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COMISSÃO DA SOBERANIA E
DOS DIRErrOS E GARAN11AS

DO HOMEM E DA Mw..HER
ATA DA 10' REUNIÃO

Aos oito dias do mês de junho do ano de mil
novencentos e oitenta e sete, os dezessete horas,
na saIa "D" do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reunir-se a Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher,a da Mulher,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Mário
Assad, com a presença dos seguintes Constituin
tes: Lysâneas Maciel,José Femandes, José Paulo
Bisol,Ubiratan SpineUi, João de Deus, ElielRodri
gues, Francisco Rollemberg, LúciaBraga, Narciso
Mendes;José Mendonça de Morais,FarabuliniJú
nior, João Paulo, João Menezes, Costa Ferreira,
Luiz VianaNeto, U1durico Pinto, Lúcia Vânia,Anna
MariaRattes, Homero Santos, Nyder Barbosa, An
tonio de Jesus, Rita Camata, Paulo Almada, Hélio
Duque, Aluízio Bezerra, Vladimir Palmeira, Jairo
Azi, Darcy Pozza,Manuito VIlela, Orlando Pacheco
e Lídice da Mata. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião
e determinou a leitura da Ata da reunião anterior,
que foi aprovada a seguir. O Senhor Presidente
informou que o prazo para recebimento de emen
das será encerrado na terça-feira, dia 9, às vinte
horas. O Senhor Presidente chamou, conforme
a lista de inscrição, para discutirem o Parecer do
Relator, os seguintes Constituintes: José Feman
des, Costa Ferreira, João Menezes,José Mendon
ça de Morais, Luiz Viana Neto, Ubiratan SpineUi,
FarabuliniJunior, José Genoíno, Lysâneas Maciel,
Narciso Mendes, Nelson Aguiar,João Paulo e Jo
sé Paulo Bisol.Apartearam os oradores os seguin
tes Constituintes: José Mendonça de Morais,José
Genoíno, Farabulini Junior, João Paulo, Lúcia
Braga, Lysâneas Maciel, Ubiratan SpineUi, José
Femandes e Costa Ferreira. Durante a discussão,
formularam questões de ordem, prontamente de
cididas pelo Senhor Presidente, os seguintes
Constituintes: Lysâneas Maciel,Farabulini Junior,
Costa Ferreira e José Mendonça de Morais. Du
rante o pronunciamento do Senhor Constituinte
José Mendonça de Morais, assume a Presidência
a Senhora Constituinte ArmaMariaRattes, 2'-Vice
Presidente. O Senhor Presidente Mário Assad
reassume durante o discurso do Senhor Consti
tuinte João Paulo. Nada mais havendo a tratar,
às vinte e duas horas e trinta minutos, o Senhor

Presidente encerrou a reunião e convocou os Se
nhores Constituintes para a próxima reunião a
ser realizada amanhã, terça-feira, às nove horas
e trinta minutos. O inteiro teor da reunião de hoje
será publicado, na íntegra, no Dlúio da Assem
bléia Nacional Conatltuinte. E, para constar,
eu, Carlos Brasil de Araújo, Secretário, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Está
aberta a reunião destinada à discussão do parecer
do Relator. (É lida e aprovada a Ata da reunião
anterior.)

Volto a esclarecer aos Srs. Constituintes que
o prazo para recebimento de emendas será encer
rado amanhã, terça-feira, às vinte horas, em virtu
de do período escasso que restará ao Sr. Relator
para proferir seu parecer.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Sr. Constituinte José Femandes.

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, nobres companheiros Constituinte,
Sr. Relator, gostaria de fazer uma análise super
ficial da proposta da Comissão da Soberania e
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

Em primeiro lugar, quero dizerque o Sr. Relator
tratou, com muita profundidade da matéria, fazen
do inclusive uma análise detalhada, abdicando,
segundo suas próprias palavras - na apresen
tação inicial- de fazer um capítulo sintético, para
que fosse inserido na Constituição. Ao contrário,
detalhou a parte que diz respeito aos direitos e
garantias individuais e coletivos.

Em relação, por exemplo, ao Executivo,no que
tange ao tratamento dado aos três Poderes, obser
vamos na página 28, alíneas "c" e "d", do inciso
VII, o seguinte:

"c) os servidores e a comunidade afetada
escolherão, através do voto facultativo, os
agentes do poder público para os cargos de
direção de setores relacionados com a vida
cotidiana da comunidade, na forma que a
lei estabelecer;

d) a lei regulamentará o acompanhamen
to, o controle e a participação dos represen
tantes da comunidade do planejamento das
ações de governo, nas etapas de elaboração
e execução, garantido o amplo acesso à in
formação sobre atos e gastos do Governo
e das entidades controladas pelo poder públi-

co, relativos à gestão dos interesses cole
tivos."

Isso dá realmente uma característica transpa
rente ao Executivo.

Na página 33, a alínea do item 11 diz o seguinte:

"h) são igualmente inelegíveis os conde
nados em ação popular por lesão ou endivi
damento irresponsável da União, dos Esta
dos e dos Municípios."

Criou-se aqui ampla participação. Praticamen
te, por essa democracia participativa prevista no
capítulo dos Direitos Políticos, um prefeito, por
exemplo, será, quase um coordenador das reu
niões dos bairros e das comunidades. Até porque
elas não precisam ser entidades jurídicas.

Vejamos como se trata o Legislativo.Na página
38, art. 15, inciso 111, criou-se o "voto destituinte".
A propósito, gostaria, inicialmente, de fazer uma
reclamação ao Sr. Relator.Se adotamos realmen
te o clássico sistema de tripartição dos Poderes,
em que são harmônicos e independentes o Exe
cutivo,o Legislativoe o Judiciário, por que excluir
do topo dessa ordem o Tribunal Constitucional,
em boa hora referido pelo Sr. Relator? É excluído
também o defensor do povo.

Não vejo aqui, em relação ao Poder Judiciário,
portanto, o mesmo tratamento, o mesmo zelo
que se teve em relação ao Executivo e ao legis
lativo.Evidentemente - e digo isso de passagem
- não tenho a menor intenção de ferir o Sr.
Relator,que segundo consta, é originário do Poder
Judiciário. Aliás, é um representante de escol do
Judiciário gaúcho. Mas, pelo fato de S. Ex' conhe
cer tão bem o Poder Judiciário, talvez fosse o
caso, como, aliás, propõe o Partido dos Trabalha
dores, e já que se pretende implantar uma demo
cracia participativa, de essa participação esten
der-se a todos os poderes. Por exemplo, que os
juízes também pudessem ser eleitos por sufrágio
universal. Há países em que os juízes são eleitos
desta forma. Isto,para que o povo possa também
participar, além de se tomar transparente a magis
tratura nacional. Sabe-se, até pelas conferências
feitas nas subcomissões, que há certa desespe
rança, hoje, em relação à agilização da justiça
no 'processo nacional. Não resta dúvida - isto
é reconhecido por todos - de que temos boas
leis, algumas das quais, no entanto, não foram
implementadas por problemas decorrentes da
ineficiência do Judiciário. O Estatuto da Terra,
por exemplo, é uma boa lei. Outro exemplo: há
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dois ou três dias, o Poder Judiciário extinguiu
o gatilho salarial, que, apesar de não ser uma
solução para repor o poder de compra dos traba
lhadores, pelo menos amenizava a situação dos
trabalhadores, o seu sofrimento, depois do fami
gerado Plano Cruzaclo.

Então, cobro essa medida do Sr. Relator, que,
inclusive, pelo fato de conhecer bem o problema,
pode abrir os canais do Judiciário, ampliando
agora - isso é um adendo, porque vamos apre
sentar emendas - as liberdades e as garantias
individuaise proporcionando também maior agili
zação no Judiciário. Trata-se de aspiração de to
dos nós. Sabemos que temos de concertar os
três Poderes, porque, se um deles falhar, em ter
mos de harmonia, não haverá a quem recorrer.

Lembraria, ainda, que o Judiciário será o guar
dião de todas essas normas constitucionais que
vamos propor. Então, é preciso que ele esteja
apto agora para agir de forma diferente e até en
tender que a dignidade referida neste capítulo é
indispesável, para que não haja nenhum tipo de
pressão que possa fazer com que o Judiciário
extinga, por exemplo, o gatilho salarial.

Pode-se justificar no sentido de que, por sua
especificidade, o capítulo não permite detalhar
o problema do Judiciário. Mas não foiassim com
o Executivo nem com o Legislativo. Então, se
vamos fazer uma Constituição que será pratica
mente auto-aplicada, temos também de atingir
o terceiro Poder, que precisa mudar seu compor
tamento, em face da nova harmonia que se quer
imprimirao processo de consolidação e formação
políticada Nação brasileira.Poder-se-ia igualmen
te argumentar que o capítulo seria inadequado
para se tratar disso, o que talvez fosse mais da
alçada da Comissão da Organização dos Poderes
e Sistema de Governo. Aqui, no anteprojeto, po
rém, já se trata do assunto quando se fala no
Tribunal Constitucional.

Gostaria, pois, que o Sr. Relator examinasse
a possibilidade de tomar o Conselho da Magis
tratura, livrepara examinar as coisas sem espírito
de corpo, digamos, porque, quando é prec.isojul
gar algum ato errado de um prefeito, que é do
Executivo, vai-se ao Judiciário, que é UITl outro
poder que se vai manifestar. Se um Deputado
comete um crime qualquer, há a exceção do tran
camento; quando terminarem suas imunidades,
será também submetido ao Judiciário, para ser
julgado. Mas,quando um magistrado comete deli
to, é, automaticamente, julgado por seus pares,
embora exista instãncía superior. Não se pode,
assim, deixar falhar o espírito de corpo, por ser
algo inerente às corporações. Então, gostaria que
houvesse um Conselho da Magistratura,integrado
por membros da Ordem dos Advogados, mem
bros do Parlamento, membros da sociedade civil,
e, se for o caso, até do Poder Executivo.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Permita-me, Excelência. Meu aparte
é para solicitar uma explicação do Sr. Relator,
já que o ilustre ConstituinteJosé Fernandes levan
tou a questão sobre o que S. Ex" entende por
poder do Estado.

O que é poder do Estado? Quais são os poderes
fundamentais do Estado, já que, de acordo com
sua definição,nem o Legislativo, nem o Judiciário,
nem o Executivo são poderes, mas, sim, "órgãos
da soberania", conforme dispõe o art. 19, Capítulo
DI do anteprojeto do substitutivo. Acho que o Sr.

Relator não entende poder da forma como V.Ex"
entende. Eu, pelo menos, não entendi, em mo
mento algum, o que são poderes fundamentais
do Estado. Dizo referido art. 19.

"O Legislativo, o Executivo e '0 Judiciário
são os principais órgãos da soberania do po
vo e exercem, harmônica e independente
mente, os Poderes fundamentais do Estado."

Quais são os "poderes fundamentais do Esta
do", que o legislativo, o Executivo e o Judiciário
vão exercer harmônica e independentemente?
Gostaria de obter um esclarecimento sobre o as
sunto.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Pediria ao Sr. Relator que anotasse a pergunta,
porque vou concluir meu pensamento.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Essa redação se choca, por exemplo,
com a do dispositivo referido por V. Ex", ClU seja,
que todo o mundo - no meu entender, inclusive
juízes - todo o mundo, repito, terá que ser eleito
para assumir, para organizar e para exercer o po
der. Agora, é preciso saber o que é poder. Entendi
que não é poder o Judiciário, não é poder o Exe
cutivo, não é poder o Legislativo. São: "brgãos
da soberania".

É uma questão fundamentai, essencial mesmo,
para a definição de soberania, porque Montes
quieu transmitiu à posteridade que os poderes
devem ser três. Há mais de dois mil anos os ho
mens queriam saber o que era poder. Então, vem
agora uma modificação da doutrina montesquia
na, no sentido de que nem o Legislativo, nem
o Judiciário, nem o Executivoserão poderes, mas
apenas órgãos do poder. Achei isso interessante
porque na Constituiçãoda Rússia, que estou anali
sando, há uma referência a órgãos do poder que
não são esses poderes. Gostaria, pois, de receber
de ter uma explicação do Sr. Relator. QUf; S. Ex"
nos transmita a sua convicção, sua definição, para
chegarmos a um ponto-quem sabeê-e--comum
com relação a isso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Prossiga, Sr. Presidente. Com referência inclusive,
ao aspecto mencionado pelo nobre Constituinte
José Mendonça de Morais,apenas dei uma olhada
no relatório. Portanto, ainda não tomei conheci
mento de todas as suas nuanças. Estou, na verda
de, analisando de uma forma geral alguma coisa
que vi.

Teria uma segunda observação a fazer.Tenho
que fazer justiça - é bom que se diga isso 
ao Sr. Relator, que apresenta avanços conside
ráveis em seu Relatório, que, tecnicamente, está
muito bem elaborado. Há também que ressaltar
a parte pragmática. Não há Estado que não possa
emergir da sociedade. Constituir legalmellte um
Estado diferente da sociedade que integra é como
colocar o paletó de um homem de um metro
e noventa e cinco centímetros de altura em uma
pessoa de um metro e cinqüenta. Logo se verá
que há aí uma incongruência, uma aberração.

Eu diria, portanto, que há avanços aqui que
precisam ser digamos amoldados, eis que, do
contrário, pode-se cair na mesma situação dos
"sábios" que fizeram o Plano Cruzado. Não pode
mos discutir a capacidade daqueles jovens, inclu
sive seu conhecimento teórico, obtido nas biblio
tecas ela Europa. Mas é provável também que

eles não tenham caminhado pelas favelas, que
jamais tenham pedido votos, que não conheçam
o Brasil, que não tenham percorrido estradas e,
por isso, não conheçam nossos costumes e a
sociologia comportamental do processo de de-

. senvolvimento brasileiro.Daí,ter sido um fracasso
total. Por conseguinte, receio que os avanços que
queiramos fazer nesta Leicaiam logo em desuso
após a promulgação da nova Carta. Se fizermos
aqui leis contra os costumes, ou se os costumes
forem contraJegens, é provável que o Judiciário
feche os olhos e continuemos a ter leis no papel,
sem condições de realmente implementá-Ias.

Eu diria,ainda, que essas experiências de refor
mar a sociedade não são novas. Lembraria, a
propósito, uma das experiências famosas de um
cientista político bem-sucedido, que na Inglaterra
fez nome e tomou-se quase que um benemérito
não só da sociedade inglesa, mas até da socie
dade européia. Ele discutiu os direitos dos traba
lhadores, por exemplo, ao analisar o comporta
mento dos vencedores das guerras contra Napo
leão que se reuniram. Depois ele adquiriu pres
tígio e se empolgou tanto que virou um visionário.
Era um socialista visionário.Estou falando de Ro
bert Owen. Ele achou que deveria escrever um
livro para reformar toda a sociedade, um livro
que tratasse da nova moral mundial. Criou a reli
gião da caridade e fundou, nos Estados Unidos,
a cidade de Nova Harmonia, que foi um retum
bante fracasso. As experiências iniciais,que repre
sentaram conquistas na Inglaterra, redundaram
em fracasso no meio americano. Lá a situação
era diferente: havia colonos, não a tradicional so
ciedade inglesa.

Diria, então, que não se pode pensar em utopia
- inclusive, já vai muito distante o tempo de
Thomas Morus.

Faço essas considerações não para dizer que
não acompanho o Relatório,mas para pedir que
se façam diversas alterações, a fim de que o texto
se adeque melhor ao desenvolvimento da socie
dade brasileira.

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente e nobres
companheiros.

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

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, depois de ter
mos conversado com o Relator, o Constituinte
José Paulo Bisol, temos a impressão de que o
anteprojeto é portador de grandes inovações. Mas,
no nosso entender, precisamos elaborar um do
cumento que não seja somente para o momento,
mas que se projete por muitos e muitos anos.
Com todo o respeito que temos pelo Constituinte
José Paulo Bisol, pela sua inteligência, pela sua
sapiência, gostaríamos que S. Ex" fosse um pou
quinho mais flexível, para que pudéssemos che
gar a bom termo na elaboração de um docu
mento que agradasse a todos os segmentos da
sociedade brasileirae não a determinados grupos,
a determinadas filosofias, a determinadas ideolo
gias ou mesmo a determinadas aspirações. ISto
porque, se levarmos em consideração todas as
reivindicações que estão chegando até nós, ire
mos ficar em dúvida e poderemos até cometer
grandes injustiças,não com um grupo, mas talvez
com a maioria do povo brasileiro.
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Gostaria de começar minha intervenção com
uma referência à parte relacionada com os direi
tos políticos.

Dizo art, 5':

"- São direitos políticos invioláveis:
1-o Alistamento e o Voto
(...)
d) aos estrangeiros residentes e domici

liados no Brasil há mais de cinco anos contí
nuos, desde que exerçam atividade produ
tiva,é facultado o exercício do voto e o direito
à elegibilidade no município em que tenham
domicílio eleitoral."

O Relator diz, ainda, na alínea e do inciso N,
que trata da questão do mandato: "os eleitos pelo
voto estão sujeitos a ser destituídos pelo voto,
na forma da lei complementar". E, no inciso V,
alínea a, concernente à criação dos partidos, que
"é livrea criação de partidos políticos, compostos
de brasileiros e de estrangeiros no caso da alínea
d, inciso I".

A meu ver, deve-se ter liberdade para criar
quantos partidos se queira no Brasil. A idéia do
Sr. Relator é muito brilhante. ,Mas, quando S. Ex"
diz que esses partidos devem ser criados por bra
sileiros e estrangeiros, assaIta-me grande dúvida,
porque estrangeiro não tem que criar partido aqui,
no Brasil.Acho que cada um deve criar seu partido
em sua própria pátria. A não ser que seja brasileiro
naturalizado. Aqui, pelo que diz o Constituinte Jo
sé Paulo Bisol, ele não é naturalizado. Basta que
tenha cinco anos no Brasil para, então, poder
participar da criação de partidos políticos. Acha
mos, pois, que os partidos políticos devem ser
totalmente nacionais. Mas não descartamos a
possibilidade de haver intercâmbio entre os parti
dos do Brasil com os de outras nações. Não pode
mos estar submissos a partidos estrangeiros, não
podemos aceitar que uma pessoa, para ser presi
dente de um partido no Brasil, precise pedir per
missão ao exterior.

Discordo desse ponto. Acho que isso foge à
autodeterminação e ao princípio de não-interven
ção. Precisamos ser autênticos. Seremos amigos
de todos, mas não seremos submissos, nem tam
pouco subservientes. Por isso discordamos quan
do ~ Relator refere que os partidos devem ser
formados por brasileiros e estrangeiros. Se os es
trangeiros, no caso, fossem naturalizados, não fa
riamos restrição, porque eles teriam renunciado
à sua cidadania e assimilado a cidadania bra
sileira.

Não sei se estou entendendo esta parte. O no
bre Relator é muito inteligente e talvez eu é que
esteja perdido nesse labirinto. Mas até que não
obtenha uma explicação convincente, não con
cordo com essa idéia sobre criação de partidos.

Ouço o nobre Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Lembro a V. Ex' o que dispõe a alínea b, do inciso
I do art. 5':

b) para os demais brasileiros, salvo os que
não saibam exprimir-se no idioma nacional
e os que estejam privados dos direitos poIiti
cos, o alistamento e o voto são obrigatórios."

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Mas não se trata disso, nobre Constituinte. Ele
fala desse assunto aqui, no inciso I,alínea d. Não
vamos usar de artimanhas. Estou querendo fugir

do labirinto do Relator, mas vamos ter que discutir
sobre esse assunto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Não quero confundir V.Ex', mas apenas explicar
o que contém o Relatório. Trata-se do art. 5',
alínea b, nobre Constituinte, à pág. 8.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Estamos discutindo o art. 5° O Relator José Paulo
Bisol,quando fala da criação dos partidos, permite
que deles participem brasileiros e estrangeiros.
Dizo inciso I, alínea d:

"Aos estrangeiros residentes e domicilia
dos no Brasil há mais de cinco anos contí
nuos, desde que exerçam atividade produ
tiva,é facultado o exercício do voto e o direito
à elegibilidade no município em que tenham
domicílio eleitoral."

Se ele se naturalizar, tudo bem. Não estamos
construindo uma nação cosmopolita, não quere
mos construir uma Suíça, onde todo o mundo
chega e deposita seu dinheiro, onde todo o mun
do manda. Somos um País soberano e, como
tal, precisamos que nossos direitos sejam exerci
dos por brasileiros, tanto natos como naturali
zados. Agradeço ao Constituinte José Genoíno,
que quis dar-me uma explicação, mas, ainda as
sim, não entendi. Fico, portanto, com meu enten
dimento, já que o de S. Ex' é mais difícilde enten
der.

Gostaria também de falar aqui sobre o item
m, que diz respeito à profissão de culto. As alíneas
"a" e "b" dizem o seguinte:

"a) os direitos de reunião e associação
estão compreendidos na liberdade de culto,
cuja profissão por pregações, rituais e ceri
moniais públicos é livre;e

b) é proibida a profissão de culto que
atente contra os fundamentos constitucio
nais da Nação e a inviolabilidade dos direitos
e liberdades fundamentais."

Ora, não estou entendendo muito bem esse
ponto, yorque me parece que a prática de culto
não é tão nociva à Nação quanto os outros direitos
que estão aqui. Todos têm plena liberdade, todos
são livres, mas, quanto ao culto, procurou-se
amarrá-lo aos princípios fundamentais inseridos
no Título I, que trata dos direitos e liberdades
fundamentais e dos direitos individuais. Aqui, o
inteligente Relator, ao fixarque é proibida a prática
de culto, leva a matéria para os direitos e liberda
des fundamentais. Por tudo que se fala aqui no
Capítulo I - "Dos Direitos Individuais" - verifi
ca-se que, ao que parece, o Relator só não quer
liberdade para as religiões e, sim, para tudo o
mais. E a religião, a nosso ver, sem fazer critica
aos que não têm religião, é importante, porque
impede que se queira liberar o aborto. Só quem
não teme Deus quer que seja liberado o aborto;
só quem não teme Deus não tem amor a seu
próximo. Quando não se tem Deus na vida, odeia
se o próximo e se é capaz de fazer as piores
maldades contra ele. Então, precisamos também
preservar a liberdade plena do culto. Alguém diria:
"Mas há cultos afro-brasileiros." E o que importa
isso? Todos têm liberdade de ter o seu culto.

Concedo o aparte ao nobre Constituinte Fara
bulini Júnior.

O SR. CONsmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nobre Constituinte Costa Ferreira, V.Ex' tem
razão. No inciso m, letra "b", lê-se que "é proibida
a profissão de culto que atente contra os funda
mentos constitucionais da Nação e a inviolabi
lidade dos direitos e liberdades fundamentais".
Isso é por demais genérico. V.Ex' tem razão. Sabe
mos perfeitamente quanto houve de pressão, nes-

te País, em cima, digamos, dos espíritas. Aqueles
que cuidam da doutrina dos espíritos foram perse
guidos por demais neste País e, ainda hoje, os
presbiterianos, os pentecostais quadrangulares e
outros religiosos sofrem perseguições inominá
veis. O que pretendemos aqui é a liberdade total
para o culto. A i~reja é construída. Aí estão os
chamados presbíteros, aí estão os pastores, ai
estão os religiosos para promover o culto a que
se integram e que praticam. Isso deve ser feito
sem restrições. Enquanto se libera o profano, o
mundano e toda sorte de expressão corporal, atra
vés da televisão, vem o Sr. Relator restringir a
prática do culto. Também aqui não se explica
de que natureza ele é. V.Ex" fala em candomblé,
em terreiro de umbanda. Estamos aqui para de
fender inclusive os terreiros de umbanda e o can
domblé. Estamos aqui para defender a liberdade
de culto, a religião, em toda a sua prospecção.
Neste ponto, Sr. Constituinte, V. Ex' tem total
apoio deste Constituinte. Apresente a emenda pa
ra liberar totalmente o culto e conte com nosso
voto.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERRElRA
Muito obrigado.

Só para concluir e aproveitando a bondade do
nosso ilustre Presidente, gostaria de lembrar que
o Brasil, quando do seu descobrimento, foi anun
ciado em nome de Cristo. Não podemos hoje
começar a colocá-lo sob a mira da desconflença,
porque muitos sofrem, por exemplo, nos pafses
comunistas. Alios cristãos sofrem bastante. Não
vamos aceitar que se faça isso no Brasil. Temos
de ter a nossa liberdade, seja qual for o culto
e o deus que adoremos. Por exemplo, nosso ilus
tre Relator está liberando a censura na televisão.
Na União Soviética - estou com a Constituição
deste país aqui - os direitos são garantidos peJa
Constituição. Ninguém pode insurgir-se contra is
so no regime socialista; no comunista, muito me
nos. Devemos dar liberdade, mas não devemos
abrir mão dos mecanismos constitucionais de
que o Estado dispõe para garantír sua soberania.

Gostaria de ir mais adiante, mas o tempo é
pouco. Agradeço ao Sr. Presidente a bondade.
Quero tão-somente deixar patenteado que essas
coisas que estão aqui, apesar da grandeza e da
inteligência do nosso Relator, são importantes e
boas, mas também nos deixam em dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, li, nos jornais
- evidentemente não acredito que seja de autoria
do nobre Relator - uma frase do Sr. Relator,
segundo a qual quem não votasse a favor do
seu relatório seria inimigo do povo. É como se
eu também dissesse que quem não votasse a
favor deste relatório seria anarquista. Não acredito
que o nobre Relator tenha dito uma coisa dessas.
Deve ter havido erro de interpretação.

No nosso entender, o parecerdo Relator precisa
ter uma reformulação geral, porque está cheio
de contradições. No capítulo I, portanto, que trata
dos direitos individuais, o inciso I diz o seguinte:

"1-(...)
a) adquire-se a condição de sujeito de di

reitos pelo nascimento com vida."

CÀler dizer, adquire-se este direito só na data
do nascimento.

E a alínea b diz:

b) "a vida intra-uterina, inseparável do
corpo que a concebeu ou a recebeu, é res-



Junho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 26 5

ponsabilidade da mulher, comporta expec
tativa de direitos e será protegida por lei."

Armai, quando se têm direito: ao nascer ou na
fase intra-uterina? Não pode haver dubiedade no
texto constitucional. Ele não pode estar sujeito
à interpretação de cada uma .•Nas alíneas a e
b estão escritas coisas completamente diferentes.
Todo o mundo sabe que a luta em tomo da ques
tão do aborto é muito grande. Parece-me que
aqui se quer encontrar o meio-termo como solu
ção. Ora se diz que se têm direitos quando do
nascimento com vida, ora que a vida intra-uterina
é de responsabilidade da mulher. Alterou-se um
pouco. Nos projetos anteriores, o direitoera desde
a concepção; aqui modificou-se a terminologia.
Mas a condição é a mesma, e a confusão conti
nua. A Constituição precisa dizer se pode ou se
não pode. Agradar a Deus e ao diabo é que não
é possível.

Quanto à censura, o anteprojeto dizo seguinte:

"Vll -A Privacidade:(...)
d) a imagem pessoal, bem como a vida

íntima e a familiar, não podem ser divulgadas,
publicadas ou invadidas sem a autorização
do interessado."

Qual é o órgão que vai entrar em nossa casa
para fazer com que a televisão seja ligada em
determinado horário, só pelo fato de tal programa
ser proibido para menores de 18 anos e só poder
ser visto depois das 22 horas, ou coisa que o
valha?

Estou mostrando as incongruências deste pa
recer, que, no nosso entender, deveria ser total
mente reformulado, aproveitando-se o que ele
tem de bom e nele fazendo-se algumas altera
ções, para instrumentar a nova Constituição.

Diz, a propósito, a alínea c do inciso XIV:

"c) é vedada a supressão, ainda que par
cial,de espetáculo ou programa, ressalvados
os casos de incitação à violência e defesa
de discriminações de qualquer natureza."

ora, a violência está aí. A toda hora aparece
na televisão. E não se respeita ninguém. A toda
hora transmitem-se incêndios terríveis, mortes
macabras, assassinatos etc.

Naparte relativaà propriedade, o negócio muda
completamente. yejamos:

"XVII-A Propriedade.
a) de bens de uso particular e familiar,

subordinada aos desígnios de seu titular, in
suscetível de desapropriação."

Já existe na leia garantia dos bens do individuo
ou da família para a viúva etc.

Diza alínea d:

"d) O não-uso, o uso impróprio, o mera
mente especulativo e o manifestamente abai
xo da potencialida dos bens que são meios
de produção importam perda da propriedade
em favor do Estado."

Não é desapropriação, mas tomada da proprie
dade. Plantam-se, por exemplo, dez hectares de
feijão.Então, alguém diz que não se deve plantar
feijão porque não há potencialidade. Tem que
plantar milho. Então, toma-se o terreno para plan
tar milho. O parecer está nestas condições: cheio
de altos e baixos.

Por exemplo, na parte dos sindicatos, inserida
no capítulo "Dos DireitosColetivos",há o seguin
te:

"IV- O Sindicato.
a) É plena a liberdade de organização sin

dical dos trabalhadores, inclusive dos servi
dores públicos.."

Todo o mundo pode ser sindicalizado. Estou
de acordo com isso.

A letra b do inciso V estabelece:

"b) é livrea paralisação do trabalho, seja
qual for a sua natureza e a sua relação com
a comunidade, não podendo a leiestabelecer
exceções."

Quer dizer,amanhã deixa-se parado um serviço
público qualquer por trinta dias, o País entra em
colapso, e ninguém pode fazer nada, porque não
há lei para regular a questão. Então, cada um
fazo que quer. Se os funcionários da Constituinte
entrarem em greve amanhã, como funcionarão
os nossos trabalhos? Qual é a leique vaiobrigá-los
a trabalhar? Não há regulamento nenhum. Pare
ce-me que isso pode gerar uma conturbação so
cial- se é que isto vai avante, o que não acredito
que venha a ocorrer.

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

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Ouço V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Na letra b, o autor fala que "é livrea paralisação
do trabalho". É um conceito correto, porque é
um direito que deve ser usado de maneira livre.
Mas a letra c diz o seguinte:

"Na hipótese de paralisação do trabalho,
as organizações de classe adotarão as provi
dências que garantam a manutenção dos
serviços indispensáveis à segurança da co
munidade."

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Mas, como, Sr. Constituinte, se a greve é feita
pela própria classe? A Constituição é um instru
mento que servirá de base para reger a vida de
todos os brasileiros!Ninguém aqui é de esquerda,
de direita ou de centro! Não importa que eu seja
de centro, da direita ou da esquerda. Quero che
gar o quanto possível ao que acho que seja a
realidade do cotidiano. Este é o instituto que te
mos aqui.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Per
mite-me V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Pois não.

O SR.CONSTITUINTE JOÃO PAULO -Nobre
Constituinte, quem V. Ex" queria que fizesse a
greve? Não é a própria classe que tem de fazê-Ia?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Ela pode fazê-Ia, mas o assunto tem de ser regula
mentado. Todo mundo pode fazer greve, mas
temos de regulamentá-Ia. Imaginem se todos os
funcionários do serviço de água, por exemplo,
permanecessem em greve durante trinta dias. As
forças 9ue querem a desordem no País atingiriam
seu intento. Esse é o nosso ponto de vista.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Mas,
de acordo com a alínea g, "o abuso em manifes
tação de greve acarreta a responsabilidade civil,
penal e administrativa".

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Mas quem irá caracterizar o abuso, se não há
lei, não há exceção?

O SR.CONSTITUINTEJOÃO PAULO-Então,
impede-se ou restringe-se o direito.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Constituição não é brincadeira, mas um docu
mento sério.

Vamos adiante. O nobre Relator refere também
que os estrangeiros poderiam ser eleitos por parti
dos políticos. Está escrito na letra d do art. 5°
que os estrangeiros podem votar e ser eleitos
no município em que tiverem domicílio eleitoral.

Ora, isto é outro absurdo! E de admirar que
as correntes que defendem a independência do
País insiram um dispositivo desses aqui!

E há mais. O art. 36, § 2°, diz o seguinte:

"Com o consentimento da vitima, se so
brevivente..."

Ora, se não for sobrevivente, não poderá con
sentir. Se estiver morta, não consentirá em coisa
alguma. Mas é o que está escrito no § 2° do art.
36.

Quanto à Defensoria do Povo - Capítulo 11
- que garantia tem o chamado Defensor para
defender o povo? Ele defenderá - isto, sim -
o cargo dele, influenciado pelo maior grupo, que
o elegeu.

Dizo § 4°:

"O Defensor do Povo poderá ser substí
tuído por outro, a qualquer tempo, por delibe
ração da maioria absoluta dos membros da
Câmara dos Deputados, mediante represen
tação popular que a lei regulamentará."

Ora, o cidadão não tem garantia nenhuma.
Quem ele irá representar? Ele representará a
maioria que o elegeu, durante o período de quatro
anos.

Há também o Tribunal de Garantias Constitu
cionais, que praticamente acaba com o Supremo
Tribunal Federal. O § 2° do art. 42 estabelece
que: "o mandato é por quatro anos, vedada a
reeleição". Então, os componentes desse Tribu
nal de Garantias Constitucionais, que são eleitos,
vão julgar de acordo com aqueles que os elege
ram. Que garantias eles têm? Se, gozando de
inviolabilidade, tendo garantidos todos 05 direitos,
tendo segurança no cargo, enfim,tendo tudo isso,
ainda desistem! Imaginem quando não possuí
rem qualquer garantia! É um assunto sério, da
maior responsabilidade.

Poderia continuar, referindo-me à questão da
anistia e a outras, mas não o farei.Fizessa peque
na explanação apenas para mostrar as incon
gruências e as deficiências deste parecer, o que
o toma impossível de se tomar efetivo.A nosso
ver,se fosse possível,deveríamos fazeroutro pare
cer, aproveitando o pensamento dos membros
da Comissão, que são os mais variados, já que
este relatório não representa a opinião da maioria
desta Comissão.

Muitoobrigado, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte José Mendonça de Mo
rais.

o SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator,se me fosse,
permitido, gostaria, inicialmente, de ouvir do Sr..
Relator quais são seus conceitos, suas defíníções
- inclusive mencionei isso no aparte que dei
ao Constituinte José Fernandes - quanto ao p0
der do Estado. Quais são os poderes fundamen
tais do Estado? O que S. Ex" entende por "órgãos
de soberania"? O Legislativo, o Executivo e o Judi
ciáriosão ou nãopoderes constitucionais, no con
ceito do Sr. Relator? Quero uma resposta, para
que, após a explicação de S. Ex", eu possa formar
meu raciocínio em relação a outros itens. Depen
dendo da resposta de S. Ex", não perderei tempo
com essa questão relativa aos conceitos expen
didos nos arts. 13 e 19 de seu anteprojeto.

Se V. Ex" permitir, Sr. Presidente, antes de usar
meu tempo eu gostaria de conhecer a posição
do Sr. Relator quanto a esse item, ainda que de
maneira sucinta e objetiva, como sei que S. Ex"
pode fazer é apenas para dirimir minhas dúvidas,
que talvez estejam indo muito além do que dese
java alcançar o Sr. Relator. Solicitaria essa infor
mação.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad)-O Relator
poderia aparteá-Io, se julgasse conveniente, mas,
segundo informa, prefere dar a informação geral

. no final.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Mantenho meus questionamentos.
Não vou repeti-los, para não me tomar cansativo.
Gostaria de ouvir a opinião do Relator sobre essas
questões, porque disso vai depender minha posi
ção favorável ou contrária, em parte ou no todo,
sobre o estabelecimento naqueles dispositivos.
Acho isso de suma importância, porque se trata
da definição de soberania e outras coisas mais.

Mas, prosseguindo, Sr. Presidente, Sr. Relator,
a primeira observação que farei é quanto à siste
mática utilizadana elaboração de uma leiconstitu
cional. Em alguns dispositivos, como, por exem
plo, no art. 2°, diz o Sr. Relator: "O primeiro prin
cípio ela Nação brasileira é o da dignidade da
pessoa humana.:" Mais adiante: "Garanti-los é
o primeiro dever do Estado..." Depois falado orça
mento como "primeira prioridade".

Acho que o que se desejava colocar aqui não
era uma seqüência ordinal, em termos de primei
ro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Se há o
primeiro principio, devem existir também o se
gundo o terceiro etc. Se há o primeiro dever, exis
tem também o segundo e o terceiro deveres. En
tão, gostaria que fossem suprimidos esses termos
"primeiro" e "primeira", sempre que não hou
vesse o segundo, o terceiro e o quarto, Porque
fica muito restritivo.Pode-se deixar isso em aber
to. Por exemplo: "O principio da Nação brasileira
é o da dignidade da pessoa humana". É muito
mais forte do que "O primeiro princípio". Assim,
não perguntarei quais são o segundo e o terceiro.
Isso é válido para o art. 2° e para o art. 3°, item
I,letras c e d. Acho que ficariamelhor, em termos
de Constituição, se eliminássemos esses dois or
dinais.

Esta é a Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher.Analisei,en
tão, algumas Constituições, na parte referente aos

direitos fundamentais do homem, e em momento
algum ali se fala na garantia desses direitos, na
garantia do exercício das liberdades. No art. 2°
e em alguns pontos do art. 4° da Constituição
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
por exemplo, fala-se dos direitos e liberdades do
cidadão, mas em momento algum fala-se da ga
rantia das liberdades. Não sei a que título o Sr.
Relator suprimiu a expressão, que me parece mui
to importante, do art. 3° de seu anteprojeto, ao
qual eu daria uma nova redação. Inclusive,já redi
gi a emenda, que é a seguinte: "Toda pessoa
humana, no Brasil,tem direitos e deveres, garan
tidas as liberdades individuais".Colocaria ao lado
de "direitos" a palavra "deveres" e, depois, a ex
pressão .....garantidas as liberdades individuais".

O que diria V. Ex" referentemente à discrimi
nação? Faço esta observação para ter uma me
lhor compreensão do termo, porque, mais adian
te, o Sr. Relator determina que as coisas devem
ser explícitas,claras, para que a interpretação não
seja duvidosa. Acho que isso é fundamental para
a decisão a ser tomada pelos Srs. Constituintes.

Faço, ainda, uma outra observação. É relativa
ao que S. Ex" diz, no art. 3°, item I, alínea b:

"Avida intra-uterina, inseparável do corpo
que a concebeu ou a recebeu..."

Não sei como alguém pode receber vida sem
antes ter concebido. Pode receber por útero de
aluguel. Há,pois, uma contradição no próprio tex
to. Hoje alguém me fez a observação de que esta
posição é eminentemente burguesa. Visaa agra
dar os progressistas, colocando como proprie
dade privada da mulher o ser humano que está
sendo gerado por ela e por um homem. Esta
é uma condição muito burguesa. Querem colocar
como propriedade privada o ser humano.. Nin
guém é propriedade de ninguém. Filho não é
propriedade de pai, mulher não é propriedade
de marido, marido não é propriedade de mulher,
pai não é propriedade de filho.São coisas distin
tas. A burguesia é que faz com que o pai seja
o dono dos filhos, a mãe seja a dona dos filhos,
o marido seja o dono da mulher e a mulher, mui
tas vezes, seja a proprietária do marido, quando
este é meio "banana", meio "frouxo" e ela manda
edesmanda.

Há, portanto, uma inversão de posições. Acho
que isso foge à vontade liberal, avançada, que
todos desejamos para o Pais, qual seja, a de igual
dade de direitos, de responsabilidades etc.

Admito que todo ser concebido é um ser autô
nomo. Desde o primeiro instante ele é indepen
dente. Usa única e exclusivamente o ninho, o útero
da mãe como lugar apropriado, abençoado e sa
grado para se desenvolver até ter condições de
enfrentar as dificuldades naturais para a susten
tação da própria vida.

No art. 3°, item I, letra f, S. Ex" se refere ao
"excesso de lucro..."

Sugeriria que se colocasse a expressão "parte
do lucro", já que os critérios para se estabelecer
o que é excesso e o que não é excesso precisam
ser explicitados. E não o foram.

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

O SR.CONSillUlNTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Desde que seja rápido e objetivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
É só para esclarecer V. Ex"

Quanto ao artigo anterior, o nobre Constituinte
fez uma crítica à burguesia. Pergunto se neste
artigo V. Ex" também estã fazendo uma crítica
à burguesia, ou está defendendo a burguesia que
se apropria do lucro.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Tenho uma posição muito clara. Acho
que todos os que trabalham têm direito ao resul
tado do seu trabalho, de maneira direta ou indire
ta, com mais ou menos liberalidade, dependendo
do ângulo de quem vê a situação do seu colabo
rador. Se é egoísta, como sói ser o Estado, princi
palmente, acho que vai explorar até à exaustão,
como os países comunistas exploram seus traba
lhadores, como os paises socialistas exploram os
homens que contribuem para a riqueza do Esta
do; se é um capitalista, vai exaurir até o fmal o
potencial de produção do seu colaborador, do
seu empregado. Defendo a tese da participação
direta ou indireta, dependendo das circunstâncias,
de todos aqueles que contribuem para o resultado
do seu trabalho. Acho que assim seremos muito
mais justos.

(Assume a Presidência a SI'" Constituinte
Anna Maria Rattes.)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Pode
ria V. Ex" definir o que é lucro?

OSRCONSTITUINTEJOSÉMENDONÇADE
MORAIS - Quanto ao lucro, gostaria de remeter
V. Ex" aos grandes economistas e aos professores
de Direito. Não estamos aqui fazendo teste de
conhecimento. Lucro, para mim, é o diferencial
que existe entre o custo de produção e o que
é obtido com a venda do produto. O que é custo
de produção, o que compõe a escala de custo
de produção? V. Ex", inteligente, conhece a res
posta melhor do que eu. Também gostaria de
dizer a V. Ex" que não sou tão ignorante quanto
aos conceitos que vamos expressar nesta Consti
tuição, porque é nossa obrigação, como legítimos
representantes do povo que nos mandou para
cá, sermos, tanto quanto possível,os mais compe
tentes na elaboração e na interpretação do que
estamos fazendo aqui.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Só
queria dizer que lucro é resultado do trabalho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Se V. Ex" me permitir, gostaria de
ir mais além. Capital é resultado de trabalho acu
mulado, de trabalho, muitas vezes, conseguido
a partir da exploração de alguém. Logo, a partici
pação no lucro, de forma direta ou indireta, pode
existir. Quanto mais inteligente for o administra
dor, melhores serão os resultados de sua empre
sa. Assim, ele poderá conquistar a simpatia dos
seus colaboradores, que terão maior participação
no resuItado do seu próprio trabalho.

Gostaria de prosseguir, Sr. Relator, fazendo a
seguinte observação.

V. Ex" trata com veemência a tortura e os tortu
radores diretos ou indiretos e aqueles que ocultam
a tortura. V. Ex" terá meu apoio total nesse ponto,
mas me questiono - e o faço com o desejo
de saber onde está a coerência - quando, por
exemplo, V. Ex" defende a tortura perpetrada por
aquelas que matam ou que permitem que matem,
dentro de seu ventre, inocentes indefesos. Acho
que a pior tortura é matar um inocente, uma crían-
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cinha recém-nascida ou que ainda não nasceu.
E V. Ex" não tem isso nem como crime. Quando
há crime, V.Ex" diz que as criminosas ou os crimi
nosos deverão ser julgados apenas pelas mulhe
res. Por que essa discriminação com o homem?
Por que esse ato discriminatório em relação ao
homem, que não teria direito, nem força, nem
competência para julgar um semelhante seu, que
é a mulher, quando mata um outro semelhante,
um ser que ainda está por vir, um ser que está
no ventre da mulher?

Entendo que o aborto é uma tortura tão odiosa
e tão repugnante quanto a tortura feita a alguém
por convicções filosóficas, políticas ou religiosas.
A meu ver, portanto, aí não houve muita coerência
quanto ao conceito de tortura, pois exclui das
conseqüências da punição os torturadores que
matam no ventre da mãe um inocente que não
está agredindo a mãe, que não pediu para nascer,
que não pediu para ser concebido. Apenas atos
voluntários ou involuntários lhe deram a oportu
nidade de ser mais uma pessoa no contexto so
cial, no contexto da nossa hierarquia humana.

Quero fazer também algumas considerações
a respeito da cidadania. Sou muito cioso em pro
curar no dicionário ou na gramática as regências
dos verbos. E não podemos, até para fíns de reda
ção final da Constituição, pecar contra as regras
do bom português. E falo isso porque desejo que
nós tenhamos uma Constituição o mais perfeita
possível. Quando se diz que "a cidadania consis
te..", o verbo "consistir" significa consistir em al
guma coisa. Então, acho que nas letras d, e, f,
g, h, está-se fugindo da regência verbal. Talvez
devêssemos separar, ou seja, "consiste na igual
dade, na participação, no poder mdividual, etc.".
Depois, a lei punirá ...Aijá vêm as conseqüências.
Então, de acordo com a boa técnica de redação,
deve ser usada a regência correta do verbo. E
outras expressões também devem ser melhora
das.

A letra c do item V diz:

"Não haverá distinção entre os filhos con
cebidos ou não no casamento ou adotados."

Acho que a redação está péssima. Deveria ser:
"não haverá distinção entre os filhos concebidos
na constância do casamento ou fora dele e/ou
adotados..". Porque o que se deseja aqui é o
tratamento igual para filhos havidos na constância
do casamento, havidos nas uniões extraconjugais
e adotados. Estou de acordo com V. Ex"quanto
ao conceito fundamental que o artigo se expressa,
mas discordo da expressão "concebidos ou
não...". Gostaria que a técnica de redação fosse
bem melhor.

Sei que o tempo está contra mim, mas tenho
outras coisas a dizer. Não quero ser egoísta a
ponto de ser o único a falar nesta tarde. Gostaria
de ouvir outros companheiros.

Só para terminar a análise até este item, quero
dizer a V.Ex' que, quanto ao limite das dissoluções
conjugais, ficarei com a redação dada pela comis
são temática que trata da família e do casamento.
Acho que aí se peca pelo excesso de liberalidade.
Com relação a esse item, V. Ex" terá meu voto
contrário. Talvez pudéssemos melhorar a redação
se observássemos o que as outras comissões te
máticas também já decidiram por maioria de seus
membros.

São essas as minhas considerações. Gostaria
de merecer de parte do Sr. Relator uma explicação
clara, para que rnmha ignorância na interpretação
fosse atenuada.

A SR' PRESIDENTA (Anna Maria Rattes) 
Tem a palavra o Constituinte Luiz Viana Neto,
por permuta com o Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr"Presidenta, Sr. Relator, Constituinte José Paulo
Bisol, antes de tecer alguns comentários ao subs
titutivo apresentado por V. Ex", desejo testemu
nhar-lhe o meu apreço e respeito, sem dúvida
aumentados pela seriedade e pelo caráter inova
dor do seu trabalho. Mas, nem por isso, sinto-me
dispensado de cumprir o dever - para mim muito
pouco grato - de divergir, apresentando alguns
comentários que buscam corrigir certas falhas
que, mesmo poucas, desejo aqui assinalar.

E não enveredarei, Sr. Constituinte, pelos as
pectos mais polêmicos do seu parecer e do seu
substitutivo. Prefiro, neste primeiro momento, li
mitar-me a algumas observações de naturezajuri
dica, que me parecem mais próprias neste primei
ro momento.

No art. 9", quando define aqueles que juridica
mente integram a população brasileira, numa re
dação que, sinceramente, não me parece feliz,
ao dizer que pertencem ao povo do Brasil, V. Ex"
apresenta um aspecto formal sem conseqüências
definitivas e substanciais. Mas, ao definir os brasi
leiros natos, depois de dizer - e aí repetindo
e seguindo a tradição do Direito Constitucional
brasileiro - que são brasileiros os nascidos no
Brasil, ainda que de pais estrangeiros, salvo se
um desses estiver a serviço de seu país, V. Ex"
passa a enumerar os casos que serão aceitos
por nossa Constituição da nacionalidade ordinária
brasileira jus sanguinis, daqueles que adquirem
a nacionalidade em função da nacionalidade bra
sileira do pai.

E V. Ex" enumera: são brasileiros os nascidos
no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira,
desde que registrados em repartição brasileira
competente. E este o primeiro caso de aquisição
originária da nacionalidade brasileira jus sangui
ms contemplada por V. Ex" E me parece que
nesse passo sua proposta não é feliznem se ajusta
à tradição do Direito brasileiro.

Como sabemos, duas foram as diretrizes traça
das pelo Direito Constitucional brasileiro, no que
conceme à aquisição da nacionalidade brasileira
jus sanguinls. As Constituições de 1824 e de
1891 consagraram que seriam brasileiros os nas
cidos de pai ou mãe brasileiros no estrangeiro,
quer dizer, os nascidos no estrangeiro de pai ou
mãe brasileira, desde que fixassem domicílio no
Brasil. Abriram, portanto, essas duas Constitui
ções brasileiras, uma porta a fim de que qualquer
indivíduo nascido no estrangeiro, de pai ou mãe
brasileira, quando e a qualquer tempo em que
aqui viesse, no instante em que aqui passasse
a residir, adquirisse a nacionalidade originária bra
sileira, enfim, a nacionalidade brasileira do ponto
de vista jurídico, embora, de fato, por sua criação,
educação, formação no estrangeiro, não tivesse
assimilado esse sentimento nacional, que é o fun
damento da nacionalidade.

Posteriormente, e para obviar esse inconvenien
te, precisamente porque grande número de pes
soas nascidas no estrangeiro vinham na velhice

para o Brasil para, adquirindo a nacionalidade
brasileira, submeter a sua sucessão à legislação
brasileira, que lhes era mais benéfica, as Consti
tuições posteriores, de 1934 e 1937, passaram
a admitir que os nascidos no estrangeiro de pai
ou mãe brasileira seriam brasileiros se optassem
pela nacionalidade brasileira à maioridade.

O Constituinte de 1946 percebeu que esse novo
critério também acarretava um inconveniente: ha
veria brasileiros natos, brasileiros desde o nasci
mento, que nunca teriam vindo ao Brasil, não
conheciam o País e não falavam sua língua. Eram
filhos de diplomatas, de funcionários brasileiros,
de brasileiros radicados no estrangeiro e que, ad
quirida a maioridade, se deslocavam para o Con
sulado brasileiro e manifestavam sua opção pela
nacionalidade brasileira. O que faziam, em sua
maioria, precisamente para se furtarem à presta
ção do seíviço militar nos países onde viviam.

O Constituinte de 1946, com sabedoria, conju
gou os dois critérios e passou a admitir que seriam
brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filhos
de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que,
tendo fixado domicílio no País antes de atingir
a maioridade, optassem pela nacionalidade brasi
leira nos quatro anos seguintes, isto é, entre 21
e 25 anos.

NaConstituição de 1967, referindo-se indevida
mente a esse tipo de brasileiro - e não sei se
vou repetir ipisis litteris o texto - o seu espírito
é que "seriam brasileiros os nascidos no estran
geiro de pai ou mãe brasileira, desde que registra
dos em repartição consular competente ou, não
registrados, viessem a residir no País e optassem
pela nacionalidade nos quatro anos seguintes".

Foi, portanto, uma redação absolutamente infe
liz e desnecessária. O que se quis dizer foi que,
registrados ou não, seriam brasileiros se residis
sem no País e optassem até 25 anos. Esse critério
foi consagrado pela Carta de 1969.

No texto agora apresentado, porém, V. Ex' faz
inovação, a meu juízo, pouco útil, quando consi
dera que serão brasileiros os nascidos no estran
geiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que registrados em repartição brasileira compe
tente. Isto é, vamos correr o risco de voltar a ter
brasileiros juridicamente brasileiros, mas que de
fato não o são. Ao nascer o filho, o pai ou mãe
vai ao Consulado brasileiro e faz o registro. O
filho se radica no exterior, lá passa toda a sua
vida e, no entanto, tem a nacionalidade brasileira,
por aquele fato meramente acidental, fortuito, do
registro no Consulado, feito pelo pai.

No critério das Constituições de 1934 e 1937,
pelo menos, exigia-se a opção. Por conseguinte,
era um ato de vontade daquele que se tomava
brasileiro nato. Parece-me, assim, que V. Ex" não
seguiu o melhor critério para que a população
brasileira - ou o povo brasileiro, como prefere
V. Ex' - seja juridicamente composta de indiví
diuos que de fato tenham a nacionalidade brasi
leira e que haja aquilo que é propósito da legisla
ção: a nacionalidade de direito coincidindo com
a nacionalidade de fato.

Este é um reparo técnico, inspirado no Direito
Constitucional brasileiro, que faço a V.Ex"

Outro reparo, também no particular da nacio
nalidade, é que V. Ex' peca por omissões como
fizeram as Constituições posteriores a 1891, con
siderando brasileiros naturalizados aqueles que
adquiriram a nacionalidade brasileira de acordo
com o preceito dos §§ 4° e 5° da Constituição
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republicana E evidente que o § 4' está em desuso
Já estamos há 96 anos da Constituição repubh
cana e difictlmente . Embora, em tese, possa ha
ver alguém VIVO com 96 ou 97 anos Tanto mais
quanto uma orientação do Supremo, à época,
permitiu que quem estava recém-nascido no dia
15 de novembro de 1891 pudesse ter rnarufestado
o desejo de ser brasileiro ao atmgir a rnaiondade
Mas o § 5', não Ele se aphcou até o dia 15 de
Julho de 1934, quando diz que senam brasileiros
os dorrucihados no Brasil, fossem casados ou ti
vessem filhos brasileiros e adquirissem Imóvel no
País Ora, se no dia 15 de julho o estrangeiro
domiciliado no Brasil, casado com brasileira ou
tendo filho brasileiro, adqumu Imóvel e lavrou a
escritura de aquisiçáo nesse dia e, naquele Instru
mento público, não manifestou o desejo de con
servar a necionahdade ongmána, naquele dia 
portanto, há pouco mais de 50 anos - ele se
tomou brasileiro E, agora, a Constítuição não vai
ratificar essa nacionalísade? Parece-me que ISSO
sena útil,e sobretudo essa posiçêo explícita toma
na mais clara e evitana dúvidas

Sr Consntumte, por proposta mmha, a Subco
rmssêo que mtegrel expunglu do relatóno apre
sentado pelo nobre Constituinte João Herrmann
um disposmvo em que, de certo modo, S Ex'
tentou errar um novo caso de grande naturali
zação no Direito brasileiro Assim como na Consti
tuição de 1824 e na Constituição republicana de
1891, também estaríamos contemplando ou faci
litando a naturalização brasileira para certa cate
gona de estrangeiros Infelizmente, porém, neste
caso, estamos premiando, estamos abnndo a por
ta da nacionahdade brastleira não aos que entra
ram regularmente. que cumpriram os precertos
da lei, mas aos que entraram Irregularmente Fica
atnbuída a nacionalidade brastleira a todos os es
tranqeiros que se encontrem há mais de três anos
Ininterruptos, Irregularmente, em todo o terntóno
nacional Então, vamos naturalizar os que entra
ram Irregularmente, e os que estão regularmente
têm de passar pelo cnvo, ou seja, cumpnr aquela
séne de exiqêncras que V Ex' tão bem conhece,
da Lei de Naturalização

Se o propósito é regulanzar essa situação de
fato, vamos regulanzar a permanência no Brasil,
mas não dar esse salto e atríbuir a necionehdade
a alguém que entrou aqui mfnngmdo as nossas
leis - não Importa que, em alguns casos, por
motivos hurnaruténos Vamos ser generosos com
eles, não lhes aphcendo o direito de expulsão
Mas acho que há um excesso de generosidade,
que, de certo modo, sena injusto com os que
aqui entraram cumpnndo o que dispõe a lei bra
sileira

A SR' PRESIDENTA (Anna Mana Rattes) 
Tem a palavra o Constituinte Ublfatan Spinelli

O SR CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr Presidente, Srs Constituintes, Sr Relator,
sabemos muito bem da crise econômica que
grassa em nosso País Estamos aqui estudando
o anteprojeto substitutivo do Relator Constituinte,
José Paulo Bisol. A~ LÚCIa Braga, há
pouco tempo, veio co~rC'ClnOSco, indagando
se era intenção de alguns, ou da maiona, 11 derru
bada do presente relatóno. Não estamos imbuí
dos do espírito de derrubar este ou qualquer outro
relatório Queremos apenas que seja mais equâ
nime e que cada um defenda seu ponto de vista

Concede o aparte à nobre Consntumte Lúcia
Braga

ASR' CONSTITUINTELÚCIA BRAGA - Nobre
Consntumte, minha Intenção, ao unhzar essa ex
pressão, fOI apelar para que votássemos a favor
do relatóno do Constitumte José Paulo BIsol, que
avançou muito em termos SOCiaiS, em termos
de participação do povo e da crdadarua S Ex"
demonstrou uma sensibrhdade muito grande em
relação ao resgate dessa Imensa dívida SOCial que
temos para com mIlhões de brasileiros Naquele
momento, eu não quis dizer que não conhecia
o pensamento de V Ex's ou que marn derrubar
o relatóno Eu apenas qurs fazer um apelo para
que votássemos a favor desse brilhante e opor
tuno relatório do Constitumte José Paulo Bisol
e, ao mesmo tempo, dizer que temos opção dos
destaques e das emendas, para aqueles aspectos
dos quais discordamos

Era ISSO o que eu quena acentuar

O SR CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Nobre Constitumte LÚCia Braga, este relatóno,
logicamente, deverá sofrer algumas emendas
aqui, para enquadrá-lo na realidade Estamos ven
do que o Brasil VIVe hore uma Situação de retração,
da econorrua de recessão, de desemprego e de
altíssimas taxas de Juros bancános. O Govemo
da Nova República, de que V Ex' faz parte, fez
Inúmeras promessas aos pequenos propnetános
rurais, aos rrucroernpresanos e, no final,os deixou
na "rua da amargura"

Então, estou aquI tentanto mostrar o cercea
mento da lrvre Iniciativa. Nós não podemos real
mente concordar, neste momento, com um rela
tóno como este, que cerceia a livre uucranva, é
extremamente estanzante e - por que não dizer)
-soclahzante no seu todo O Estado tem diversos
encargos, mas não tem condições de arcar com
todos eles Por outro lado, cerceia dirertos da lrvre
propnedade, da livre rrucrativa de trabalhar e de
produzir

Logo no começo, no Item I, letra c, Já se diz
que a educação consubstancie o rnírumo neces
sário ao pleno exercício à existência digna, e ga
rann-Ia é o primeiro dever do Estado - além
da alimentação, saúde, trabalho e remuneração
Ora, neste momento, o Estado brasileiro não está
consegwndo, nem nas escolas públicas, nem nas
uruversidades ou nas fábricas. ter uma atuação
digna, pOIS paga rnurto mal aos professores, e
as greves estouram a todo momento O Governo
não tem ajudado às uruversidades privadas e, o
que é pior, deixa que rnurtas delas fechem suas
portas e se transformem em bazar ou supermer
cado Isso também nos preocupa

Fala-se na letra f, em "excesso de lucro" e
"erradieçâo da pobreza" O empresário nunca
tem excesso de lucro O excesso de lucro do
ernpreséno é sempre colocado no seu capital de
giro para Implementar sua empresa, para propor
cionar melhores condições de trabalho a seus
empregados. Há empresas pnvadas altamente ga
bantadas que têm ajudado em tudo Na CIdade
de CUIabá, por exemplo, há empresas pnvadas
que oferecem ótimas condições de saúde, higiene
e alimentação no local de trabalho, enquanto o
Estado não tem condições de fazer o mesmo
Realmente, o Estado é o mais relaxado nesse
aspecto

Na letra g. o ilustre Relator diz que, "por abso
luta mcapacidade de pagamento, nmquérn pode
rá ser pnvado dos serviços públicos de água, es
goto e energia elétnca" ÓtImo! É mais um encar
go para o Estado Mas quem ganha saláno míni
mo não tem condições de pagar E, pior, os fun
cionénos públIcos não recebem o gatIlho salarial,
como ocorre em São Paulo, e também em Matro
Grosso, onde há três meses o funcionaltsmo não
recebe pagamento. A Sr' Prefeita de Fortaleza
também não paga há três meses aos funcionános
Vamos, então, abnr o leque, e mnguém pagará
água, luz e esgoto. Estes senam serviços gratuitos
para todos

Esta é uma das nossas preocupações, ou seja,
a forma como tudo isto está aqui consubstan
ciado Pnncrpalmente quanto à propnedade Se
o empresáno não puder reaplicar o lucro em seus
negÓCIOS, vai cruzar os braços! Ocorrerá, então,
um caos econõtrnco jamais Visto nesta Nação,
além do que já está acontecendo neste momento
A verdade é que o Brasil carrunha para uma hipe
nnflação com recessão e desemprego Se apro
vado este subsntutrvo, vamos provocar o desã
Olmo, vamos fazer com que o empresãno não
acredite mais em coisa alguma, não tenha mais
fé neste País e cruze os braços Então, vamos
deixar que só o Estado trabalhe, produza e arque
com todos os ônus. NInguém precisará mais pa
gar Impostos, nmguém terá direito à propnedade
E vamos VIver num país tipo RÚSSia, Cuba, Polôrua
e outros, onde o Estado é responsável por tudo,
enquanto o empresariado não acredita mais em
nada

Já estamos venficando a Situação de desãnimo
em que se encontra a classe empresarial Se não
fizermos uma Consntuiçáo que dê ao empresa
nado condições de realmente acreditar neste País,
na sua produção, no seu die-a-dta, ele não Irá
mais produzir

DIZ a letra a do Item XVII, que trata de proprie
dade

"Os bens de uso particular e farruhar, In
suscetíveis de desapropneção.'

Trata-se do caso de alguém que tem uma pro
pnedade, uma casa e, por exemplo, a prefeitura
quer desapropná-la para fazer uma avemda, mas
não vai poder fazê-lo Realmente é um contra
senso o que se contém neste substrtutivo

DIZ a letra b'

"de bens que sáo meios de produção ou
que, embora não sendo meios de produção,
tornando-se necessários à execução de pro
gramas para o desenvolvimento SOCIal, de
irucranvada Umão, dos Estados e dos MuOlcí
pios, subordinada aos princípios de preva
lência de utilidade pública e do Interesse so
cial, suscetível de desapropnação "

Então, realmente, estou achando que o nobre
Relator, com toda a sua mtellgênCla, adotou uma
posrção altamente estattzante. O Governo brasi
leiro tem provado, pelas suas empresas estatais
deflciténas, pelos roubos ocorndos, ou pela sua
ganânCia, que é incompetente O Govemo resolve
fazer uma ferrovia como a Norte-Sul e não con
sulta a maiona do Parlamento, não consulta run
guém. Resolve fazer e faz Prometeu construir a
Ferrovia Leste-Oeste, mas nós sabemos que.
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quanto a isso, não há recursos, sequer, para o
projeto.

O pior está dito na letra d:

"O não uso, o uso impróprio, o meramente
especulativo e o manifestamente abaixo da
potencialidade dos bens que são meios de
produção importam perda da propriedade
em favor do Estado."

Estou de acordo com o ConstituinteJosé Men
donça de Morais e com o Constituinte Farabulini
Júnior, que realmente consideram isso uma ex
crescência, um absurdo. Quer dizer,a pessoa tra
balha ou recebe uma herança e, digamos, esse
bem deixou de produzir. Uma propriedade é pe
quena e não obteve sucesso porque não produziu
na época certa, devido,por exemplo, a uma chuva
de granizo, ou porque não houve chuva, e sua
produção foi perdida. Então ele vai monopolizar
tudo? Que País é este? Trata-se de um aspecto
que nos deixa atônitos.

Estamos preocupados também com o sistema
universitário, com o sistema trabalhista, com o
funcionamento das empresas estatais, que são
deficitárias.Agora, querem punir, por causa disso,
as empresas privadas? Muitas delas provam que
são altamente lucrativas! Há diversos casos. Por
exemplo, o Ovidio Miranda Brito produz e cria
mais de 100.000 reses e tem 4.000 hectares de
seringueiras. O Brasil é importador de borracha,
de matéria-prima. Até hoje importa borracha do
sudeste asiático! No entanto, estavam invadindo
a área do Sr. OvidioMiranda Brito,onde ele tanto
produz! E o Sr. Dante de Oliveira está pratica
mente incentivado essas invasões!

Então, ninguém vai ter tranqüilidade para pro
duzir neste Pais, ninguém vai trabalhar!

Gostaria que fizéssemos um substitutivo que
fosse ponderado, que não fosse nem da esquerda
nem também partidário do capitalismo selvagem.
Não sou favorávelao capitalismo selvagem, mas
não podemos concordar também em que a es
querda queira impor o ponto de vista do socia
lismo ou do estatismo abrangente. E estamos
vendo que não temos capacidade. Está aí o Presi
dente Samey com seu Governo. Alguns já estão
pedindo eleições diretas para 1988. A Constitui
ção ainda não está pronta, e já foram fazer, na
minha cidade, Cuiabá, um comício para realiza
ção de eleições diretas em 1988. Levaram trinta
e seis Constituintes num avião "Bandeirante", do
Estado do Mato Grosso. Os que criticavam o PDS
da VelhaRepúblicaestão fazendo o mesmo agora,
pois estão usando avião do Estado ou pagando
jatinhos fretados para levar os Srs. Mário Covas,
Fernando Hennque Cardoso e Luiz Henrique a
Mato Grosso, para um comício que foi um verda
deiro fracasso - não havia nem seiscentas pes
soas presentes.

O Sr. Dante de Oliveira, o homem das "dire
tas-já", sequer devia ser prefeito, porque feriu a
Constituição, no seu art. 146, quando disse que
ia sair da Prefeitura para tratar de assuntos particu
lares e privados. No entanto, ocupou o Mirad e
voltou como Prefeitode Cuiabá. E havia um artigo
que proibia queo Sr. Dante de Oliveiraassumisse
cargos públicos. Então, o que acontece> Fazemos
uma Constituição e ninguém respeita a Consti
tuição do meu Estado nem a que está sendo
feita.

Pergunto: nossa preocupação é fazer uma
Constituição para valer, ou para provocar convul-

são social, para que fiquemos uns contra os ou
tros, como já aconteceu hoje pela manhã? Ou.
vamos chegara uma comunhão de pensamento?
É bom que o Sr. Relator José Paulo Bisol com
preenda que não é o dono da verdade, nem da
palavra. Todos temos o direito de nos posicionar.
Esperamos, pois, que se faça um relatório digno
das esperanças do povo brasileiro.

Muito obrigado.

A SR' PRESIDENTE (Anna Maria Rattes) 
Com a palavrao Sr. Constituinte FarabuliniJúnior.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Relator, nobres Srs. Constituintes, quero
discutir três pontos apenas, para que o tempo
não se exaura em matérias não-objetivas.

Sr. Relator,tenho feito críticas acerbas ao traba
lho de V. Ex', mas devo ressaltar, para que se
consigne nos Anais da Constituinte, a forma pela
qual V.Ex' encaminhou dois pontos da mais alta
importância para a sociedade brasileira. Refiro
me, Sr' Presidente, Srs. Constituintes, à parte do
relatório que se refere à tortura.

Na verdade, o Relator alcançou nesse capítulo
o grande desejo que a sociedade brasileira man
tém, de impedir que haja torturas, no futuro, em
virtude de problemas políticos que possam surgir.

Outro ponto que S. Ex' examinou fundo pelo
que merece nossos encômios, é o que tange à
anistia ampla, geral e irrestrita.

Num passado não muito remoto, tivemos deba
tes ingentes, da tribuna parlamentar, a propósito
da anistia. A emenda do Constituinte Jorge Ue
qued, do Rio Grande do Sul, não logrou êxito
total, mas, à época, parte de sua proposta foi
examinada e votada. Agora, V. Ex' traz, para dis
cussão e votação, já inserida no contexto da pro
posta final, a parte referente à anistia que veio
do relatório do Constituinte Lysâneas Maciel.Tem
V. Ex" pois, meu reconhecimento, porque se por
um lado faço críticas acerbas a certos pontos,
também ressalto os pontos pelos quais a socie
dade está esperando.

Sr' Presidente, nobres Srs. Constituintes, desejo
referir-me a outro ponto. Do trabalho final do Sr.
Relator consta, no inciso XIV a livreescolha indivi
duai de espetáculo público e de programas de
rádio e televisão.Evidentemente, os Constituintes
apresentarão emendas a este inciso, porque, no
bre Relator,a verdade é que as diversões e espetá
culos públicos, incluídos os programas de televi
são e rádio, ficam sujeitos às leis de proteção
da sociedade, que não terão caráter de censura.
Ora, quando se remete ao legislador ordinário
determinada medida e, desde logo, se diz que
não terá caráter de censura, mas se abre a possibi
lidade, segundo o texto, de coibir abusos, fica
uma preocupação do legislador, do constituinte
que não admite, de modo algum, a distorção da
moral tradicional que sempre pontificou neste
País.A moral tradicional não é reacionária. A ma
nutenção da moral tradicional não corresponde
aos chamados canastrões. Somos daquela equi
pe de legisladores, já no sexto mandato, que se
opõem à licenciosidade, à pornografia, a todo mo
delo que formule a expressão corporal como obje
ta. Não podemos admitir isso. Não podemos, mui
tas vezes, defender o nu artístico, porque ele se
destrói, se descaracteriza e não leva o pincel do
artista para a tela, não leva as mãos do escultor
a promover o seu melhor trabalho, não leva à

palavra do orador, ou de quem possa cantar em
versos decassílados, qualquer matéria referida à
arte. Muito pelo contrário, o que se faz é proteger
economicamente a pornografia, procurando ven
der qualquer imagem.

A letra b diz:

"Para orientação de todos, especialmente
aos menores de idade, haverá serviço público
de classificação e recomendação;"

Sabem perfeitamente o Sr. Relator e a ilustrada
Sr' Presidente que, atualmente, todos estamos sa
crificados pelo poder econômico, oprimidos por
ele, pretendendo manter um equilíbrio orçamen
tário familiarque seja digno e conforme ao custo
de vida, cada vez mais alto. Todos trabalhamos
para manter o equilíbrioorçamentário. O homem
e a mulher saem de casa para trabalhar, e surge
o grande problema: como ficam os filhos na sua
ausência? Não raro, esses menores permanecem
diante da televisão.Atelevisãonão pode ser levada
para os lares com a liberalidade e com a licencio
sidade que querem impingir à opinião pública
brasileira.

Aletra b, Sr. Relator, dizque "para a orientação
de todos, especialmente aos menores de idade,
haverá serviço público de classificação e reco
mendação;'

Com relação à televisão, o meu desejo, que
vem de longe, é no sentido de que sejam proibidas
cenas deletérias, que induzam à violência- cenas
que devem ser detectadas. Essas cenas são ím
pingidas, no recôndito da nossa casa, para ofen
der, não para proteger a criança que está ligada
à televisão. Porque é lá, em sua casa, que ela
pode ficar enquanto seus familiares saem para
o trabalho.

Aílnal, é vedada, na letra c, ainda que parcial
mente, a suspensão de espetáculo ou programa,
ressalvados os casos de incítamento à violência.
Não se fazreferência às obscenidades na verdade,
eu, pelo menos, não desejo votar a favor da me
dida.

A SR' PRESIDENTE (AnnaMariaRattes) - Pe
ço aos participantes da Comissão que façam si
lêncio, em atenção às palavras do nobre Consti
tuinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Muito obrigado, Sr' Presidente.

No que tange à parte referente à violência urba
na, sabem V. Ex", Srs. Constituintes, que esse
tipo de violência é de tal sorte, hoje, objeto de
preocupação do legislador, que assunto foiavoca
do pelo Presidente da República. O Sr. Presidente
José Sarney avocou para si a avaliação da violên
cia urbana. Reuniu secretários de segurança pú
blica de todos os Estados e promovem um traba
lho a que chamou "mutirão contra a violência".

Entendo, ainda, que, no que tange aos direitos
e garantias individuais, precísamos examinar a
questão da violência urbana. Sei perfeitamente
que esta tem causas, tem concausas, tem causas
das causas. Se eu fosse um filósofo,iria contem
plar-me diante da realidade e verificar que esta
e uma nação que tem milhões de cidadãos hipos
suficientes, milhões de "bóias-frias", milhões de
famílias cujas crianças não conseguem sobrevi
ver.Sei que há essas dificuldades, e V.Ex"s aceita
bem, enquanto pretende debelar a pobreza. Isso
se contém no seu relatório. Concordo com V.
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Ex" em que um programa, na área econômica,
deverá estabelecer o melhor caminha para que
retiremos da pobreza total milhões de brasileiros.
E o último relatório do EMFA, encaminhado ao
Ministro do Planejamento do govemo anterior 
todos o conhecemos - estabelece que de sete
centos mil jovens recrutados para o Exército, para
a Marinha e para a Aeronáutica, 45% não pude
ram ser aproveitados - brasileiros, com dezoito
anos de idade - por insuficiência mental origi
nária da falta de alimentação.

Na letra v do inciso XIX de seu relatório, V.
Ex" estabelece a segurança jurídica e examina
simplesmente a privação de liberdade.

DizV.Ex":
"A lei assegurará a individualização da pe

na e, salvo a legislação aplicável em tempo
de guerra extema, não adotará esta Nação
outras além das que se seguem.."

V. Ex", portanto, examina o fato social, o fato
jurídico, o fato penal, apenas sob o aspecto da
privação de liberdade.

Apresentei aqui o problema da violência exacer
bada. É o estuprador que mata, é o seqüestrador
que mata, é o ladrão que rouba e mata. Do ponto
de vista da reincidência, apresentei projeto para
cominar a pena capital para esses criminosos he
diondos, como são chamados. Depois. quanto
ao trabalho do Relator Darcy Pozza,verifiqueique
S. Ex" não aceitou a pena capital, mas concordou
com a prisão perpétua para os crimes de estupro,
de seqüestro, seguidos de morte, deixando de
lado, no entanto, aquilo que se referia aos latro
cídas.

Entendo, Sr. Relator, que o texto, como aqui
se encontra, libera demais e afrouxa demais o
Direito Penal. E V. Ex", que é magistrado, sabe
perfeitamente que o afrouxamento da lei penal
não convém à Nação brasileira, como também
não convém, como se sabe, aos europeus, na
Itália,na França, na Espanha. Houve, na Europa,
um congresso, realizado em 1982, que contou
com a presença de Ministros de Estado da Justiça
daquelas nações. U o relatório desse Congresso,
examinei-o e estabeleci um termo de avaliação.
O que se contém naquele relatório? Ele conclui
que é indispensável que naqueles países europeus
haja o endurecimento da lei penal para os crimi
nosos macabros. Não estou falando de quem as
salta um supermercado e leva uma resma de pa
pel, feijão, arroz, batata, milho, para alimentar-se.
Não estou falando de alguém que adentre esta
Casa e furte tudo aquilo de que dispusermos ago
ra. Falo daqueles que invadem, assaltam e ma
tam. Falo daqueles que estupram e matam.lmagi
nem, V.Ex"que este legislador admite o estupro.
Admite, sim, mas não estupro seguido de morte.
Admite o seqüestro, mas não o seqüestro seguido
de morte, o seqüestrador que promove a extorsão
e ainda mata. E V. Ex" sabe que é comum isso
ocorrer.

Finalmente, verifiquei também, Sr. Relator, que
V. Ex" não cuidou da criança no seu trabalho,
o que quer dizer cuidar da criança? Há aqueles
que dizem, muito bem, que tratar da família é
tratar da criança. Mas o DiaIntemacional da Crian
ça foi cantado em verso e prosa! As televisões
o noticiaram! E todos fizemos parte desse movi
mento! Entendo que aqui devíamos ter reservado
uma alínea para isso, um capítulo deveria ser dedi
cado à criança. E o que imagina o Sr. Farabulini

Júnior, com relação à criança? Professor militante,
habituado a ~dar com a juventude, sei perfeita
mente que o jovem não precisa de muito. Mas
a criança, sim. Então, enquanto falo da violência
urbana e quero encontrar recursos para elimi
ná-la,preciso também retirar das ruas essas crian
ças contaminadas pelo vicio e pelo crime, princi
palmente, nos grandes centros.

A SR"PRESIDENTE (Anna Maria Rattes) - O
tempo de V. Ex" está esgotado.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-SI'" Presidente, peço mais um minuto só. Quero
aproveitar o último ensejo - porque amanhã é
dia de prepararmos as emendas - para reco
mendar ao Sr. Relator uma emenda no sentido
de erigir como modelo o antigo ensino primário,
nas quatro primeiras séries do curso de primeiro
grau hoje. Em São Paulo, de onde venho, e em
outros Estados também, não raro as crianças per
manecem nas escolas duas horas por dia; no
restante do tempo ficam jogadas nas ruas, em
convívio com o vicio e com o crime. Por que
não estabelecer aqui a obrigatoriedade de o Go
vemo permitir que a criança, entre sete e onze
anos, ou seja, nas quatro primeiras séries dos
cursos do primeiro grau, fique em regime de tem
po integral- de manhã e de tarde - na escola,
com direito a alimentação. Desta forma, a criança,
sai das ruas e pode passar a viver melhor.

Afinal, que disse o orador que me antecedeu,
quanto ao culto? É verdade que V. Ex" deverá,
no mínimo, agora, se puder, explicar-nos isto: é
proibida a profissão de culto que atente contra
os fundamentos constitucionais da Nação? Quem
sabe não estamos interpretando esse texto exage
radamente. Defendo a liberdade de culto, a liber
dade de expressão, a liberdade do pensamento
humano. E faço isso, com propriedade.

ASR"PRESlDENTA(Anna MariaRattes) - No
bre Constituinte, peço a V. Ex" que encerre, pois
há mais quatro oradores inscritos. Muitoobrigada.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Encerro minhas considerações, SI'" Presidenta.

o SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Permita-me, SI'" Presidente. Quero fazer uma per
gunta, para minha orientação e também em res
peito ao trabalho que aqui está sendo desenvol
vido.

Quero saber se essas observações, que, de cer
ta forma, se repetem desde a primeira sessão,
foram objeto de emendas ou se estão sendo reser
vadas para o final, Fiquei, na verdade, um pouco
preocupado com a informação vinda do Consti
tuinte Ubiratan Spinelli, de que estaria sendo for
mado um grupo para derrubar o relatório na sua
totalidade. Não há dúvida de que um trabalho
dessa profundidade tem defeitos, evidentemente,
como toda obra humana. Mas estou preocupado
em saber se foram apresentadas emendas aos
dispositivos que oferecem margem a controvêr
sias o se se trata apenas de um gratuito combate
ao relatório.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Quero dizer ao nobre Constituinte que não
existe nenhum complô para derrubar o substi-

tutivo. Eu disse apenas que a Constituinte Lúcia
Bragéjveio conversarconosco e disse qu~" subs
titutivo,estava ótimo, maravilhoso' - faltava so
mente jogar-lhe.confete. O que afirmei aqui foi.
que vamos fazer algumas emendas, para que pos
samos chegar a um denominador comum. ,

A SR' PRESIDEÍ'ITA (Anna Maria Rattes).- V.
Ex' considera que o assunto está explicado?

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Então, vão ser apresentadas emendas, ainda, '
não? Viuma lista de emendas e entendi. que ha
viam sido apresentadas aos relatórios anteriores.

ASR" PRESIDENTA(Anna MariaRattes) - Te
mos hoje e amanhã para apresentar emendas
ao substitutivo do Relator. Quero crer que os ora
dores que se manifestaram fizeram-no no pressu
posto de que vão apresentar emendas sobre os
assutos que abordaram.

o SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me, SI'" Presidente, um esclarecimen
to. Também haverão de ser discutidas e votadas,
ou melhor, haverão de ser destacadas emendas
apresentadas anteriormente. Portanto, quando se
fazem objeções é porque nossas emendas foram
rejeitadas.

A SR' PRESIDENTA (Anna Maria Rattes) 
Nesse caso, acho que as emendas deverão ser
apresentadas novamente ao substitutivo do Re
lator.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pela ordem, SI'" Presidente. Não foi essa a orien
tação dada pelo titular.

A SR' PRESIDENTA(Anna Maria Rattes - Foi
esta, sim. Todas as emendas rejeitadas deveriam
ser reapresentadas ao substitutivo do Relator.

O 5R. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nesse caso, foi excelente sua intervenção.

A SR" PRESIDENTA (Anna Maria Rattes) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte José Genoí
no.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
SI'" Presidente, Sr. Relator, sinto-me no dever de
falar, neste começo de noite, em face de tantas
intervenções, não obstante algumas exceções,
quando se discutiu o mérito especifico de deter
minadas questões, como foi o caso, por exemplo,
do Constituinte LuizVianaNeto, que abordou uma
questão concreta, aprofundou a discussão. Mas
vi uma série de intervenções que, na verdade,
suscitam uma manifestação de apoio ao substi
tutivo do Relator. Farei isso sem usar o tempo
dos demais Constituintes.

Em primero lugar, acho que a concepção de
direitos individuais e coletivos não pode ser está
tica, nem presa à realidade de determinado mo
'mento, de determinada circunstância. Os direitos
individuais e coletivos projetam mudanças para
o futuro. E nos dobramos à realidade tal como
ela é, para elaborarmos uma Constituição e dizer
mos que ela é feita para o século XXI? Se não
incorporarmos determinados valores e um espí
rito de mudança, nosso trabalho de nada adian
tará.
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Será necessário abrir um pouco nossas mentes
para essas questões. Ouvi alguns argumentos
que, sinceramente, do ponto de vista teórico e
político, considero sem cabimento. Fazer qual
quer relação entre esse substitutivo e uma Consti
tuição socialista ou o socialismo!... Não é possível!
Não instalamos o socialismo..ele não está no po
der, não houve qualquer ruptura! Acalmem-se os
proprietários de terras, acalmem-se os especula
dores, acalmem-se os que lucram! Não é isto
que está em jogo! O que está em jogo, na discus
são desta questão, são os direitos essenciais. E
neste capítulo o Relator inovou, porque a visão
tradicional dos direitos individuais é formal, na
base do "todos são iguais perante a lei", ou "o
poder emana do povo e em seu nome é exercido".
Segue-se uma série de enunciados bonitos e va
zios. O Relator, no entanto, procurou imprimir
um conteúdosocial na concepção de direitos indi
viduais e coletivos. S. Ex' colocou valores perma
nentes para a humanidade, que não são proprie
dade de uma Constituição socialista, nem de uma
Constituição avançada capitalista! Talvez, para al
guns, se a Constituição norte-americana fosse ex
posta em praça pública, como aconteceu em
1976, tivesse que ser censurada, porque, entre
outras coisas, exprime um conceito segundo o
qual todo cidadão pode insurgir-se quando se
defrontar com uma ordem injusta e um govemo
tirano. Talvez alguém comentasse: "É o caos, é
o fim do mundol"

Ora, trata-se de valores permanentes da huma
nidade! Há valores ideológicos e culturais que são
antológicos e, inclusive, independem do caráter
que eventualmente possa ter uma Constituição,
socialista ou capitalista.

O Relator, portanto, abordou valores universais
para a humanidade, que ele projeta para o futuro,
enquanto estabelece uma concepção de vida indi
viduai e coletiva, nas relações individuais e nas
relações coletivas. Isso não significa acabar com
a propriedade ou coisa parecida.

A propósito, Sr' Presidenta, todas as vezes em
que se discute a propriedade, utiliza-se o seguinte
discurso: "os que defendem o socialismo querem
acabar com a propriedade e com a individua
lidade". O Relator, contudo, enfrentou esta ques
tão de maneira sábia. Diz S. Ex', por exemplo,
que, no caso da propriedade individual e familiar,
ela é respeitada e nãó pode haver desapropriação.
E questiona a propriedade especulativa. Aí é que
temos que precisar o discurso. Quem nega a pro
priedade individual é o capitalismo, precisa con
centrar e acumular lucros, expropriar, crescer na
especulação e acabar com a propriedade indivi
duai. Até porque, para poder explorar o trabalha
dor, o capitalismo precisa desapropriá-lo da sua
terra e subtrair-lhe seus instrumentos de trabalho,
como acontece no campo, transformando o cam
ponês tradicional, que tinha sua terrinha, suas má
quinas e sua lavoura, apenas num simples vende
dor da sua própria força de trabalho. É isso o
queo capitalismo faz. O Relator, então, questiona
isso e garante a propriedade individual.

Faço, portanto, um apelo àqueles que discur
sam em defesa da propriedade individual, para
que aprovemos o conceito de propriedade indivi
duai que consta do relatório. Porque ele está cor
reto. Foi o que a nobre Constituinte Lúcia Braga
disse. É correto. Não adianta escrevermos na
Constituição que existe direito de moradia, direito
de greve, de sindicalização, direito à saúde, direito

a isto e àquílo,se não a dotarmos de mecanismos
que possibilitem a auto-aplicabilidade desses di
reitos, ou a 'criação de condições materiais para
transformar o discurso constitucional em vida
real, em fatos.

Acho que esta é a grande riqueza do relatório
do nobre Constituinte José Paulo Bisol.

O SR. CONSmU[NTE JOÃO PAULO- Per
mite-me V.Ex' um aparte?

O SR. CONST[TU[NTE JOSÉ GENOINO 
Concedo a V. Ex'

O SR. CONsmUlNTE JOÃO PAULO- Não
ouvi, até o presente momento, nenhum discurso
de Constituinte colocando-se contrariamente à fi
nalidade social da propriedade. Mas, quando che
ga o momento de se afirmar a finalidade social
da propriedade, a situação se complica. Objetiva
mente, isto tem que estar consolidado na Consti
tuição; não pode ser apenas instrumento de retó
rica.

O SR. CONSmU[NTE JOSÉ GENO[NO 
Obrigado a V.Ex"

Sr' Presidenta, é claro que está correto discutir
a propriedade nesses termos. Nas outras Comis
sões temáticas que tratam da ordem econômica,
da reforma agrária, do sistema financeiro, aí, sim,
se discutirá ordenamento da propriedade, a partir
do conceito de lucro, de especulação. Até porque
vivemos num sistema capitalista, e os capitalistas
são maioria nesta Constituinte! Isso será garan
tido, sem dúvida. Agora, ao se tratar de direitos
individuais, colocar-se que a propriedade, a desa
propriação, enfim, tudo isso, constitui violência
contra a concepção de direitos individuais, é inad
missível! O Relator, neste sentido, foi feliz,porque
precisou a propriedade enquanto uma necessi
dade para a sobrevivência dos que dela vivem,
dos que a ocupam diretamente, tanto no plano
individual como no plano familiar.

O SR. CONSmU[NTE FARABUUN[ JÚN[OR
- Permita-me, nobre Constituinte José Genoino.

V.Ex' é um dos parlamentares que mais lêem.
V. Ex' fala muito bem, tem um discurso primo
roso..Mas, por acaso, [eu V.Ex' o artigo que neste
anteprojeto trata do direito de propriedade? Nele
o ilustre Relator estabelece o seguinte, na letra
"d" do inciso XVI[, à página 19:

"O não uso, o uso impróprio, ou mera
mente especulativo e o manifestamente abai
xo da potencialidade dos bens que são meios
de produção importam perda da propriedade
em favor do Estado."

V. Ex' concorda com isso, Constituinte José
Genoino, ilustre sociólogo e, provavelmente, tam
bém economista honorário? V. Ex" sabe que o
que aqui se contém vai mandar para o Estado,
independentemente de qualquer remuneração,
de qualquer desapropriação por justa causa, isto
é, por utilidade pública ou social, a totalidade dos
bens de produção deste País?

Isso porque a microempresa, a pequena em
presa, a média empresa e até a grande empresa
nacional- essa é a classificação - estão hipos
suficientes, não têm recursos para atingir o mani
festamente abaixo da potencialidade. Todas estão

manifestamente abaixo da sua potencialidade, co
mo se comprova em estatísticas. Cumprindo-se
o que está escrito aqui, vai tudo para o Estado.

O SR. CONST[TU[NTE JOSÉ GENO[NO 
Nobre Constituinte Farabulini Júnior, permita
me...

O SR. CONSmU[NTE FARABUUNI JÚN[OR
- E o Estado quer administrar, vai administrarl
Mas o Estado administra tão bem...

O SR. CONSTITU[NTE JOSÉ GENO[NO 
Vou responder ao aparte de V.Ex"

Não se pode analisar a partir do raciocínio de
V. Ex', que exagera na sua conseqúência lógica.
O conceito de baixa potencialidade, aí, não abran
ge aquilo que eventualmente esteja em crise, aqui
lo que, circunstancialmente, esteja em dificulda
des. O conceito aí expresso, Constituinte Fara
bulini Júnior, diz respeito a situações em que a
própria aplicação dos meios necessários para pro
duzir resulta em algo abaixo da potencialidade
desses meios de produção. O que temos aí é
um conceito relativo da potencialidade, daquilo
que gera o lucro, daquilo que reproduz o capital
produtivo, que reproduz as máquinas, os meios
de produção. É claro que o Relator está aqui preci
sando uma situação abaixo daquela que se toma
necessária para a própria reprodução da parte
orgânica do Capital.

Eu diria aos capitalistas que este parágrafo é
até benefício ao capital. Ele beneficia o capital!

Srs. capitalistas, estudem "O Capital", de Karl
Marx! Estudem-no e verão que o texto, no caso,
beneficia os capitalistas.

O SR. CONSmU[NTE FARABUUN[ JÚN[OR
- Permita-me mais um aparte, Constituinte José
Genoino.

V. Ex' considera capitalista alguém de Buru
tinga do Sul, no Estado de São Paulo? E V. Ex'
conhece Burutinga do Sul, situada no alto no
roeste do Estado. Não estou falando de Valpa
raíso, onde há proprietários de terra com dez mil
alqueires. Estou falando de Burutinga do Sul, on
de o proprietário detém uns poucos alqueires e
quer produzir. Sua potencialidade não chegou ao
necessário para gerar produção e discutir o fruto
da riqueza produzida. V.Ex'considera justo reme
ter para o Estado dez alqueires que hoje estão
em mãos de pobres agricultores de Burutinga
do Sul, de Caruaru, ou de Caxias do Sul?

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ GENOINO 
Constituinte Farabulini Júnior, vou responder a
V. Ex'

Evidentemente, não sou favorável a uma situa
ção dessas. Expressei, inclusive, minha concor
dância com o que dispõe a letra a, quanto aos
bens de uso particular e familiar. Nela, justamente,
se enquadra a situação que V.Ex' citou.

Gostaria, porém, de chamar a atenção dos que
estão ardorosamente defendendo o capital para
o fato de que se o Estado não sofre uma alteração,
em termos de ruptura, é um Estado que beneficia,
em última instância, os interesses do capital. Esta
expropriação posta aqui, esta forma de passar
para o Estado, até beneficia o capitalismo como
um todo. Em vez de se ter aquela situação de
capitalistas que vão engolindo os outros, de ma
neira selvagem, o relatório estabelece um critério
para que o Estado possa utilizareste tipo de recur-
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so. Isso não é socialismo! Não se apavorem V.
EX'com isso!

O SR. CONSTIrmNTE FARABUUNI JÚNIOR
- É o capitalismo de Estado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Isso também não é capitalismo de Estado, Consti
tuinte Farabulini Júnior. V. EX' sabem - e 0$
capitalistas deste País são ricos em experiência
-que, quando necessário, quando o Estado quer
ajudar o capital, os capitalistas privados são 05
primeiros a serem socorridos, eis que precisam
sobreviver. Não há, pois, esta contradição violenta
entre o capitalista privado e o capitalista de Esta
do. Isso porque, em última instância, o Estado
lhes dá esta sustentação, como tem acontecido
na História do Brasil, M.é tem sido uma condição.
Chamaria a atenção de V. EX' para esta parte,
que não é tão socialista, tão estatizante como V.
EX'" julgam.

O SR. CONSTIrUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não é tanto, mas é estatizante.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
As consciências capitalistas falam com uma vio
lência tão grandel

Vou concluir, SI" Presidenta.
Levantou-se aqui uma discussão, que também

não procede, em relação ao art.3·, letra b, Volta
se, no caso, ao debate de assunto que se tomou
polêmico na Constituinte: o aborto. O que está
não é a legalização do aborto. E: eu até vou apre
sentar uma emenda propondo esta legalização.
Eu a defendo, e vou levar esta questão até o Plená
rio, se for preciso, para que se propicie uma op
ção. Não é isso, porém, que está aqui, de maneira
alguma!

O outto aspecto suscitado - Como vêem, V.
EX'" foram muito longe na critica ao Relator 
é que existiria aqui certa colocação quanto à cen
sura. A formulação que está aqui, relativamente
ao serviço c1assificat6rio. passou na Comissão
dos Direitos Individuais. Inclusive com a formu
lação aqui utilizada - "leis de proteção da socie
dade". Fui até voto vencido na Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuaisl Eu e o Consti
tuinte Roberto Freire proprusemos fosse retirada
a expressão "leis de proteção da sociedade". V.
EX'", que eram membros da Subcomissão dos
Direitos e GllJ'antias Individuais, estão lembrados
de que foi isso que ocorreu. Então, por que essa
gritaria?

A última questão é sobre a liberdade de culto.
Sou daqueles que defendem a plena liberdade
de culto. É claro que há sempre um conceito
subjetivo. Conelamo, entretanto, aqueles que de
fendem a plena liberdade de culto a se manifes
tarem da mesma maneira em relação ao pleno
direito da greve, à plena sidlcalização, ao pleno
direito de reuníêo, porque assim estaremos fixan
do algo que diz respeito à plena liberdade ela cole
tividade e dos indivíduos.

O SR. CONSTIrUINTE JOSÉ FERNANDES
Permite V. EX' um aparte, Constituinte José Ge
noino?

ASR' PRESIDENTA (Anna Maria Rattes) - Fal
tam dois minutos para o orador esgotar seu tem
po.

O SR. CONSmmNTE JOSÉ GENOINO 
Solicito que os apartes sejam breves, para que

eu possa concluir, pois desejo ainda ouvir a pala
vra do nobre Relator.

Concedo o aparte ao Constituinte José Fer
nandes.

A SR' PRESIDENTA(Anna Maria Rattes) - Há
ainda quatro oradores inscritos e o nobre Relator
precisa usar da palavra.

O SR. CONSm(JINTE JOSÉ FERNANDES
Constituinte José Genoíno, eu o concito realmen
te a defender a liberdade de culto. Vou, inclusive,
associar-me a uma emenda do Constituinte Costa
Ferreira, que se refere à liberdade de culto. Veja
V.EX' o que se contém no art. 4· item 111, alíneas
a e b. Não sei se o Relator assim agiu despre
venido quanto às conseqüências. Diz a letra a:

"Os direitos de reunião e associação estão
compreendidos na liberdade de culto .:"
Logo em seguida, a mão que deu, tira; a
mão direita é arrebatada de volta pela mão
esquerda. Leio a letra b:

"É proibida a profissão de culto que atente
contra os fundamentos constitucionais da
Nação.,"

Até aí, tudo bem. Ninguém quer infringir os
fundamentos constitucionais. Mas, continua:

.....e a inviolabilidade dos direitos e liberda
des fundamentais".

Ora, se vamos proibir os cultos que atentem
contra a inviolabilidade dos direitos e liberdades
fundamentais que aqui estão expressos, a minha
Igreja, por exemplo, bem como a Igreja dos Cons
tituintes José Mendonça, Antônio de Jesus, Costa
Ferreira, José Elias e de todos quantos são cris
tãos estarão praticamente proibidas. Por exemplo,
minha Igreja proíbe o aborto. Então, vai ser auto
maticamente proibida a profissão de seu culto.
Minha Igreja proíbe o homossexualismo...

O SR. CONSTIT(JINTE JOSÉ GENOINO 
Não, Constituinte José Femandes. Não é isso.

o SR. CONSTIr(JINTE JOSÉ FERNANDES
Está escrito. V. Ex" está convidado a ler. V. Ex'
não quer compreender.

O SR. CONSTIT(JINTE JOSÉ GENOINO -
V. Ex' é que não está conseguindo entender, em
face do dogma em que acredita.

O SR. CONSTIr(JINTE JOSÉ FERNANDES
Democracia é aquilo que mandamos alguém fa
zer, não o que sou obrigado a fazer. Peço a V.
Ex' que afirme que é mentira o que estou dizendo,
que não é proibida a profissão de culto àqueles
que atentarem contra a inviolabilidade dos direitos
e liberdades fundamentais.

ASR' PRESIDENTA(Anna Maria Rattes) - Pe
ço a V. Ex' que evitem debates paralelos.

O SR. CONSTIr(JINTE JOSÉ FERNANDES
Estou com o aparte.

Se S. Ex' quiser calar-se, que se cale. Não me
calo, porque quem manda aqui é o bom senso,
é o consenso, é a sabedoria. Devemos defender
direitos, sejam eles na Rússia, sejam de direita
ou de esquerda. Aqui ninguém fala mais alto, por
que mais alto que todos fala a razão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Parece que V.Ex' falou mais alto do que a razão.
Em minha jntervençâo inicial, eu disse que con
corda com a seguinte formulação: Ué livrea profis
são de culto". Disse exatamente isso sobre essa
questão. O que é uma prova de que li o artigo,
pois manifestei minha concordância com o que
disse o nobre Constituinte Costa Ferreira. Quero
dizer que agi consciente e racionalmente, porque
li o artigo e disse CJ!.Ie concordava com a formu
lação do nobre Constituinte.

A SR' PRESIDENTA (Anna Maria Rattes)
Lembro ao nobre orador que o seu tempo está
esgotado.

O SR. CONSTITUITNE JOSÉ GENOINO 
Vou concluir, Sr' Presidente.

Acho que é necessário, também, definirmelhor
a letra "g" do artigo que trata da privacidade.
Art. 39, inciso VII, letra g:

"Na esfera policial e militar, o Estado pode
rá operar serviços de informação que se refi
ram exclusivamente ao que a lei define como
delinqüência e às atividades que visem sub
verter, pela violência, os fundamentos consti
tucionais da Nação."

É necessário situar bem esse tipo de questão,
porque é uma tradição, na História do Brasil, ter
mos um aparato de informações montado. E na
da disso foi desmontado. Estamos discutindo es
sa questão na Comissão de Organização do Esta
do. São autoridades, que talvez V.Ex'" não tacha
rão "de esquerda", que disseram isso, como o
General Euler Bentes Monteiro, que, em uma das
audiências públicas, afirmou que o SNI tem seus
tentáculos montados em toda a vida nacional,
junto aos DSI e AS!. Acho necessário discutir bas
tante essa questão, sob pena de no capítulo dos
Direitos Individuais e Coletivos, legitimarmos uma
situação de fato, que, no meu entendimento, é
uma violência aos direitos individuais e às líberda
des fundamentais.

(Reassume aPresidênciao Sr. Constituinte
Mário Assad)

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) -Informo
a V. Ex' que seu tempo já está ultrapassado em
5 minutos. Peço a V. Ex' que encerre o seu pro
nunciamento.

O SR. CONSTIT(JJNTE JOSÉ GENOINO 
Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Prolonguei meu tempo em função dos apartes.
Como gosto do debate, concedi apartes e tive
que responder a todos. Muito obrigado.

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

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

O SR. CONSm(JINTE COSTA FERREIRA 
Desejo lembrar ao nobre Constituinte José Genoi
no que o que ele quer coincide com o que quere
mos, isto é, que a liberdade não atente contra
a nossa segurança. Do contrário, onde morare-



Junho de 1987 ' DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIO{'iAL,CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 26 13

mos? Haverá' uma diáspora no Brasil? Cada, um
sairá' pelo mundo afora? Queremos que todos
tenham a liberdade.

o SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Lembro
ao nobre colega que só pode fazer uso da palavra
para questâo-de ordem fazendo referência a artIgo
do-Regimento. Do contrário, estaria novamente
usando da palavra para encaminhar a votação.

o SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
A questão de ordem que estou levantando é res
paldada no inciso IVdo art. 4. O Constituinte José
Genoino falou sobre liberdade. Se S. Ex" verificar
o inciso IV, letras a e b, verá que é plena a liberdade
de organização sindical, é livre a organização
de associação, é livre a manifestação coletiva, é
livrea paralisação do trabalho, é plena a liberdade
de associação, é livre a formação de grupos Não
estamos contra isso. Estamos apenas reclaman
do que, enquanto é dada essa liberdade plena
a todos, manietaram-nos dizendo que é vedado
o culto quando atentar contra os direitos funda
mentais do cidadão. Trata-se, realmente, de uma
inteligência muito hábil. Tenho pena - estudei
Direito - de não ter sido aluno do Mestre João
Paulo BISOl. Do contrário, também estaria aqui
dando meus pequenos nós. Estes aqui estão bem
dados.

Obrigado a V.Ex", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Lysâneas Maciel.

o SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, SI"" e Srs Constituintes, serei bre
víssimo, para não prejudicar o tempo do Sr. Rela
tor, que deve responder a todas as perguntas.

Quero manifestar novamente minha impressão
de que estamos, talvez,~fastando-nos do objetivo
principal desta sessão. E claro, Sr. Presidente, que
as medidas aqui propostas irão causar resistência.
O princípio mais sagrado neste País - talvez até
mais intocável do que algumas convicções religio
sas - é a questão da propriedade. No fundo,
o que se quer, pela forma como os assuntos estão
sendo aqui tratados - perifericamente - é che
gar ao direito de propriedade. Acho que está per
feitamente definido que o regime é o capitalista,
que a iniciativa privada está garantida, a partir
das manifestações das Subcomissões. Mas, Sr.
Presidente, o que se pretende aqui, a rigor, é outra
coisa. Há pouco, o ilustre Constituinte Luiz Viana
Neto, ao historiar as formas de se adquirir nacio
nalidade brasileira, coloca entre elas a condição
de proprietário. Antigamente não se podia adquirir
a nacionalidade brasileira sem a posse de uma
propriedade. (lma das três condições para a aqui
sição da nacionalidade era ser proprietário. O
mundo está evoluindo. Este é um conceito abso
lutista e sagrado - e dois terços da legislação
civilversam sobre eles. Não é mais possível usar
antolhos para não perceber que, se o mundo tem
mudado, o Brasil também terá que mudar.

Tem sido citada entre nós, constantemente, a
Constituição russa. Estou, inclusive, aprendendo
alguns de seus dispositivos, referidos aqui a todo
momento, numa insinuação sutil - até demais
- de que o relatório tem algumas conotações
com aquele documento. Mas não se cita, por
exemplo, a Constituição norte-americana, basica
mente elaborada para conter os desmandos do

Estado. A Constituição norte-amencana objetivou.
conter os excessos do Estado e a utilização exage-, ,
rada do conceito de propriedade. Nela o elemento
religioso teve uma influência muito grande, que,
perdura até hoje.

Apropósito, Sr. Presidente, é bom que cite isso,
já que Anatole France, em seu "Livro Vermelho"
- e ele não era comunista e naquela época não'
existia essa preocupação com as cores amarela,
vermelha ou verde - refere algo que foi en~q .
considerado um avanço: "E proibido,. tanto para
o rico como para o pobre, dormir. debaixo da
ponte e furtar pão". Isso foi considerado um avan
ço democrático, porque era uma lei para o rico
e para o pobre.

Se continuarmos, portanto, neste tipo de ínsis
tência, ao apreciarmos esses avanços, iremos, tal
vez, preservar aqueles princípios mantidos até
agora. Se dissermos que a propriedade tem um
fim social, como esclareceram vários Constituin
tes, ninguém se oporá a isso; se dissermos que
todos são iguais perante a lei, ninguém se oporá
a isso; se dissermos que todos os brasileiros de
vem ter acesso a vestuário, a alimentação, a esco
laridade, ninguém se oporá a isso. O que não
se pretende é fazer com que os dispositivos que
estão sendo elaborados tornem concretas essas
belas declarações. Aí. é que vai doer, porque, evi
dentemente, a situação de milhões de pessoas
terá que ser considerada em relação aos priVLIé
gios de poucos. Somos a quinta nação do mundo,
em matéria de renda individual, em termos de
grandes proprietários; somos o quinto país expor
tador de armas do mundo; somos a oitava econo
mia do mundo. E somos o país onde há o maior
índice de miséria, de fome, a maior incidência
de doenças - com exeção de alguns países afri
canos, que estão na nossa frente.

Sr. Presidente, não adianta fazer essas declara
ções e colocar belos princípios na Constituição.
Precisamos ter a coragem de enfrentar o fato de
que o mundo está mudando. Se o mundo tem
mudado, o País mudará também, aumentando,
é claro, nossa responsabilidade de Constituintes.
Não temos ilusão de que, aqui, a maioria esmaga
dora não quer mudanças - sequer as peque
ninas. Conseqüentemente, Sr. Presidente, esta
mos plantando uma sementeira de violência.
Talvez não colhamos os frutos da violência, mas
nossos filhos e netos talvez venham a colhê-los.
Mas nós a estamos plantando, com a nossa irres
ponsabilidade e, sobretudo, com o nosso egoís
mo. Somos o quinto país do mundo em renda
per caplta. Os homens mais ricos do mundo
estão aqui, neste país pobre e miserável, de gente
que vai dormir com fome. E o povo clama por
que se diminua essa desigualdade, esse poderio
das classes dominantes! Percam-se alguns anéis,
mas conservem-se os dedos.

É isto que vem criando choques nesta Comis
são. Essa mesma maioria que não quer mudan
ças, que quer manter essa situação de injustiça,
o nosso padrão de vida,igual ao de Bangladesh,
ao do Paquistão, ao da lndia, possivelmente con
seguirá ser vitoriosa. Mas há um aspecto inarre
dável, para o qual chamo sempre a atenção dos
Srs. Constituintes: o tempo, a História - principal
mente a História.

Essas eventuais maiorias são de uma isensibi
Iidade total. Lembro-me, Sr. Presidente, de que,
há pouco tempo, no meu Estado, Minas Gerais
- aliás, minha tia, pertencente à Igreja Católica

e ultra-relígíosa, dessas qu~y.aià missa dE; malJ~ã,
de tarde e à noite, me considerou perdido porque
me converti ao protestantísmo - quarido aquele
Papa camponês, .Joãd XXIII: éomeçoú 'a alertar
o mundo contra as injustiças, lá mandaram cele
brar vártas,mlssas, porque o,Papa era um comu
nista. Q'Papatornara-se um comunístal

Então, esses ataques, essa insensibilidade, são
smais dos tempos. Aqui, porém, estamos diante
de um desafio. S~ quisermos realmente deter o
avanço çomunista, soclallsta e materialista, tere
mos que combatê-lo.através ,da correção das in
justiças socíaís,

O SR.'CONSTITUINTE F~UUNl JÚNIOR
- Permite-me um aparte, nobre Deputado?

O SR. CONSTrrmNTE: LYSÂNEAS MACIEL - ,
Concedo a V. Ex" um aparte, contanto que seja
breve. ,

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nobre Constituinte Lysâneas Maciel, V. Ex',
sempre repito aqui,:..

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sei que V. Ex" não partilha da opinião de que
o PapaJoão XXIII era comunista. Se não me enga
no, V. Ex" o elogiou em um de seus pronuncia
mentos.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Repita, Excelência por favor. '

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sei que V.Ex' não partilha - isso não é apanágio
de todos aqui - da opinião de que o Papa João
XXIII era comunista, ou comunízante. Conheci V.
Ex", quando da análise de outro dispositivo, elo
giando algumas obras do Papa João XXIII.

O SR. CONSTITmNTE FARABUUNI JÚNIOR
- É bom que V.Ex"acompanhe mesmo a minha
vida, para poder estabelecer, na avaliação das mi
nhas palavras, o que seja mais correto. E sei que
V. Ex" sabe fazer isso.

Entretanto, desejo saber até que ponto V. Ex"
atingirá seu designio de proteger os mais fracos,
os mais humildes, os menos nobres, no cosenso
econômico, aplicando a letra d do inciso XVII.
No que tange à propriedade, enquanto fala que
todos os meios de produção manifestamente
abaixo da potencialidade dos bens - da sua infra
estrutura, portanto - e que são meios de produ
ção, até que ponto implicam perda da proprie
dade em favor do Estado? Até que ponto V. Ex"
quer proteger tudo aquilo que acaba de referir,
remetendo para o Estado a pequena, micro e
média empresas brasileiras, que estão realmente
em condições de hipossuficiência por causa do
sistema econômico, que protege os banqueiros?
Aqui não há uma palavra em relação aos bancos
-aliás, nem poderia haver-, porque isso corres
ponde à Comissão de Ordem Econômica.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, o texto a que S. Ex' se refere é
de outra Comissão.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sim, mas aqui está escrito que os bens passa
rão para o estado. E até que ponto o Estad~,

isto é, a Nação brasileira, politicamente orqeru-
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zada,junto com o seu povo, está hoje protegendo
o famélico, o faminto, o menos nutrido? Até que
ponto o Estado brasileiro não estará protegendo
os banqueiros e as multinacionais, que levam nos
sos minérios, que usurpam nossas riquezas? Até
que ponto isso não existe? Quero que V.Ex" Cons
tituinte Lysâneas Maciel, me diga isto. V. Ex", que
brindou este relatório com um trabalho fecundo
em favor das liberdades e da melhor justiça, deve
dizer como quer proteger o mais fraco com este
dispositivo.

oSR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Excelência, o mais fraco, no caso, toma-se insus
cetível de desapropriação ou de qualquer ato do
Estado. Esse mais fraco a que V. Ex" se refere
- e que é a maioria do povo brasileiro - tem
a proteção do inciso XVII, letra a, já referida.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Deputado Lysâneas Maciel, V.Ex" verifica que
inclusive o Constituinte...

o SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
O texto não diz se é particular ou não. Isso é
uma interpretação.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- O Constituinte José Genoino também falou
a respeito disso. O inciso a nada tem a ver...

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Mas isso é uma interpretação. Refere-se a mora
dia. Quem é que falou em moradIa aqui?

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Na letra "a" está dito:

"De bens de uso particular e familiar, su
bordinada aos desígnios de seu titular, ínsu
cetivel de desapropriação".

Já que a letra d fala em meios de produção,
é óbvio que a letra d quer disciplinar os meios
de produção. A letra a, porém, pretende estabe
lecer a moradia. É óbvio.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
É óbvio para V. Ex", mas para mim, que tenho

uma certa dificuldade de 'compreensão, não é
tão óbvio assim. Mas devo dizer a V.Ex" o seguinte:
veja que essa preocupação irregular talvez seja
a maior alavanca, a maior arma que se tem contra
aquilo que a Doutrina de Segurança Nacional
conseguiu impingir ao cidadão comum: o comu
nismo. No momento em que as pessoas tiverem
acesso a uma alimentação decente, meios decen
tE:.s de transporte e a uma escolaridade decente,
nao haverá necessidade de implantação ou de
transformação de um regime a em um regime
b.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Creio que, com a sua inteligência, V.Ex" poderá
brindar-nos, mais uma vez, com uma grande solu
ção. Até que ponto a letra d do inciso XVII, que
se refere à propriedade levará ao desejo de V.
Ex',que é também o nosso? Não queremos hípos
suficiência, "bóias-frias", ninguém, enfim, que
não conte com habitação nem com meios de
produção - embora poucos - para trabalhar.

Não queremos isso. Até que ponto a letra d levará
a tanto? É a questão que levanto neste aparte.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL-
V. Ex" conhece o número de terras improdutivas
no Brasil, porque sei que, para combater isso,
V. Ex" naturalmente estudou o assunto, para ser
um homem estudioso.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Conheço bem o latifúndio. E já o combati,
neste País. E o combato ainda.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
O que se pretende é o que está acontecendo
agora, muito recentemente: vários propríetáríos,
latifundiários, com medo da reforma agrária 
e esse receio não se traduz apenas nesse combate
cego, pois algumas medidas sãoracionais e justas
- começaram, por exemplo, a colocar em certas
propriedades algumas cabeças de gado. Pessoas
que têm milhares e milhares de acres de terra,
de repente fazem uma pseudo-exploração pecuá
ria, ou uma pseudoplantação de alguma coisa,
em detrimento de prioridades nacionais. Esses
assuntos têm que ser previstos em lei, porque
senão vai haver burla. Por exemplo, podemos ser
absolutamente profetas se falarmos em indeni
zação. Há pessoas estimulando a desapropriação
e sugerindo seja paga em dinheiro. Sabe por que,
Sr. Constituinte? Porque vão, a rigor, ganhar com
a especulação e com a desapropriação, jJaga a
preço de mercado. Existem pessoas estimulando
e até criando um conflito artificial de terras, Não
somos ingênuos para não vermos essas mano
bras. E isso está acontecendo, no País, para frus
trar a reforma agrária. Nas terras desapropriadas
colocam-se pessoas que não têm capacidade ou
técnica para iniciar qualquer coisa.

Não podemos ser ingênuos ao fazer urna lei.
Sabemos que enfrentamos uma estrutura que
sempre se baseou na propriedade, não na justiça;
uma estrutura que sempre se baseou no direito
do economicamente mais forte, contra o mais
fraco. E quando corrigimos isso é para manter
uma Nação isenta de tensões, uma Nação em
que haja a verdadeira segurança nacional.

Apropósito, todos acham que fortalecer as For
ças Armadas resolve o problema da segurança
nacional. Qual é o conceito de segurança nacio
nal? É que o Estado seja o instrumento da manu
tenção do status quo. O Estado mantém esse
direito. V.Ex" sabia que em São Paulo está sendo
construído um submarino nuclear, do tipo Trí
dent? Sabe V. Ex" que os recursos destinados
à construção desse submarinoseriam suficientes
para resolver o problema de escolas para 16 mi
lhões de crians;ps brasileiras?

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Constituinte Lysâneas Maciel, tenho de respon
der a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Um momento, nobre Constituinte. Trata-se de fa
to corriqueiro. Falei nisso e nem os militares lá
presentes o contestaram. Devemos ter, pois, a
coragem moral e política pala chegar à condu
são, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, de que é
tempo de mudança. Aquela expressão de Anatole
France - Ué proibido, tanto ao rico quanto ao
pobre, furtar pão e morar debaixo da ponte" -

será aquela inconscientemente adotada por esta
Comissão, se, por acaso, mantivermos esses be
los princípios de "que todos são iguais perante
a lei", a "propriedade tem um fim social", "o salá
rio mínimo é suficiente par~ isso" etc. É claro
que essa minoria - uma das minorias mais ricas
do mundo - não vai querer mudar isso.

Quem, então, está plantando a sementeira da
violência, Sr. Presidente? Que dirão nossos filhos
e nossos netos, quanto a essa situação de injus
tiça, quando grande parte da sociedade brasileira
proibiu até uma encíclica papal e agora combate
a Teologia da Ubertação com a mesma tenaci
dade? Por que, Sr. Presidente? Porque João XX1U
- e eu sou evangélico-, e a Teologia da Liberte
ção, também oriunda das forças mais sensíveis
da Igreja Católica, falam em justiça mais do que
em ordem; falam em equanimidade mais do que
em propriedade; falam nas transformações do ho
mem, como sujeito, como ser criado à imagem
e à semelhança de Deus que tem, portanto, direito
a melhor tratamento, não à manutenção de situa
ções de injustiça e de iniqüidade no Pais.

Obrigado a V.Ex" Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Narciso Mendes.

O SR. CONSTITUINTENARCISOMENDES
Sr. Presidente, serei breve, dada a exigüidade do
tempo.

Gostaria de lembrar ao ilustre Presidente e aos
membros desta Comissão que parte do nosso
tempo está sendo perdido na interpretação do
texto do projeto apresentado pelo Relator, contra
dizendo exatamente um dos seus dispositivos,
que, na letra "e" do item VI do capítulo sobre
Direitos Coletivos, diz:

"Os documentos que relatam as ações dos
Poderes estatais serão vazados em lingua
gem simples e acessível ao povo em geral."

Alguns dos artigos apresentados no anteprojeto
do Relator dividiram as pessoas, aqui, em corren
tes. O nobre Relator cuidou de dizer que os demais
poderes do Estado deveriam expressar-se em lin
guagem simples e acessível, mas elaborou um
documento o mais dúbio possível.

Por outro lado, Sr. Presidente, ao sairmos daqui,
pelo menos algo teremos aprendido: que o capita
lismo brasileiro vai muito mal, porque tem na
sua defesa uma pessoa da qualidade do Consti
tuinte José Genoino. S. Ex" que defenda o regime
que lhe convier, pois saberemos defender o capi
talismo que pretendemos.

Não poderiamos, igualmente, deixar de ques
tionar o documento apresentado pelo nobre rela
tor, quando, em essência, apresenta dispositivos
completamente inaplicáveis na prática, como por
exemplo, o art, 4°, inciso VII, alínea c, que diz:

"Os servidores e a comunidade afetada
escolherão, através de voto facultativo, os
agentes do Poder Público para os cargos de
direção de setores relacionados com a vida
cotidiana da comunidade, na forma que a
lei estabelecer."

Parece-me que, aqui, nosso Relator quis acabar
com os cargos de governador, prefeito e presi
dente da República, sendo que a primeira míssêo
de um prefeito eleito seria fazer eleições diretas
para seu secretariado, para diretores de colégio,
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para diretores de hospitais, para a direção dos
serviços de água, de saneamento, de eletricidade,
e assim sucessivamente.

Outra contradição apresentada pelo Relator, de
'total inapbcabilidade na prática, é quando S. Ex'
defende ~ instituição do voto destituinte. Aproveito
a oportunidade e faço a seguinte pergunta ao
Relator: como, na prática, poderia ser aplicado
o voto de destituição daqueles que hoje são deten
tores de mandatos de deputados, senadores e
vereadores?

Por último, Sr. Presidente, gostaria de lembrar
também que defendemos o sistema de economia
de mercado. Acho que o capitalismo, da forma
como está sendo aplicado hoje na Nação, não
convém aos interesses sociais. Mas não podemos
aceitar a proposição daqueles que pregam, pura
e simplesmente, a mudança do regime.

Por esta razão, e em virtude do adiantado da
hora, faria apenas mais uma pergunta ao nobre
Relator - gostaria que me fosse respondida. O
que S. Ex' quis dizer no art 4°, inciso IX, letra
a? Diz o referido dispositivo: a) Ê da responsa
bilidade do Estado controlar o mercado de bens
e serviços essenciais.:"

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Não
é este.

O SR. CONSmUINTE NARCISOMENDES
Retifico. Refiro-me ao art. 3°, inciso XIX, alínea
x:

"O encargo tributário levará sempre em
conta a capacidade do contribuinte... etc."

A pergunta que faço ao nobre Relator é se a
capacidade de cada contribuinte diverge uma da
outra e se teríamos um Código Tributário para
cada brasileiro.

O SR.PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelson Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Sr. Presidente, nobres colegas Constituintes, tam
bém estou entre aqueles que consideram como
questão central1esta discussão a propriedade pri
vada. Esta tem sido uma espécie de calcanhar
de-aquiles no sistema de vida deste País, por ser
a coluna vertebral do sistema capitalista. Todas
as vezes em que se trata da questão da proprie
dade em termos de direito coletivo, os que detêm
a propriedade individual passam a enxergar fan
tasmas à sua frente.

Desejo parabenizar o Relator pela formulação
do texto, que é de uma lógica extraordinária. Se
não, vejamos.

Se a propriedade é direito individual - e ela
o é -, logo, é direito de todos, inclusive no que
tange ao direito à propriedade privada dos meios
de produção, aqui formalizado. Quando este direi
to individual se toma absolutamente indispensável
à satisfação do direito de outras pessoas que não
são por ele alcançadas, é indispensável que o
Estado intervenha, através de sua ordem legal,
no sentido de garantir os direitos daqueles que
porventura não o tenham. Isto é elementar. Todo
o mundo capitalista, civilizado,alcançou invejável
desenvolvimento sem necessidade de socializar
se.

Além disso, a polêmica também está sendo
suscitada quanto ao uso inadequado e abusivo

deste direito, que implica sua perda em favor de
quem dele possa fazer uso mais correto.

O SR. CONSmUINTEJOSÊ MENDONÇADE
MORAIS - Em favor do Estado - este é o ponto
de discórdia. A interpretação está errada.

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
Sim, mas o Estado vai utilizar esse direito a favor
de alguém.

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

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Gostaria de concluir meu raciocínio. Depois darei
o aparte a V.Ex'

De resto, o Estado que temos intervém a favor
dos grandes, dos poderosos. O Estado brasileiro
não é o Estado do povo; é o Estado do Iatifun
qiário, da multinacional, do grande empresário.
E o Estado utilizado por tudo isto.

Ora, quando se fala do Estado, todos põem
uma "pulga atrás da orelha". Quem são os que
hoje se utilizam do Estado? O Estado, hoje, é,
praticamente, propriedade de quem neste País?
Quem tem direito às concessões? Quem usa pa
drinhos politicos para receber as concessões?
Pergunto: qual foi o operário que já recebeu con
cessão para instalar uma cadeia de rádio e televi
são neste Pais? Aprendemos, com os iluminados
que estão no poder, a dizer quem pode, quem
não pode, quem tem ou não direito à propriedade
neste País. Esta é a grande diferença.

Por ísso, quero parabenizar os companheiros
por este relatório. E quero chamar a atenção, in
clusive, dos cristãos, porque agora não vou citar
O Capital, mas a Bíblia. Mostrem-me, no texto
das Escrituras Sagradas dos cristãos, em que par
te Deus estabeleceu a propriedade privada para
o homem. Ele só lhe concedeu o uso. Deixarei
de ser cristão se me provarem o contrário. Pelas
Escrituras Sagradas - até conferi - do Gêneses
ao Apocalipse, encontramos sempre o Senhor
dizendo: "Do Senhor é a terra, e a sua plenitude;
o mundo é daqueles que nele habitam". "Minha
é a Terra", diz o Senhor. Não encontramos, ao
longo das Escrituras Sagradas, meus irmãos cris
tãos, nenhuma passagem com outro sentido.
Deus criou a terra para todos. Do contrário, Ele
não seria um bom Pai. Para ser um Pai justo,
Ele teria que garantir o direito para todos os Seus
filhos, senão seria o Pai apenas de alguns, seria
um Pai que teria vindo para privilegiar.

De modo que a tese do absolutismo da proprie
dade privada não é marxista, não tem sustentação
no marxismo e não tem sustentação no cristia
nismo. Tem sustentação na forma mais espúria
de materialismo que conheço, isto é, o materia
lismo capitalista. Esta é a verdade que temos que
encarar. Quero perguntar aos cristãos, aos adep
tos das igrejas evangélicas, aos adeptos da Igreja
Católica, aos que batem no peito e dizem que
querem uma democracia cristã neste País, onde
é que Jesus Cristo, que deu origem ao cristia
nismo, disse, alguma vez: "Eu vou à minha roça",
ou "estou atrás dos meus animais", ou "quero
a minha propriedade"? Encontra-se isso nos qua
tro Evangelhos? E, vejam bem, minha luta neste
País não é para implantar um regime marxista;
é para implantar uma sociedade fraterna, cristã,

democrática! Mas esta não será alcançada se os
frutos do trabalho comum não forem de todos.

O SR. CONsmUINTEJOSÊ MENDONÇADE
MORAIS - Permite-me um aparte, Sr. Consti
tuinte?

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
Vejam bem, não encontro Jesus - e estou falan
do aos cristãos, nas Escrituras Sagradas, a não
ser preocupado com o ser humano. Todas as
preocupações de Jesus, em Mateus, Marcos, João
e Lucas, todas as suas preocupações, enquanto
falou, pregou, curou, enquanto apontou o dedo
para o nariz dos fariseus, dos falsos cristãos, foi
para proteger o direito do outro e especialmente
o dos deserdados. Sua opção foi exatamente pelo
proscrito. Lembro-me de uma passagem, quando
Jesus fala aos doutores da lei, aos advogados:
"Vós, hipócritas fariseus, vós colocais nas costas
do povo um jugo que nem vós nem vossos filhos
quereis carregar".

Esta é a grande questão. E, se queremos uma
nação fraterna, democrática - e aqueles que que
rem implantar aqui uma democracia cristã, se
estão trabalhando com sinceridade, devem con
cordar com isso "7"" temos que despir-nos do man
to da hipocrisia. A luzdo Texto Sagrado, são des
mascarados, porque não têm sustentação.

Concedo o aparte ao Constituinte José Men
donça de Morais.

O SR. CONsmUINTEJOSÊ MENDONÇADE
MORAIS - Gostaria de interferir no pronuncia
mento de V. Ex' para fazer uma ressalva e uma
retificação, tanto com relação à sua premissa
quanto à do Deputado Lysâneas Maciel.

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR _
Sou, sempre, um mau cristão. Despulpe-me V.
Ex'

O SR. CONsmUINTEJOSÊ MENDONÇADE
MC?RAIS - Estou levantando premissas ainda.
Devo dizer tanto a V. Ex' quanto ao Constituinte
Lysâneas Maciel, que são menos assíduos a esta
Comissão do que nós, que aqui o assunto prin
cipal não tem sido a propriedade. V.Ex' tem sus
tentado teses que não aprovamos, nem negamos.
Concordamos, em essência, com o que V. Ex'
diz. Queremos que o assunto aqui seja outro.

Com referência à terra natal do Constituinte
Lysâneas Maciel, Patos de Minas, que assumi co
mo minha desde 1958, quando lá me casei _
lamentavelmente eu não o vejo por lá, a não ser
de vez em quando - a realidade não é bem
a que S. Ex' se referiu aqui, quanto ao Papa João
XXIII. Lá nós vibramos com a abertura de todos
os segmentos religiosos e não há brigas religiosas.
Hoje, há uma verdadeira harmonia entre todos
os segmentos. Ê preciso fazer justiça.

Mas, Sr. Constituinte, o que nos trouxe aqui
foi o debate sobre o assunto em pauta: a vida
- contra o aborto, pela defesa de todos.

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR _
Há pessoas morrendo porque não têm proprie
dade e outros matando porque têm demais.

Concedo o aparte ao Deputado Farabulini Jú
nior.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Vou terminar. V. Ex'" estão preocu
pados com o cisco no olho dos outros e não
querem tirar a trave que têm nos próprios olhos.
Esta é a verdade.

o SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR _
Não sei do que V.Ex"fala.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Fara
bulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Permita-me dizer apenas o seguinte:
ou sou cristão, ou sou marxista. Sou cristão e
não vejo, ao longo das Escrituras Sagradas, o
Senhor, Criador do céu e da terra, dando proprie
dade a alguém ou tomando alguém senhor abso
luto. Eu leio as Escrituras. Estou dizendo que,
por causa da propriedade, há muita gente matan
do, estão morrendo os que não a têm.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me. O orador me permitiu o aparte.

V. Ex"foi brilhante, Constituinte Nelson Aguiar,
enquanto considera o Estado, o nosso, aquele
sob cuja égide nos encontramos, espúrio.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
O Estado só é espúrio porque o homem é espúrio.
L """stado é um instrumento nas mãos do homem.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- V.Ex"permite o aparte ou o retira? (Pausa.)

É para este Estado espúrio a que V. Ex' se
refere que o nobre Relator remete todos os meca
nismos de produção. E, ao fazê-lo,não discrimina,
não fala do pequeno, do médio e do grande pro
prietário. Tudo vai para o Estado, desde que 
e V. Ex" leu o artigo - o bem esteja manifes
tamente abaixo de sua potencialidade.

V. Ex' há de dizer: "Constituinte Farabulini Jú
nior, V. Ex" diz sempre a mesma coisa." Digo
aquilo que está escrito. O Relator quer que o Esta
do espúrio, a que V. Ex"se refere, se transforme
num capitalista ainda maior do que já é. V. Ex"
sabe que a grande empresa nacional é estatal;
as.outras são multinacionais. Não há grandes em
presários nacionais; só há as multinacionais e as
estatais.

S. Ex- quer enriquecer ainda mais a estrutura
do Estado, concedendo-lhe a pequena proprie
dade agrícola, só porque ela ainda não atingiu
seu potencial, isto é, porque está manifestamente
abaixo da sua potencialidade. E isso ocorre por
causa deste Estado, que só proteje os grandes
e os fortes e que V.Ex"defende agora.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR _
Muito obrigado. Só que eu discordo de V. Ex"
quanto à formulação da letra b pois nela se diz
que o Estado vai intervir - o Estado, Município
oua União.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Mas eu me refiro à letra d.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Deixe-me concluir, nobre Constituinte.

O Estado é um monstro, porque o homem
é um monstro. Incluo a perspectiva cristã nesta
questão porque eu gostaria de ver uma sociedade
modificada.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não me venha falar em utopia, nobre Consti
tuinte. Não queremos utopias aqui. Queremos a
praticidade do argumentojurídico. E o argumento
jurídico é que toda propriedade privada pequena,
que não atingiu seu potencial, vai para o Estado
espúrio, como V.Ex- mesmo afirmou.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Só não são utopias as contas bancárias. Para o
capitalista, só isso não pode ser utopia.

Quero dizer a V. Ex- - estou encerrando, Sr.
Presidente - que, no dia em que tivermos um
Estado verdadeiramente cristão, ele não será esse
monstro que aí está. O problema é que ao se
utilizar do Estado, a pessoa vai para a praça
pública, bate no peito e diz: "Eu sou cristão e
não quero comunismo aqui, quero uma socie
dade cristã". Só que na fazenda dele - e eu
vejo isso no meu Estado - os bezerros, antes
de nascerem, são cercados de todos os cuidados
médico-veterinários. Entretanto, naquela mesma
fazenda, a mulher do vaqueiro e seus filhinhos
têm que satisfazer suas necessidades atrás da
moita, enquanto o gado toma banho em curral
iluminado.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
. - E o Estado vai melhorar a situação?

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
O problema não é o Estado, mas a lógica perversa
do sistema capitalista aplicada naquela fazenda,
e que é a seguinte: o filho da vaca é mais impor
tante do que o filho do vaqueiro.

Algum dia, farei um desafio e alguns dos fazen
deiros da UDR que aqui estão presentes para,
com a imprensa, irmos às suas fazendas e levantar
a situação de seus vaqueiros e empregados.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Quem é fazendeiro da UDRaqui? Está falando
por falar. Isso é basófia.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, louvo
o pronunciamento do Constituinte Nelson Aguiar,
cuja argumentação é muito apropriada para o
momento.

O que acho estranho aqui é que companheiros
Constituintes que há poucos dias reivindicavam
votos, querem agora conceder aos eleitores ape
nas meio direito de votar. Quando se confere ao
cidadão o direito de votar, para eleger aqueles
que estão ligados a seus interesses imediatos e
diretos, avança-se contra isso, o que não é possí
vel. Então, a distribuição dos cargos há de ser
política, há de ser apadrinhada, há de ser feita
da forma espúria como se distribuem os cargos
hoje, seja em nivelfederal, estadual ou municipal?
É a esta situação espúria que se deseja dar conti
nuidade? Não vejo nenhuma incompatibilidade
em o eleitor, que elegeu o prefeito, eleger todos
aqueles que vão ocupar cargo de destaque no
que toca à gestão dos serviços públicos. Pelo con
trário, onde o povo eleger, seu voto deve ser res
peitado. Foi o povo quem elegeu Maria Luíza,
em Fortaleza. Ou V.Ex"nega isso? Esse é outro

problema. Estamos querendo corrigir isso na
Constituição.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINEW
- Será que vamos falar dos crimes cometidos
por esta burguesia que está no poder? Vamos
respeitar!

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
disciplinar o debate, por favor, Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPlNEW
- Será que essa burocracia que está ai, montada
no poder, chupando o sangue de tantos brasi
leiros, poderá ser cobrada agora por nós? Se for
mos cobrar o passado, Sr. Presidente, quem terá
a coragem de atirar a primeira pedra?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Con
cedo o aparte quando terminar a minha mani
festação.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - O aparte
é concessão do orador, nobre Constituinte Ubira
tan Spinelli. Está com a palavra o Constituinte
João Paulo, que concederá ou não o aparte quan
do julgar conveniente.

O SR. CONSmUlNTE JOÃO PAULO- Vou
conceder apartes quando terminar o meu racío
cinio.

Lamento muito ouvir isso, aqui, neste Plenário,
da forma como foi feito. Talvez, dada a trajetória
de minha vida, eu venha a calcar a maioria dos
meus pronunciamentos nos temas que feriram
muito os interesses dos assalariados deste Pais.
Não podemos admitir que a lei tenha dois pesos
e duas medidas. Ela há de ser justa. Acredito
que os constituintes que aqui estão não desejam
calcar sua imagem dentro dessa concepção; não
queiram que a Constituição seja uma lei com
dois pesos e duas medidas. Creio estarmos, prin
cipalmente aqui, nesta Comissão Temática, bus
cando sair de uma situação em que o autoríta
rismo é exercido a todo momento na nossa socie
dade, em que a lei é utilizada para reprimir, para
controlar, para submeter e para servir a interesses
meramente exclusivistas.Esse é o Estado de hoje,
apodrecido, imoral, desmoralizador de todos
aqueles que hoje estão exercendo um cargo públi
co. A Nação hoje não acredita nas instituições
e naqueles responsáveis por sua gestão.

Acho que estamos aqui para elaborar uma
Constituição em que a lei venha a ser um instru
mento de equilíbrio. Não podemos deixar que
se etemizem a injustiça, a exploração e a opressão
hoje vigentes. A lei não deve privilegiar ninguém;
deve ser equânime, deve dar condições ao cida
dão para o exercício pleno da soberania, bem
como instrumentos que lhe permitam defender
a si próprio e a sua coletividade, sua organização,
sua classe social.

Quando aqui se fala do direito de greve, o deba
te se complica. Quando se fala em direito de gre
ve, temos que entender que o individuo, isolado
ou coletivamente, tem de exercitar plenamente
esse direito, para defender aquilo que é mais es
sencial na sua vida, o direito ao trabalho, prerro
gativa vital de cada ser humano, especialmente
numa economia de escala como a nossa. Essa
conversa de livre iniciativa é falácia, é caricatura
dentro do sistema em que vivemos. Não existe
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isso; existem os donos do dinheiro, que têm aces
soa tudo.

Outro dia, o nobre ConstituinteJosé Mendonça
de Moraisdisse que esse substllutivotratava muito
da questão de ter ou de ser-não lembro mais.

o SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Direito de ser contra o direito de ter,
o direito de vivera vida. "

o SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Acho
que a vida é essencial, inclusive no que tange
à distribuição dos bens, porque, da forma como
são distribuídos hoje, é o mesmo que não ter.
O que é y.EX? É um proprietário de terras.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
DE MORAIS - Sou um cidadão que administra
uma propriedade dentro do sistema que aí está.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - V. Ex"
é proprietário porque tem terras. Sem tê-Ias, V.
Ex" não o seria. Não é verdade isso? Primaria
mente é isso. Uns não podem ter mais do que
os outros por força de um sistema injusto,preda
tório. Não podemos admitir isso. Continuando
meu raciocínio, eu diria que o trabalhador que
vivedo seu emprego, do seu salário, tem o direito
de preservar, inclusive,sua saúde, usando os ins
trumentos que a ele devem ser facultados através
da lei. E a miséria em que hoje vivemos existe
exatamente porque há legisladores que querem
ter o controle, o poder exclusivo, e não deixam
cada cidadão exercitar suas prerrogativas funda
mentais. Daí termos, hoje, um salário mínimo que
não dá sequer para um homem sobreviver,sequer
garante a sobrevivência da famíliabásica, ou seja,
de quatro pessoas - homem, mulher e dois filhos
- como previsto na Constituição e na lei comple
mentar. E ninguém vive do mínimo, do básico.
O homem tem que buscar sua dignidade. E até
isso estão querendo impedir nesta Constituinte.
Para poder comer aquilo que a lei prevê como
o mínimo necessário à sua sobrevivência, ele gas
ta 92,26% do seu salário.

Então, eu, como operário, trabalhador de uma
fábrica há quarenta anos, não posso aceitar que
se invista contra o direito de greve, como se pre
tende aqui nesta Constituinte. O que é a nossa
sociedade, hoje? É uma sociedade capitalista. O
sindicato é tipicamente uma entidade da socie
dade capitalista. E o que é hoje a empresa, nesta
sociedade capitalista em que vivemos? É o poder
absoluto, exclusivo - utiliza esse poder, usa e
abusa desse poder. E o que os sindicatos preten
dem? Que se exercitem os direitos dos trabalha
dores dentro da sociedade capitalista em que es
tamos inseridos. O que cabe aos sindicatos e tra
balhadores? Primariamente, negociar aquilo que
é vitalpara sua sobrevivência,que é o seu salário.
Isso deve ser feito exclusivamente entre o empre
gador e o empregado, sem a ingerência do Esta
do. Esse deve ser o exercício democrático entre
as partes. Não podemos mais admitir que o Esta
do avance numa questão que não é da sua atribui
ção e resolva os conflitostodos na base da violên
cia. Para isso existe uma legislação específica.
Aliás,o pai do nobre Constituinte LuizVianaNeto,
num livro sobre Castello Branco, citou o relator
dessa lei - a Lei n9 4.330. Foi o Presidente desta
Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães. A Lei
n° 4.330 simplesmente invibializa o exercício de-

mocrático da greve, porque permite a ingerência
do Estado na discussão do direito do trabalhador.
O Judiciário, por exemplo, um dos poderes do
Estado, sem o consentimento do trabalhador,
sempre tem influído nessa área, em geral emi
tindo decisões a favor do empregador.

O que será, então, deste Pais? Será uma degra
dação maior do que aquela em que estamos?
Porque a Lei n° 4.330 confere à Justiça o poder
de julgar a legalidade ou a ilegalidade da greve.
Isso, definitivamente, não podemos admitir! A
questão tem que estar claramente definida na
Constituição. E no texto constitucional está dito:
"Aresponsabilidade é de quem exercita o direito".
Se é mal exercitado, que a lei coíba, como está
explicitadana Constituição.Masque outra pessoa,
que não a parte diretamente interessada no pro
blema, interfira, isso não podemos aceitar! Uma
outra parte ter ingerência em assunto que cabe
ao empregado e ao empregador é absolutamente
inadmissível!Aceitoaté que um dissídio se instau
re no âmbito da Justiça do Trabalho. Mas quando
solicitado por ambas as partes! De oficio, pelo
procurador ou pela própria Justiça do Trabalho
jamais! Pelo empregador apenas, não. Então, não
se tem que remeter para a legislação ordinária.

Desconheço, em todos esses quarenta anos
de trabalho, em diversas empresas, ação preda
dora por parte do assalariado. Quando ocorreu
foi por infiltração de agentes provocadores, que
estão impunes até hoje.

Portanto, isso é inadmissível.Ou a greve é uma
liberdade, como nos paises desenvolvidos, nos
povos civilizados, ou não se tem liberdade. Meio
direito não podemos admitir de forma alguma.
Que se conduzam as relações entre o capital e
o trabalhador, em nosso pais, para o livre exercício
da negociação - e o direito de greve, aliás, vem
exatamente para propiciar esse equilíbrio.Não se
pode admitir que uma legislação complementar,
sob a alegação de que vem para regulamentar
o exercício do direito de greve - e isso já tive
oportunidade de dizer algumas vezes - casse
ou venha a tolher parcialmente esse direito.

Apelo, pois, para a consciência dos nobres
companheiros aqui presentes, no sentido de envi
darmos esforços para que esta Constituintevenha
a oferecer condições de vida participativaà nossa
sociedade. Que não haja extremismos de direita
- hoje mais exercitados do que qualquer outro
-, nem extremismos de esquerda. E isso só é
possível através da ampla participação de todos,
sem exclusão de quem quer que seja.

Concedo o aparte ao nobre colega.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- V. Ex"disse, há pouco, que por quarenta anos
trabalho em empresas. Assim sendo, que acha
V. Ex"do enunciado da letra b, no item que trata
da propriedade, segundo o qual o não uso abaixo
das potencialidades dos bens importa a perda
da propriedade em favor do Estado?

As pessoas estão com fobia, todos pensam em
reforma agrária, em tomar terra. Entendo que este
artigo também dizrespeito às empresas, fábricas,
armazéns etc. Não só à terra. O Sr. Constituinte
Lysâneas Maciele outro cujo nome não me lem
bro estão preocupados somente com o problema
da terra. Mas esse artigo abrange tudo. V. Ex",
que por quarenta anos trabalhou em empresas
particulares, e ainda trabalha, pode ver que qual
quer empr'1sa pode ser desapropriada.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Essa
questão...

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nobre Constituinte, permite-me um parte?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Com
todo o prazer.

O SR. PRESIDENTE(Mário Assad) - A Presi
dência informa ao nobre orador que seu tempo
já está esgotado. De maneira que solicita que
encerre sua exposição.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, vou apenas dar a resposta. O empre
sário, neste País, à exclusão do micro e do peque
no, é um produto híbrido.Já tive ocasião de falar
aqui que o empresariado brasileiro é 50% capita
lista e 50% marxista. Acostumou-se a mamar nas
tetas do Estado. E, se o nobre Constituinte Fara
bulini Júnior fizer uma pesquisa, constatará que
o Estado tem mais dinheiro nas empresas priva
das do que nas suas próprias empresas.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me, nobre Constituinte.Aindagostaria
de ouvir um pouco mais, se o Sr. Presidente con
cordasse. Não para que o aparteie, mas para que
V. Ex"fale.

V. Ex"falou da livreconvenção entre emprega
dores e trabalhadores. Concordo plenamente
com a tese. Mas V. Ex" não citou, em instante
algum, a função do sindicato. Sei que defende
a estrutura dos sindicatos operários. Como V. Ex"
vê, no caso, a estrutura do sindicato operário?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Não
é essa estrutura corporativista que está aí. Sou
contra ela. A estrutura de cuja organização parti
cipei, que espero que viceje, dê frutos, é a da
Central Única dos Trabalhadores, a que pertenço
e de cuja direção nacional faço parte. Sou a favor
do que estabelece a Convenção rr 87, da OIT.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- E V. Ex" não prevê uma débâcle total dos
pequenos sindicatos? Os pequenos sindicatos se
rão destruídos, não existirãomais, não terão recur
sos, em se adotando a convenção a que V. Ex"
se refere. É a preocupação deste Deputado, tam
bém ligado aos trabalhadores, aos assalariados
em geral, sem fazer muita praça disso.

Vejo com preocupação o Relatório do ilustre
Senador e Constituinte José Paulo Bisolaté neste
ponto, porque acolhe, por inteiro,o texto que está
no Senado Federal para ser aprovado. E, aí, os
pequenos sindicatos serão destruídos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Isso
é falácia.

O SR. PRESIDENTE(Mário Assad) - A Presi
dência pede ao nobre orador que conclua sua
exposição.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Isso
é falácia. Os sindicatos, na verdade, inexistem,
pela sua própria ilegitimidade. O sindicato legíti
mo não precisa de contribuição sindical. Tem a
adesão natural dos seus associados. Estou num
sindicato que tem mais de 90% de filiação. Só
não se filiam as chefias, porque as empresas 'o
impedem. Acredito,também, que elas se fIliariam
se as empresas não considerassem esses casos ...

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Qual é o sindicato de V.Ex"?
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o SR. CONSTITCIINTEJOÃO PACILO- O Sin
dicato dos Metalúrgicos de João Monlevade, Mi
nas Gerais.

É a ilegitimidade. E os que querem a continui
dade dessa ilegitimidade é que defendem isso.
Os sindicatos.serão fortes quando tiverem adesão
espontânea daqueles que a ele devem pertencer.

O SR. CONSTITCIINTE FARAB<..IUNI JÚNIOR
- Votarei com V.Ex"nesse ponto.

O SR. CONSTITCIINTE JOÃO PACILO - Con
cluindo, Sr. Presidente, eu diria que essa discus
são sobre a da propriedade, aqui, se deve ao fato
de todo mundo apoiar-se no Estado, no dinheiro
do Estado. Quando se tem que ratear os prejuízos
aí o empresário é marxista. O Estado vai lá e
cobre todos os rombos, como está cobrindo os
furos de caixa dos bancos, mas dilapidando o
Erário - atualmente, de forma escandalosa. E
ninguém tem acesso a essas informações.

Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad)-Concedo
a palavra ao último orador inscrito, o Constituinte
José Paulo Bisol, Relator da Comissão da Sobe
rania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, minhas senhoras e meus
senhores, início minhas palavras agradecendo os
elogios, as censuras e as críticas. Diferentemente
do que ocorreu, por infelicidade, em outras reu
niões, tivemos, hoje, uma reunião que se caracte
rizou pela elegância de todos.

Permito-me lembrar, a propósito, duas frases
de Balzac. A primeira é: "A elegância consiste
em parecer ser o que se é". Esta é uma definição
ética de elegância. Acredito que nesta reunião,
todos foram rigorosamente elegantes, no sentido
ético do conceito. A segunda citação de Balzac
é uma pequena frase, segundo a qual "o único
poder do homem é a convicção." Nós, hoje, nesta
reunião, elegantemente, respeitamos a convicção
de todos, individualmente. Queremos que os ho
mens tenham convicções, que não sejam donos
da verdade, mas que tenham convicções.

Iniciando a apreciação das observações feitas
a respeito do Relatório, quero tomar uma questão
lógica como o primeiro problema a ser resolvido.
Não basta levantar uma questão; é preciso que
ela comporte uma decisão lógica, uma modifi
cação lógica. Vou dar um exemplo: orientação
sexual. A palavra está ali, objetivamente, e tem
esse sentido, isto é,já está popularizada no sentido
de que não se faça discriminação quanto aos
homossexuais. Os homossexuais são uma mino
ria na sociedade brasileira. O artigo visa proibir
as discriminações que prejudicam as minorias.

Tenho aqui um pequeno livro de ética, escrito
por William Froukena, norte-americano e profes
sor na CIniversidade de Michigan. Neste livro há
esta frase - porque a ética também tem obriga
ção de ser lógica: "CIm juízo particular vincula
essencialmente o juízo geral. De modo que não
se pode considerar justificado um juízo particular,
a ~enos que se aceite o juízo geral implicado,
e VIce-versa".

Quer dizer, um juízo geral implica também o
particular. Se estou relacionando as discrimina
ções, não posso retirar do juízo geral discrimi
nação alguma V.Ex"não acham isso lógico? Se,
por exemplo, estou dizendo que é proibida a dís-

criminação sobre sexo, não posso retirar a proibi
ção da discriminação sobre a orientação sexual,
pois na verdade, isto já está implicado no juízo
geral. Então, se eu retirar reparem bem - do
juízo geral, só posso retirá-lo por exceção. Então,
não estou admitindo discriminações entre pes
soas ou entre grupos. Porém, de repente, quero
discriminar um grupo, o dos homossexuais.
Quem quiser discriminar este grupo terá que
achar uma saída para essa questão lógica. Ela
é uma aporia lógica. E vou dizer qual é a saída.
Tem que apreseptar emendas, mais ou menos,
nesse sentido: "E permitida a discriminação dos
homossexuais".

Sejamos moralmente responsáveis. Se quise
rem retirar a orientação sexual do juízo geral da
proibição das discriminações tirem-na, mas por
exceção, não por manejos obscuros e caminhos
tortuosos!

Estamos perante a História. E o que está sendo
dito e escrito, em termos de emendas, de projetos,
de votos, vai ficar na História, sob responsabi
lidade nominal e individual. Colocarei no relatório,
se houver a emenda: "A lei permitirá a discrimi
nação dos homossexuais". E se esta emenda for
aprovada, eu a inserirei no texto, mas sem assun
ção moral da sua responsabilidade. Não posso
modificar o Relatório neste particular, porque sou
contra um dispositivo que cria a proibição da dis
criminação e faz,ao mesmo tempo, uma discrimi
nação! O que é um absurdo lógico! A questão
não é moral; é lógica, e simplesmente lógica!

Não são válidos - e digo mais - não são
moralmente válidos os argumentos que felizmen
te, hoje à tarde não aconteceram, mas foram em
pregados hoje, pela manhã, no sentido de que
estou abrindo as portas da libidinagem, ao colocar
expressão a "orientação sexual", ou o homosse
xualismo como uma minoria que não deve ser
discriminada. Este argumento da libertinagem é
um falso argumento. Mas, tão flagrante eevidente
mente falso que acho que a paixão pelo problema
está obscurecendo a visão das pessoas relativa
mente a uma evidência.

O argumento é este: o Relator está permitindo,
nas repartições públicas, a cópula anal entre dois
homens, a relação sexual entre duas mulheres,
a feUatlo. Mas, meus amigos, antes da orientação
sexual é proibida a discriminação em razão de
sexo. O fato de proibirmos a discriminação de
sexo legitima a relação heterossexual nas repar
tições públicas? Que espécie estranha de racio
cinio é este? Não! A boa fé está mostrando que
os atos heterossexuais praticados em lugares ína
dequados serão punidos pela lei e que os atos
homossexuais praticados em lugares inadequa
dos serão punidos pela lei. O que vale para um
vale para o outro!

Acho que está faltando - digo isso com humil
dade - um pouco de lógica no raciocínio, está
faltando um pouco de aprofundamento. Mas, repi
to, se apresentarem uma emenda honesta, dizen
do que a lei permitirá a discriminação dos homos
sexuais, e se ela passar na votação, eu a acrescen
tarei. Só que eu vou registrar que não foi por
minha culpa, é claro - não vou carregar perante
a História esta responsabilidade.

No que conceme ao tão debatido dispositivo
sobre a vida, também está havendo um mal-en
tendido - este, ainda um pouco explicável.

Aqui, no texto, nada há que mande punir o
aborto e nada que proíba puni-lo, ao mesmo tem-

po. Em outras palavras, o aborto não foi objeto
deste dispositivo. Isso está vinculado a uma síste
mática. Resolvemos entender-e está em díscus
são - que os crimes que normalmente têm sido
tipificados pela legislação brasileira não devem
ser tipificados aqui, nem mencionados. São pro
blemas da legislação: Sua modificação, a descri
minalização de crime é um problema da legísle
ção ordinária. Na medida em que não se proíba
o aborto aqui, promulgada a Constituição o aborto
vai continuar sendo punido, como o é, hoje, pelo
Código Penal. Se quisermos descriminalizar o
aborto, haveremos de modificar a legislação ordí
nária,

É uma questão para depois, quando se irá dis
cutir o assunto. Eu quis fugir de uma demagogia
tradicional no constitucionalismo, a de fazer con
fusão entre direitos exeqüíveis e direitos não 00
qüíveis, entre direitos jurídicos e direitos naturais.
V. Ex'" que me estão escutando sabem que o
jusnaturalismo não é, hoje, uma teoria de Direito;
o jusnaturalismo é uma teoria ética, é uma teoria
da moral. Pelo amor de Deus, precisamos pôr
as coisas dentro da lógica, em seus devidos luga
res! O enunciado jusnaturalista, que define um
direito à vida antes do nascimento, não está em
questão.

Estamos fazendo um documento jurídico! O
que é que fizemos? Para deixar de lado a derna
gogia, o caráter difuso, a mistura de direitos por
que, depois, teríamos que garantir esses direitos,
e, se fossem difusos isto seria impossivel - pro
curamos determinar, no caso da vida, como a
pessoa adquire direitos, qual é a condição prima
fade para que uma pessoa tenha direitos. Não
fomos buscar na Constituição russa a resposta;
fomos buscar no Código CivilBrasileiro, no siste
ma de Direito brasileiro. Desde que o Brasil legisla,
desde que o País saiu das Ordenações Filipinas,
Manuelinas, etc., verificamos que, segundo nosso
sistema jurídico, só se adquirem direitos jurídicos,
isto é, exigiveis.

Direito não exigível é uma retórica falsa; só se
adquirem direitos exigíveis pelo nascimento. Está
no Código Civil! Nem poderia deixar de estar!
Está no Código Civil da França, da Alemanha,
está em todos os códigos civis! Porque não pode
ser diferente. Não se pode, com um certo realis
mo, atribuir direitos a um ser que não tem como
usá-los; não posso atribuir um direito de locomo
ção a quem não se pode locomover. Os direitos
individuais estão fora da perspectiva da vida íntra
uterina, segundo o sistema universal de Direito.

Fica bem claro que o direito à vida íntra-uterína
é um direito natural, é uma questão ética. O direito
pode interferir, quer dizer, o direito direito, o jus
cogens pode interferir aí? Pode. Como? Atríbuin
do expectativas de direito. Qual é a principal dife
rença que existe - vou simplificar, é claro 
entre uma expectativa de direito e uma titularidade
de direito? E que uma expectativa está sempre
sob condição resolutória. Então, posso fazer testa
mentos em favor do nascituro, assim como em
favor de quem ainda sequer foi concebido - já
expliquei isso aqui - embora não signifique que
seja uma pessoa jurídica, um titular de direito.
Significa que ali foi colocada uma expectativa de
direito, e que o Direito normativo, o jus positum,
o Direito Positivo, vai dar proteção.

E é por isso que digo - este é o sentido jurídico
da expressão - que a lei protegerá o nascituro;
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comporta expectativa de direito. É assim no Direi
to brasileiro. Não é diferente. "... comporta expec
tativas de direito..." E a lei o protegerá. E coloquei
que a lei o protegerá com um sentimento cristão
talvez mais abrangente do que a preocupação
com o direito à vida. Eu o coloquei ali na expec
tativa de que, amanhã, elaboremos uma lei, obri
gando o Estado a atender à gestante, onde ela
estiver.

Não se diminui o número de abortos - a Histó
ria e as estatísticas o demonstram - punindo.
Mas pode-se, eficientemente, diminuir o número
de abortos protegendo, amparando, prestigiando
e engrandecendo a mulher grávida. Tivemos a
preocupação de engrandecer esta mulher, que
respeitamos, colocando aqui o óbvio, para mos
trar que a Constituinte quer homenagear a mulher
como uma verdade forte.

O corpo da mulher a ela pertence, e o corpo
do homem a ele pertence. Há, no Direito natural,
dois direitos fundamentais: o direito à mente e
o direito ao corpo. Essas duas coisas não são
invioláveis. E por detrás da filosofia da punição
do aborto - alguém hoje falou em "propriedade"
- está um sentimento histórico de dominação
da mulher pelo homem. Ela é propriedade, e nós
decidimos o que se passa no seu corpo.

Em um aparte aqui, aliás, foi discutido que nos
tempos bíblicos - posso errar, porque não sou
especialista no assunto, mas há interpretações
de cientistas nesse sentido - promulgaram uma
constituição religiosa, os Dez Mandamel1tos. Den
tre esses Dez Mandamentos, há um, muito curio
so, que diz: "Não desejar a mulher do pr6ximo".
Mas não há um dizendo "não desejar o homem
da próxima". V. Ex'" sabem por quê? Porque a
mulher, naquela época, era propriedade. Esse
mandamento nada tem a ver com o sexo. Quando
Jacó se casou pela primeira vez, "Labão, pai de
Raquel, serrana bela, ao invés de Raquel lhe deu
a Lía" - camonianamente falando - não é ver
dade? E ele, que queria Raquel a qualquer preço,
trabalhou mais sete anos para casar-se também
com Raquel. O que significa isso? Que a mulher
era um objeto de compra.

Fica bem entendido? Está na Bíblia. A mulher,
naquela época, era um objeto de compra, uma
mercadoria. Não desejar a mulher do próximo
era não desejar o arado, o trator ou a propriedade
do próximo. O problema sexual não existia. E,
mais; casando com Lia, Jacó levou também sua
escrava, o que significa que ele levou duas mulhe
res. Casando-se com Raquel, levou mais duas,
porque Raquel também tinha escrava. De modo
que Jacó tinha quatro mulheres para cuidar dos
seus rebanhos, trabalhar no campo e, à noite,
para servir o jantar e satisfazer seus apetites se
xuais - muito normais por sinal.

Então, é diferente. Hoje temos todo um estudo
de pessoas inteiramente voltadas para o bem, vi
sando a que a mulher seja incorporada à digni
dade, que seja livre. Mesmo porque a liberdade
é condição de moralidade! Ninguém pode ser
moral, a não ser que possa escolher. A escolha
é boa ou má, se a pessoa é livre; se não é livre,
não é boa nem má. O que queremos, portanto,
dar à mulher é o seu corpo, que já lhe pertence.

Por um defeito cultural e hist6rico, a relação
homem-mulher é a mais antiga e a mais psicana
Iistica das opressões. É preciso lembrar isso. San
to Tomáz de Aquino, em diversos momentos de

sua principal obra, fala sobre a mulher. Vale a
pena lê-Ia. Há uma parte em que, referindo-se
à mulher, diz: stultitla oaturae. Ele chama a
mulher de "estupidez da Natureza." E uma das
primeiras frases dos fragmentos fllosôflcos da
Grécia diz algo parecido: "No primeiro princípio,
era a luz, o bem e o homem. No segundo princí
pio, eram as trevas, o mal e a mulher". Isso foi
deixado à humanidade por um dos primeiros mó
sofos gregos. Trata-se da mais antiga e doentia
opressão, porque se ínflltra nos nossos nervos,
atua no cérebro das pessoas e deforma a possibi
lidade de captar a realidade.

Hoje, felizmente, neste aspecto, o mundo cres
ceu. De repente a mulher é livre,e por isso respon
de por seus atos. O corpo da mulher é dela. Mes
mo o corpo de suas mulheres - prestem bem
atenção. Ninguém é dono do corpo de ninguém,
e todo mundo é dono do seu próprio corpo. O
que se passa dentro deste corpo a ele pertence,
e não tem lógica que se lhe retire isso. Não está
por trás disso nenhuma diabólica elaboração, pa
ra impedir a punição do aborto. Não! Se os legisla
dores brasileiros quiserem, ou se se fizer um ple
biscito, o aborto poderá continuar sendo punido.
Não estou colocando a questão, impondo essa
idéia, mas eu não puniria. Certo?

Então, fiquem à vontade e tranqüilos, porque
o dispositivo não esconde nada. Ele é claro e
institui, isto sim, moralmente, um princípio de di
reito natural. A inviolabilidade é o sentido da nossa
existência, não só dos homens, mas de' todos
os seres humanos.

Posso discutir e modificar esse dipositivo, mas
não posso negar que sentiria pena de fazê-lo, por
que ele vai marcar história. Tive sorte e consegui
elaborar um conceito completamente técnico, hu
mano, caracterizando uma inviolabilidade neces
sária. Não tive nenhuma preocupação com a su
pressão da vida intra-uterina, não. A legislação
que está lá resolve isso.

Nós vamos, com esta Constituição, responder
perante os outros povos. Com isto aqui, estamos
nos engrandecendo. Se quisermos continuar pu
nindo o aborto, vamos continuar. Apenas, com
um detalhe: vamos deixar as mulheres decidirem
isso. Ou será que, por cultura e por história, ainda
somos incapazes de acreditar na mulher? Nós
desconfiamos da mulher? Isso é outro assunto.
É um problema muito sério. Essa é uma questão
de liberdade.

Não há nisso libertinagem, não há idéia de as
sassinato, não há intenção de massacre da vida
intra-uterina, nada! Isso fica para ser resolvido pela
lei. Aqui há respeito à mulher. E este momento
é marcante para atender a esse respeito, porque
vamos mostrar à mulher que sua luta pela eman
cipação foi positiva e nos engrandeceu e que,
na medida em que ela for livre nos sentiremos
melhor. Acho até que a melhor frase de amor
que um homem pode dizer para uma mulher,
a mais profunda frase de amor, seria algo assim:
"Mulher, permita-me ser livre".Porque, sujeitando
a mulher, nós nunca seremos livres.

Não cabe aqui, mas Hegel deixou bem claro
isso: O senhor é escravo do seu escravo. O ho
mem que sujeita a mulher é escravo dela. E, mais:
não descobriu a mais bela instância existencial,
individual, do homem. É que s6 se ama quando
se é igual. É Impossível amar um ser inferior.
E é impossível amar um ser superior. Mesmo

os que fazem dícrirnínaçôes, quando conseguem
o amor, só o conseguem no sexo. Porque o sexo
iguala.

Leiam Unamuno, em "EI Sentimento Trágico
de la Vida". Leiam este livro,antigo do velho espa
nhol respeitado por todos na época em que viveu
e respeitado até hoje por sua grandeza moral.
Ele, um homem religioso, coloca essa questão.
Podem fundar todas as desigualdades entre o ho
mem e a mulher, mas na hora do sexo a igualdade
é mais do que uma igualdade, por que cada um
dissolve a sua individualidade no outro. Quando
o sexo é bem feito, quando ele é bom, quando
é gostoso, ou quando ele é verdadeiro, há uma
dissolução da individualidade no ato. Unamuno
chama a isso, até, de uma espécie de "morte
na vida". Porque há uma perda da identidade na
ânsia que temos de ser o outro. Quando amamos
uma mulher de verdade e praticamos relação de
sexo com ela, queremos desaparecer nela, incor
porarmos-nos nela. E a recíproca também é ver
dadeira.

Então, isso aqui é cristão, é moral, é decente,
é justo, é humano. E é grande!

Pediria humildemente que considerassem es
sas coisas. Estou disposto a modificar. Ouvi diver
sas observações e as registrei aqui, achando que
são realmente acatáveis, ou, pelo menos, devem
ser revisadas. Mas, aqui, revisar um conceito am
plo, abrangente, grandioso, respeitoso, substituin
do-o por um conceito preconceituoso!... Franca
mente, não gostaria de empobrecer a Constitui
ção deste País com restrições dessa natureza. E,
reparem, sou contra o aborto na mesma medida
em que sou contra a punição do aborto. Porque
são duas injustiças. Mas, no momento histórico
em que o Brasil vive a morte de crianças nascidas,
o números de mortes no primeiro ano de vida
é um crime muito mais horroroso, diento que
este problema do aborto que está socializado. Não
fui eu que socializei; ele é uma instituição social.
Eu já disse aqui que a regra precisa abranger
todos os casos. Ou que se desista dessa regra.
O que não é possível é continuar punindo os
pobres por um crime e deixar a classe média,
a minha classe, a classe rica, à vontade para reali
zar o aborto.

Eu disse aqui, com toda a sinceridade: apresen
tem-me um mecanismo que faça com que todas
as mulheres que praticam o aborto sejam punidas
e eu passo a considerar a possibilidade. Mas não
esse mecanismo - ou, pelo menos, eu não o
alcancei. Se for para punir, como punimos até
agora, não é cristão. Quem é esse Deus que dese
ja que as pequenas e as pobres sejam punidas
pelo aborto e que as bem situadas na vida conti
nuem fazendo esse aborto assepticamente, cuida
dosamente?

É uma questão de ponderação. Acho que há
moral nesse problema; há um problema de ética
religiosa muito profundo. Mas, vamos aprofundar,
vamos discutir isso com carinho, com respeito
pela mulher, com respeito pela vida íntra-uterína,
mas com nenhum respeito pelo preconceito. É
um apelo que faço.

Dentre as observações feitas, muitas são real
mente apreciáveis e merecem toda consideração.
O Constituinte José Femandes, do PDT, iniciou
a nossa reunião, levantando o problema da partici
pação popular e do perigo de que o prefeito se
tome um coordenador de associações de bairro.
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Nobre Constifuinté José Fernandes, é este o
prefeitó que eu 'quero, que ele conviva com os
baírros.que ele administre com os bairros! Por
que, na dimensão munícípal, o Governo tem que
ser o mais paiticipativo, já que ali é que é possível
a direta participação. Então, ele tem que estar
em estreito contato com os bairros, conviver com
eles, dia a dia. Não vejo nisso um obstáculo à
disposição que criamos a este respeito.

O nobre Constituinte disse, ainda, que não hou
ve de nossa parte o mesmo zelo em relação ao
Judiciário. Acho que houve mais cuidado com
o Judiciário do que com os outros. Eu preferiria
que anotássemos isso para discutirmos mais tar
de. Aceito até sugestões - estamos aqui para
discutir. Acho que o Judiciário está furioso comi
go. TIVe muito cuidado de não participar da Co
missão que trata do Poder Judiciário, justamente
para que a corporação não exercesse sobre mim
pressões e eu não tivesse, por compromissos de
vida passada, condições de superá-las, Por isso
não estou lá. Criei, contra a idéia da maior parte
dos magistrados brasileiros, o Tribunal de Garan
tias. É contra a idéia deles. Coloquei, na definição
da soberania, que o Judiciário está sujeito a man
dado de segurança. Por este projeto, .0 juiz que
demorar muito tempo para dar a sentença está
praticando uma inconstitucionalidade. Nunca
houve isso em Constituição alguma!

Gostaria de adotar a idéia do nobre Constituinte
José Femandes, de que, pelo menos em certo
nível do Judiciário houvesse eleições. Acho que
o Brasil deve fazer essa experiência. E tinha a
idéia de colocá-Ia, mas é algo bastante discutivel
e depende muito da Comissão que trata do assun
to. Como me veio de lá a informação de que
estava sendo - não sei se atingiu o escopo 
abraçada a tese dos juízos populares, juízos das
pequenas causas... AJk sugeri - quem sabe?
elegêssemos esses juízes para termos uma expe
riência.

Sugiro ao nobre Constituinte José Femandes
que apresentemos uma emenda no momento
adequado, para que esses juízes das pequenas
causas sejam eleitos e possamos fazer uma pri
meira experiência nesse sentido. Acho isso uma
idéia muito democrática.

o SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Informo
ao nobre Relator que normalmente se lhe con
cede o dobro de tempo para que faça sua exposi
ção. Darei, pois, a V. Ex' mais cinco minutos para
concluir.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Permita-me, nobre Relator.

Acho que o importante é realmente discutirmos
e ir até onde pudermos chegar. Estou, inclusive,
gostando muito da exposição. Sugeriria a V. Ex'
que, como é muito útil para todos nós, ouvisse
mos V. Ex', independentemente disso, e depois
ainda pudéssemos discutir um pouco sobre o
assunto, o que só irá melhorar e garantir o sucesso
da proposta que iremos apresentar.

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

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

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
-Sr. Presidente, já está um pouco tarde também.
Não vamos ter.reunião amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Haverá
duas, amanhã. O Relator poderia prosseguir...

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Poderíamos continuar também. Acho que é
muito válido.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Então,
não vamos esgotar o assunto todo hoje.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Estamos nos prendendo muito ao pronuncia
mento do nobre Relator. É válido o que o Consti
tuinte José Fernandes disse, mas acho que pode
ríamos encerrar, porque temos outros compro
missos. Continuaremos depois, na segunda ou
terceira etapa...

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, com todo respeito ao nobre
Constituinte, acho que o que se está tratando ago
ra é da mais alta importãncia. Já que aqui nos
encontramos, já que o nobre Relator está levan
tando questões, explicitando, e até interpretando
o próprio trabalho, acho que é conveniente que
aqui permaneçamos. Até porque, sendo amanhã
o último dia para apresentação de emendas, po
deremos fazê-lo com base nesse debate.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem V.
Ex' a palavra, exatamente porque provocou o as
sunto.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
O que estou querendo defender neste instante,
Sr. Presidente, é que, após a exposição do Relator,
haja tréplica. Estamos ouvindo S. Ex', mas quero
contra-argumentar ou até mesmo trocar idéias
com o nobre Relator. S. Ex' falou, está falado.
Portanto, deve haver o direito à tréplica, para po
dermos emancipar mais o pensamento.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Vou con
ceder ao nobre Relator mais quinze minutos e
amanhã prosseguiremos com novos debates, na
turalmente, eis que haverá discussão em duas
reuniões consecutivas. A liberalidade realmente
deve ser adotada, pois, inclusive, o debate está
sendo profundamente salutar. O que não pode
mos é infringir o Regimento da Assembléia, que
concede ao Relator o dobro do tempo que tem
o Constituinte. Então, concederei um pouco mais
de tempo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

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

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, desejo solicitar ao
Exm-Sr. Relator, maior brevidade na abordagem
de cada assunto, para que S. Ex' possa tratar
de todas as questões levadas à sua consideração.
Empolgado na defesa das teses que brilhante
mente vem sustentando, S. Ex' gasta quarenta
minutos em dois temas, com impressionante ar
gumentação, aliás.Mas gostaríamos de ouvirtam-

bém seu ponto de VIsta sobre outros problemas.
Estamos anotando os argumentos apresentados
por S. Ex' e as questões a ele submetidas. Assim,
poderemos formar nossos conceitos. Os debates
vão continuar, não só por toda esta semana, mas
por aí afora, até o Plenário da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Continua
V.Ex' com a palavra, nobre Relator.Os Srs. Consti
tuintes que o desejarem poderão solicitar apartes.
Não vai haver necessidade de tréplica, porque
para tanto seria necessário inscrever-se, de acor
do com o Regimento.

Com a palavra, então, o nobre Constituinte Re
lator da Comissão.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - O Padre
Vieiracomeçou um discurso, pedindo desculpas
por não ter a inteligência de ser breve. E o meu
caso é pior ainda do que o do Padre Vieira.Ade
mais, estou falando sobre assuntos desenvolvidos
aqui durante quantas horas? Então, se me dão
apenas quinze minutos para responder ao que
foi dito em duas horas e meia, evidentemente
não terei condições de explicar porque estar aqui
ou porque aceito sugestões. Agora, realmente,
ninguém é de ferro para agüentar. Acho que pode
riamos continuar amanhã. É uma boa idéia. Vou
contar os minutos aqui e me restringirei a apenas
duas ou três partes. Tenho anotados todos os
assuntos levantados, e amanhã os discutiremos.

Quanto ao direito de culto, não sei, pode ser
que eu esteja enganado, mas eu o ampliei. O
direito de culto foi sempre colocado no Capítulo
dos Direitos Individuaise definido como um direi
to individual. O resultado disso é que a pessoa
tem o direito, individualmente, de manifestar o
culto, mas a lei não autoriza a pregação. Então,
coloquei que as convicções religiosas, as livres
manifestações delas estão estabelecidas. E há
uma restrição, eis que são excluídas as que inci
tem a violência e defendam discriminações de
qualquer espécie. Então, copiando Constituições
anteriores, colocamos a livre manifestação indivi
duaI de pensamentos, de princípios éticos, de
convicções religiosas, de idéias filosóficas, etc.,
e abrimos a exceção normal, comum, histórica:
excluídas as que incitem a violência e defendam
as discriminações. E, depois, ampliamos esse di
reito no Capítulo dos Direitos Coletivos - inciso
Dl do art. 4°- no qual dizemos:

"Os direitos de reunião e associação estão
compreendidos na liberdade de culto, cuja
profissão, por pregações rituais e cerimoniais
públicos, é livre."

E, na letra b:

"É proibida a profissão de culto que atente
contra os fundamentos constitucionais da
Nação e a inviolabilidade dos direitos e liber
dades fundamentais."

Posso mudar esse texto. Não há problema. Q..Ie
venham as sugestões. Vou estudá-Ias. Só quero
afirmar, no entanto o seguinte: do meu ponto
de vista a Constituição não pode permitir a prega
ção de cultos que firam direitos invioláveis,como,
por exemplo, aqueles que exijam a castração. V.
Ex'" querem permitir isso? Então, vamos admitir
coisas nesse estilo. Acho, porém, que o País não
pode admitir uma seita que, por exemplo, con
vença seus adeptos a se suicidarem coletivamen
te.
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É esta a restrição. Agora, eu me pergunto que
espécie de restrição é essa que só diz: "Olha,
não pode ir contra os direitos individuais..."? Por
que, se estamos consagrando os direitos indivi
duais ...Será que não consigo entender a objeção?
O fato é que ninguém tem o direito de interferir
nos direitos individuais!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
O nobre Relator me permite um aparte?

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol) - Eu acei
to. Se quiserem colocar aqui a incitação à violên
cia e à discriminação, coloco como está nos ou
tros direitos.

Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Eu me referiria apenas à primeira parte.

Estou gostando muito da exposição de V. Ex"
Vejo que podemos, tranquilamente, chegar ao
que pensamos, a um acordo comum. Quando
se refere à inviolabilidadedos direitos e das liber
dades fundamentais, V. Ex' remete - a menos
que eu não esteja mais conseguindo exercitar a
metodologia científica - ao Título I, que trata
"Dos Direitos e das liberdades Fundamentais".
Queria ponderar que, por exemplo, há igrejas que
não aceitam, na sua pregação, algumas liberda
des aqui incluídas, como o homossexualismo, por
exemplo. Não me refiro a outras. No caso das
religiões fundamentalistas, as que pregam a Bíblia
explicitadamente e que examinam este livre à luz
de seus dogmas, de suas doutrinas, V. Ex" não
encontrará um pastor pregando contra o homos
sexualismo - o que é um direito dele. Portanto,
como aqui se fala, na letra b do item 111, que
"é proibida a profissão de culto que atente ...etc.",
seria muito fácil eu chegar e dizer-lhe: "Você está
pregando contra os direitos e as liberdades indivi
duais"

Outro detalhe que vale ressaltar é o de que
a minha Igreja, por exemplo, exclui os pastores...
Estou citando a questão dos homossexuais por
ser um exemplo mais fácil, mas há outras, como
a do divórcio. Minha Igreja não aceita pastores
divorciados nem pastores homossexuais. Se um
pastor fosse excluído por ser divorciado ou por
pregar contra o divórcio... Ocorreu um caso des
ses, há pouco, nos Estados Unidos, o de Jim
Bakker. Quer dizer, automaticamente, por este
texto, aqui, ele poderia professar. Porque a profis
são do culto, ou a pregação, ou o proselitismo,
ou o que se doutrina nos púlpitos das igrejas
estaria atentando contra o direito de ele ser ho
mossexual, de ser divorciado, etc.

Nesse sentido àchamos que, com relação ao
que atente contra os fundamentos constitucionais
da Nação, está bem. Só acontece a inviolabilidade
de direitos. Porque é normal, na religião, a contra
dição.

Gostaríamos de reafirmar que, quanto à prega
ção, haveria, inclusive,dificuldades com os pasto
res do interior, que, evidentemente, se inserirão
nessa proibição e não poderão exercitar a profis
são. Muito obrigado.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Eviden
temente, as ponderações de V. Ex' são válidas.
E repito o que eu dizia antes, isto é, creio que
devemos considerar esse problema com mais
cuidado e realmente permitir a pregação nesse
sentido. Então, podemos utilizar, aí, a mesma ex
pressão adotada em relação à manifestação de

convicções religiosas, ou seja, "... desde que não
incitem à violência ou à discriminação de qual
quer espécie..", Mas vai entrar o homossexua
lismo... Não é, porém, uma questão fechada.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Relator, permita-me dizer que V. Ex', na sua
exposição, foi muito inteligente. Gostaríamos tam
bém que houvesse liberdade de religião. É claro
que ninguém vai concordar com que se prati
quem indignidades na religião. Por exemplo, te
mos religiões desde que se fundou o Brasil,como
a católica, a protestante, além de cultos tais como
os afro-brasileiros, professados desde que para
cá vieram os escravos, e os cultos indigenas. Des
ta forma, já que V. Ex, foi benigno e bondoso
para com liberdades outras, como no que se refe
re às greves, desse plena liberdade à religião e
que a lei fosse cumprida. O próprio povo está
ai para fiscalizaras eventuais aberrações e denun
ciá-Ias. Acredito que qualquer uma que já tenha
ocorrido por ai não ficou oculta; veio à tona, foi
levada às barras dos tribunais e o responsável
punido.

Sei que V.Ex' não fez isso com anlmus preJu
dicandi. V. Ex' o fez com a intenção de fazer
o melhor para o povo. Daí apelarmos a V. Ex'
no sentido de que, se possível, suprima esse incisó
intermediário. São três alíneas, a, b e c. Então,
a alínea b pode ser suprimida, sem prejuízo ne
nhum.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Vamos
considerar esse ponto. Mas, então, faríamos uma
discriminação, já que até o direito de manifes
tação de convicções éticas está sujeito à restrição
de que não incitem à violência e não defendam
discriminações de espécie alguma.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Então, V. Ex" deveria ter colocado "...sujeito a res
trição..",

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol)-"...sujeito
a restrição ...", Está certo.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Perfeito.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Quanto
ao problema da censura, não estou interessado
em defender o estilo da televisão brasileira. Eu
até não gosto dela. Não sei se repararam, mas
tive uma grande preocupação quanto a esse item.
Toda vez que permito a fiscalização, a correge
doria do povo em cima dos órgãos públicos, sem
pre coloco as entidades que exercem esse poder
- além dos órgãos públicos -, as entidades
que exercem função social de relevância pública,
Uma financeira, por exemplo, exerce função social
de relevância pública e vai ficar sob controle do
povo; uma emissora de rádio e televisão também
vai ficar sob esse controle.

Quer dizer, eu sou a favor da fiscalização da
sociedade, certo? Então, se conseguirmos estabe
lecer um direito de censura comunitária, uma cen
sura da sociedade, será útil. Quem puder ofere
cer-me emenda nesse sentido vai cooperar para
o desenvolvimento da sociedade brasileira e para
a qualidade moral desse documento.

Quanto à censura do Estado, não posso esten
der-me muito, mas poderia falar algumas horas
a esse respeito. Acensura dos costumes por parte
do Estado - e sobre isso há estudos profundís
simos, sobretudo na literatura francesa - sempre

foi um instrumento para o arbítrio. O Estado age
censurando sob pretextos éticos, e produz um
efeito de poder. Esses estudos estão aí, para todos
nós analisarmos, e são estudos sérios.

Sou rigorosamente contra atribuir esse poder
ao Estado, porque sou contra um Estado burocrá
tico-autoritário. E o poder de censura só um Esta
do burocrático pode ter. Como estou disposto
li desmanchar esse Estado burocrático-autoritário
que aí está, instalado em 1964 e intocado - a
Nova República não tocou nele, todos nós sabe
mos disso - sou, então, co-responsável. Mas as
sumo minhas responsabilidades. Realmente, esse
Estado burocrático-autoritário não foitocado. Mas
agora temos o instrumento para fatê-Io. Como
estou objetivarnente interessado - expressando,
acredito, a ellpectàtiva de todos os Constituintes
e da população brasileira - em desmanchar esse
Estado burocrático-autoritário, preciso tirar-lhe
um dos poderes que mais usade forma clandes
tina, de forma sub-reptícia.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Permita-me, Sr. Relator.

Estoude acordo com V. Ex',mas tenho a preo
cupação de que, se deixarmos isso também a
bel-prazer da comunidade, poderão ocorrer casos
de justiça privada - e um exemplo disso são
os linchamentos-, pois a comunidade pode não
conter-se e, por desobediência, agir violentamen
te.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) -A regra,
em matéria de lei, é que ela tem que lIdmitir o
"pode". Não se consegue amarrar. Nem se deve
ria f/Uê·lo, pois o princípio geral tem que ser o
da liberdade. Ademais, todos nós vamos operar
segundo as nossas idéias, a nossa ética e a prega
ção dos nossos princípios. Então, veja, a sua reli
gião vai exercer a censura e dizer:"Esta é decente,
esta é respeitável". V. Ex' vai dizer, no seu púlpi
to.na sua pregação, que quem for filho de Deus
e n'EIe acredita e adota os princípios da Bíblia
e da sua religião não pode assistir a espetáculos
desagregadores da individualidade, da persona
lidade. Este é um tipo de censura que o nobre
constituinte vai exercer. Esta é uma censura s0

cial, é uma censura decente, é uma censura mo
rai. Entretanto, acredito que a religião de V. Ex'
não permite a devastação da consciência indivi
duaI. Entende? Acho que nem Deus faz isso.

Quer dizer, a consciência individual é um foro
muito íntimo e intocável. Antes de Kant, diversos
soberanos - os Estados eram pequenos e os
soberanos eram ditadores - tentaram entrar na
consciência, no foro íntimo das pessoas. E toda
a filosofia de Kant, a bela filosofia da liberdade,
nasceu daí: "Olhem, mesmo que vocês queiram,
não entrem na consciência, mas o dever moral
de vocês é respeitar essa consciência".

Então, a sua própria religião, nobre Constituinte
- tenho certeza disso - estabelece a inviolabi
lidade damente humana, porque aliDeus colocou
a mais absoluta privacidade. Eo tabernáculo do
homem, e nem em nome de Deus pode-se tocar
nesse tabemáculol

Então, não aceito, sinceramente, que, porque
eu acho imoral um programa, eu tenha que obrí
gar o outro a achá-lo também. Creio que as pes
soas que pensam assim, na verdade, não amem
a liberdade: "Eu penso assim, minha moral é esta;
logo, a sua tem que ser também". Está enten
dendo o que eu quero dizer?
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Vejam bem: coloquei aqui, - não em termos
de censura, mas como um direito individual, a
livreescolha individual do espetáculo, a livreesco
lha do programa de televisão e de rádio. Acensura
social fica inteiramente aberta. Cada um, de seu
púlpito, com sua palavra, com sua convicção,
com sua ética, vai pregar: "Não assista a esse
programa". Esses são atos que ocorrem dentro
de casa. A soberania individual, dentro de uma
casa, é absoluta. Então, o rádio e a televisão estão
à disposição da soberania absoluta do chefe da
farnílía, ou da mãe de família. Ela, simplesmente,
terá a liberdade de escolher o seu programa, ou
o que ela achar conveniente para seus filhos. E
o Estado ainda vai dizer-lhe:; "Olhe, isso aí não
é recomendável, se seus filhos têm 10 anos, ou
se seus filhos têm 14 anos".

Mas o princípio é religioso. E a mente humana
é intocável. O individuo só vai responder, segundo
sua religião, pelo que se passa em sua mente,
perante Deus. Ele não vai responder perante os
homens. Nem isso seria exigívelou possível! Ago
ra, deixemos que cada um responda por si. Por
que interferir com os outros? Isso é uma liberdade
individual. Meus Deus, vamos nos amar uns aos
outros! E amar é amar a liberdade! Posso enten
der que algo é imoral, mas o meu vizinho entende
"Je não é - e ele tem a liberdade de escolher.

,,'lhem o sentido autoritário! Porque somos um
povo autoritário! Dizemos que a Nova República
é autoritária, ou que os militares são autoritários.
Mas esta é uma análise muito pobre. Somos um
povo autoritário. Somos maridos autoritários, so
mos mães autoritárias - mães, não, donas de
casaautoritárias, pois a relação das donas de casa
com as empregadas domésticas é um absurdo.
Temos, então, uma cultura autoritária. Vamos
usar este instrumento, a nova Carta, para começar
a fazer a erradicação disso. Eu mesmo, com todo
o esforço que tenho feito, ao longo da minha
vida, para não ser autoritário, de repente me sur
preendo, me flagro numa posição de autorita
rismo.

Vejam bem, este aqui - o coração - é o taber
náculo do homem. Ninguém toca! Vamos deixar
para Deus esse toque. Essa é uma grandeza nos
sa. Não há arbitrariedade mais censurável do que
a arbitrariedade moral. E não sou eu quem diz
isso. Posso trazer o livro e mostrar que quem
o diz é o maior filósofo da ética da Inglaterra,
no século xx. Toda regra moral que prentende
alcançar os outros pode ser resumida nesta frase:
"Eu faço assim; logo, deve-se fazer assim! Eu
desligo o rádio durante este programa; logo, deves
desligá-lo, também". Mas, pelo amor de Deus!...

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permite-me V.Ex- um aparte?

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Pois
não.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Excelência, o que estamos pretendendo? Pre
tendemos tão-somente que haja a proibição da
transmissão de imagens, através da televisão,
atentatórias ao pudor, que ofendam a dignidade
do ser humano em sua própria casa. O que mais
precisamos prevenir? Precisamos proteger o me
nor que, hoje, como sabe V.Ex- perfeitamente,
está obrigado a permanecer dentro de sua casa.
Hoje, os lares brasileiros podem não ter outras
tipos de eletrodomésticos, podem nem ter cober-

tores para agasalhar do frio do inverno, mas têm,
obrigatoriamente, um aparelho televisor, exata
mente o instrumento, em uma casa humilde, ca
paz de reter ali as crianças que não podem alcan
çar o âmbito das ruas. Saem o pai e a mãe para
trabalhar, a família vai embora, e ficam lá as crian
ças.

O que queremos, aqui? Sem pretender alcançar
quem quer que seja, queremos tão-somente proi
bir a transmissão de imagens atentatórias ao pu
dor, atentatórias aos costumes tradicionais deste
País. Através de quê? Através do vídeo, através
da televisão, porque esta, sim, é uma aparelhagem
hoje indispensável nos lares brasileiros - V. Ex"
disse bem - para orientação de todos, especial
mente dos menores.

V. Ex' já se preocupou com os menores de
idade. Só que, em se preocupando com os meno
res de idade, V. Ex", no entanto, não dá eficácia
a essa expressão, que é da mais alta importância
- e cumprimento V. Ex" por isso - pois, na
verdade, deixou ao alvedríodas empresas de tele
visão transmitirem aquilo que bem entendam,
também quanto ao incitamento à violência.

Naturalmente V. Ex' pensou nos horários:
"Bem, o horário tal é para as crianças A, B, C,
e tal; já o horário tal é para outra faixa etária".
Mas, compreenda V.Ex", se for apresentada uma
emenda quanto a proibir - no caso de a idéia
de V.Ex" ser acatada - seria proibir o quê? Ima
gens atentatórias ao pudor e aos costumes? E
isso com uma eficácia legal, por uma ordem geral,
geralmente obrigatória, sem que alguém, pessoal
mente, interfira na casa do vizinho, dizendo 
"Cuidado, às 10 horas da manhã vai aparecer
um programa atentatório ao pudor" - isso falan
do com a comadre ou com o vizinho. Não é nada
disso, mas, sim, uma ordem geral, geralmente
obrigatória, que é a lei, que deve ser imposta à
Nação, proibindo tudo isso.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- É somente isso o que queremos aqui. E, mais,
quando V. Ex" fala na comunidade, para poder
estabelecer os critérios de censura, etc., tudo bem.
Mas, se o Estado está instalado, é também para
evitar desníveis e abusos. E, na alta compreensão
de censurar, pode fazê-lo.

Quanto aos teatros e cinemas, nada tenho a
opor, porque, se alguém sai de sua casa e vai
a um teatro para ouvir impropérios ou até para
ver imagens como as da peça "Oh, Calcutá", tudo
bem. Quem quiser pode ir a qualquer teatro e
até pagar milhares de cruzados para assistir "Oh,
Calcutá", por exemplo. Mas que se transmita a
peça "Oh! Calcutá" pela televisão, qualquer que
seja o horário, isso não posso permítír - ao me
nos com o meu voto, aqui.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Constituinte José Paulo Bisol, permita-me V. Ex"
apenas complementar seu pensamento. Na Co
missão que trata da área das comunicações foi
sugerida a criação de um Conselho, sugestão esta
que foi amplammente derrotada - talvez pelas
mesmas formas que aqui estão defendendo a
censura. Não foi dita, aqui, qualquer palavra a
respeito dos donos dos canais de televisão. Nin
guém, aqui, tem a coragem de mencionar quem
controla os meios de comunicação, neste País,

e quem é o responsável por essa enxurrada de
mau gosto e de deformações, Estamos apenas
querendo, aqui, dar ligeiras pinceladas no assun
to. Talvez tenhamos a coragem de proibir o Cha
crínha, mas não temos a coragem de proibir ação
daqueles que permitem a existência dos "chacrí
nhas" da vida.

Na Comissão da Família, da Educação, Cultura
e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação ainda há a oportunidade de se recriar esse
Conselho, o qual, inclusive, dá ao Congresso Na
cional o poder de rever as concessões eleitoreiras,
bem como o de verificar quem é o responsável
por elas - não apenas cuidar dos efeitos. Ainda
há tempo e oportunidade para apresentar emen
das. E tudo isso pode ser feito, desde que tenha
mos a coragem de ir à verdadeira raiz do pro
blema!

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Agra
deço a colaboração, primeiramente, do nobre
Constituinte Farabulini Júnior. E apenas acres
centaria uma observação.

Para existir censura estatal precisamos utilizar
a expressão usada pelo nobre Consti,tuinte Fara
bulini Júnior, ou seja, "atos atentatórios ao puder
e aos costumes", e proibir tão-somente a repro
dução dessas imagens.

A teoria epistemológica alemã, sobretudo,
aprofundou o estudo dos conceitos e separou,
no minimo, três deles. São mais, mas aqui, para
explicação, bastam estes: conceitos carecidos de
uma valoração complementar, conceitos careci
dos de uma deterrnlnaçâo complementar... Va
mos deixar o terceiro grupo de lado. Portanto,
este conceito aí, segundo essa teoria epistemo
lógica, tem duas carências: ele carece de uma
determinação complementar e de uma valoração
complementar. Então, nós estamos atribuindo ao
Estado não apenas a gerência dos espetáculos,
mas lhe estamos atribuindo um direito de interferir
na própria moralidade. Isto me parece inconce
bível!

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Senador, independentemente de o Estado
somente proibir...

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) -Já que
vamos colocar isso na Constituição, vou formular
uma pergunta: Quem vai definir o que é atenta
tório ao pudor ou não? Nem vai definir o que
é pudor?

O próprio Deputado Farabulini Júnior, quando
defendia esta tese, mencionou o nudismo. Todos
se recordam disso. Tenho a impressão de que
a maior parte dos intelectuais brasileiros, pelo me
nos - se não todos -, respeita o nudismo en
quanto produção de arte. E ninguém pode entrar
numa Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, se
tiver preocupações com o nudismo, porque até
os anjos estão nus e têm sexo. E só o masculino,
porque convinha à época do Renascentismo.
, Pelo amor de Deus, vamos aprofundar neste
ponto! Quem é que vai dizer o que é pudor?

Tenho um livrinho aqui que resume, por classi
ficação, as éticas existentes no mundo de hoje.
Então, existe uma ética que é ato deontológica
- está preocupada com o ato; há outra ética
que é normodeontológica, outra que é a da utilida
de, outra que é chamada de benemerência. Estão
entendendo o que quero dizer? Existem éticas
para toda as índoles e para todos os povos. Se
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nós pegássemos nossa mulher e passássemos
uma graxa de peixe nela e a mandássemos para
o quarto do nosso hóspede, estaríamos pratican
do uma inominável imoralidade. É ou não é verda
de? Os esquimós fazem ísso-toda vez que têm
um hóspede em casa! Eles passam graxa de peixe
na mulher e mandam-na dormir com o hóspede.
E ai do hóspede que não cumprir com a sua
obrigação moral! Os muçulmanos podem casar
se sete vezes, e a única condição moral é que
tenham dinheiro para isso. O dinheiro entra no
Alcorão como um pressuposto ético do exercício
da mutiplicidade de matrimônios. Nós, aqui, con
sideramos que é um adultério quem pratica isso
fora - se bem que, normalmente, a coisa se
institucionalizou

Quero dizer que, em nome da ética, não preten
do obrigar ninguém a assumir a minha ética.

O SR. CONsillUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me V.Ex"um aparte, mais uma vez?

O sR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Eu gos
taria que todos aqui abraçassem essa idéia. Não
sei, mas acho que vaIe a pena. Eu não acho ético.
Porque a ética está fundada na liberdade. Não
há ética sem liberdade. Um ato meu só pode
ser qualificado de pecado se eu, na hora de prati
cá-lo, tivesse outras alternativas. É ou não é verda
de? Se eu não tivesse a liberdade de escolha de
outras alternativas, ninguém poderia considerar
isso pecado. O fundamento ontológico - não
há ética sem esse fundamento - é a liberdade.

Então, eu pergunto: é ético eu impor ao outro
a minha ética, sabendo que as éticas mudam
com o tempo, sabendo que as éticas são diferen
tes de lugar para lugar e sabendo que os meios
de comunicação de massa estão criando arqué
tipos éticos inteiramente contrários ao que penso?
Mas eu não tenho forças para segurar!

O sa. CONsillUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me o Sr. Relator um aparte.

A Constituinte tem força para proibir o que que
rem o ilustre Constituinte Lysâneas Maciel, este
Constituinte e os demais com assento nesta Co
missão. O que quer o legislador? Quer proibir
a transmissão de imagens perniciosas, atentató
rias ao pudor, seja qual for o proprietário da emis
sora. Não importa saber se se trata da Rede Glo
bo, do Canal 4 ou do Canal 101 Importa que
isso seja proibido. Pergunto a V.Ex": é antiético
proibir? Podemos ou não fazer isso? A Consti
tuinte tem poderes para proibir algo, ou não tem
poderes para tanto? É claro que tem!

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - O que
acho a respeito disso é que o princípio funda
mentai é o da liberdade. E temos que estabelecer
princípios, na medida em que eles sejam social
mente necessários. Toda vez que desigualarmos
as pessoas com os princípios, devemos deixar
os princípios de lado, até quando eles são bons!
Nós vamos proibir os espetáculos tachados de
imorais para uma classe só, a dos remediados
e dos pobres, já que a compra de filmes porno
gráficos está aí, aberta. Há casas especializadas
em ...

O sa CONsillUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Isto fica ao a1vedrio de quem queira comprar.
Não há nenhum problema.

O sR. RELATOR (José Paulo Bisol) - O que
eu quero dizer, inclusive, é que...

O SR. CONsillUINTE FARABUUNl JÚNIOR
- Queira e possa.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Em su
ma, queremos um instrumento que pressione,
segure os pobres, mas que não atinja os ricos.
Isto é uma injustiça!

O SR. CONsillUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Então, que se leve para os pobres toda obsce
nidade possível e imaginável. E o que se pretende
agora.

O sa CONsillUINTEJOsÉ MENDONÇADE
MORAIS - Eu gostaria de ouvir do Sr. Relator
o que são Poderes, o que é órgão de Estado,
quais são os Poderes, matéria fundamental para
a nossa Comissão.

O sR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Eu ano
tei aqui a questão dos Poderes, mas, devido ao
adiantado da hora, amanhã trataremos desse as
sunto. Eu apenas sugeriria, para reflexão a res
peito do assunto, pela resposta que darei, que
fosse revisto o conceito de soberania, que é o
conceito jurídico mais simples que existe. Só é
soberano quem obedece exclusivamente a si
mesmo. Certo? Soberania é isso. Só é soberano
quem obedece, exclusivamente, a si mesmo; isto
é, quem faz as suas leis.

O SR. CONsTIUlNTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Soberano é quem mata, quem obe
tíece a seus ímpetos.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Sobe
rano nem sempre é bom. Não é um conceito
ético; é um conceito jurídico. O conceito de sobe
rania começou na época dos estados tirânicos.
Bodin viveu numa época de pequenos estados
tirânicos. E o conceito de soberania foi elaborado
com base nessa tirania. Nós é que o desenvol
vemos e transferimos a soberania do soberano
individualizado para a soberania do povo.

O SR. CONsillUlNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Senador, minha pergunta é muito
objetiva, pragmática. O que V. Ex" entende por
órgãos de Estado? O que V. Ex"entende por Pode
res? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são
órgãos do Estado ou são Poderes do Estado?
Minha questão fundamental é o conceito que V.
Ex"tem sobre isso.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) -Amanhã
nós discutiremos o assunto, porque o Sr. Presi
dente solicita que encerremos o debate.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Só um minuto, para concluir. O Senador falou
em conceitos éticos, ontológicos e jurídicos, para
caracterizar um atentado ao pudart, por exemplo.
Na legislação penal brasileira encontramos todos
esses conceitos que nos levam a uma inferência
clara do que queremos quando falamos em aten
tado ao pudor. O Código Penal tem um capítulo
exclusivo que trata do assunto, e para assessorar
o referido código a Medicina Legal vem e dá o
respaldo necessário para que se saiba, dentro da
legislação brasileira, o que é atentado ao pudor,
que o Constituinte Farabulini Júnior quis que V.
Ex", referisse. E V. Ex", habilidosamente, partiu

para a Filosofia e escondeu-se atrás da ética e
da ontologia.

O sR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Acho
que sua afirmação não é válida, com todo respei
to. Explico, rapidamente, porquê. Os conceitos
de Direito realmente são conceitos que ou care
cem de determinação complementar ou carecem
de uma valoração complementar. Por exemplo,
se eu digo que não será punido o furto de objeto
cujo valor é inferior a um salário mínimo, estou
criando um conceito que precisa de uma determi
nação - salário mínimo. Digo: "raptar mulher
honesta". Mas o Código não diz o que é mulher
honesta! Portanto, estou carecendo de um con
ceito. A lei resolve. Kelsen explica isso muito bem,
dizendo que essa carência de terminação é elabo
rada pela jurisprudência- os conceitos que estão
faltando - e toda lei isolada é inaplicável, precisa
sempre de uma complementação.

Então, é uma tarefa complementar e de caráter
normativo no serviço judiciário. A jurisprudência
determina esses conceitos até para brincar um
pouco, porque precisamos aliviar as tensões. O
Código Penal brasileiro - o que foi substituído
- foi feito em 1940. Em 1940, estava escrito
- isto é interessante para V.Ex"também, Consti-
tuinte Farabulini Júnior - no Código Penal: "rap
tar mulher honesta - pena: reclusão de tanto
tempo". Em 1940, se alguém raptasse uma mu
lher de biquíni na praia seria absolvido, porque
ela seria considerada desonesta. Hoje, se se rapta
uma mulher de biquíni, vai-se para a cadeia, por
que a mulher que usa biquíni não é tida como
desonesta. Percebem o que quero dizer? De 1940
até a data em que estamos, o conceito de hones
tidade feminina de vestuário sofreu uma transfor
mação profunda.

Então, como é que vamos estabelecer o "aten
tatório ao pudor?"

O SR. CONsillUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Digamos que seja pelo fato de querermos,
aqui, participar do âmbito de legisladores que pre
tendem preservar, no País, a moral tradicional.
V. Ex' se oporia a isso? Pretendemos preservar
a moral tradicional e pretendemos impedir que
imagens atentatórias ao poder sejam transmitidas
pela televisão - "atentatórias ao pudor" segundo
o seu conceito lato e também segundo o conceito
que se inscreve nas obras em face da ética, da
moral pública e particular e tudo o mais. É só
o que queremos aqui.

Permita-me acrescentar, Sr. Presidente, que a
ilustre Presidência sugere que os tapes só podem
ser adquiridos por quem queira e, foi dito, por
quem possa. Ora, debitar na conta dos pobres,
em nome deles defender a licenciosidade, tam
bém não tem sentido.

O sR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vou en
cerrar a presente reunião. Antes, porém, informo
como procederemos amanhã.

Pelo art. 21 do Regimento da Constituinte, com
pete à Presidência fixar o tempo e, pelo art. 49,
§§ 9"e/lO do Regimento da Câmara dos Deputa
dos, é permitido que o Relator fale duas vezes.
Dessa maneira, decidimos que, amanhã, pela ma
nhã, às 9h30min, quando da primeira reunião,
falará o Sr. Relator. Em seguida, o Srs, Consti
tuintes usarão da palavra e, no final, o Sr. Relator
voltará a fazer uso da palavra.
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Considerei salutar e muito bom esse debate
calmo, tranqüilo, que tivemos hoje à tarde. Ama
nhã prosseguiremos essa discussão e talvezche
guemos a um divisorcomum, porque, na realida
de, quando parece que as teses são diametral
mente opostas, elas se completam e se confun
dem, quando se caminha no debate e na discus
são. Isso me faz lembrar que, quando a Rússia
e os Estados Unidos não conversavam, a guerra
estava por iniciar-se,mas, quando se entenderam,
realmente houve avanços excepcionais.

De maneira que espero prossigamos neste de
bate pacifico, como ocorreu hoje, e nos esforce
mos para chegar a um divisor comum ao fmal
de nossas atividades. O Sr. Relator já está acei
tando uma série de ponderações e V. Ex*' já estáo
aceitando uma série de ponderações do Sr. Re
lator.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, dia 9, às 9h30min

Está encerrada a reunião.

ATA DA 11' REUNIÃO

Aos nove dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e trinta minutos, na sala "O" do Anexo11 da Câma
ra dos Deputados, reuniu-se a Comissão da Sobe
rania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte MárioAssad, com a presença dos seguintes
Constituintes: Ubiratan Spinelli, Jairo Azi, Anna
Maria Rattes, Antonio de Jesus, João de Deus,
Lysâneas Maciel, DélioBraz,José Fernandes, Lú
cia Vânia,Darcy Pozza,MaguitoVilela, José Paulo
Bisol,Costa Ferreira,João Paulo, Orlando Pache
co, Paulo Almada, Lídiceda Mata,LuizVianaNeto,
Narciso Mendes, FarabuliniJunior, Sotero Cunha,
MeiraFilho, Manoel Viana,Matheus Iensen, Anto
nio Ferreira, UlduricoPinto,Roberto O'Ávila, Anto
nio Mariz, Vladimir Palmeira, Antônio Câmara,
João Menezes,José Carlos Grecco e HélioDuque.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião e determinou a leitura
da Ata da reunião anterior, que foi aprovada a
seguir. O Senhor Presidente chamou, de acordo
com lista própria de inscrição, para discutirem
O Parecer do Relator, os seguintes Constituintes:
José Paulo Bisol, Ubiratan Spinelli, Antônio de
Jesus, José Fernandes, Costa Ferreira, José Ge
noíno, Lysâneas Maciel, João de Deus Antunes,
Darcy Pozza, Luiz Viana Neto e, para réplica, o
Relator José Paulo Bisol.Apartearam os oradores
os seguintes Senhores Constituintes: Antônio de
Jesus, João de Deus Antunes, Ubiratan Spinelli,
José Genoino e Darcy Pozza. Formularam ques
tões de ordem, prontamente decididas pelo Se
nhor Presidente, os Senhores Constituintes Costa
Ferreira e José Fernandes. Durante o pronuncia
mento do Senhor Constituinte Lysâneas Maciel,
assume a Presidência a Senhora Constituinte
Arma Maria Rattes, Segundo-Vice-Presidente. O
Senhor Presidente MárioAssad reassumiu duran
te o discurso do Senhor ConstituinteJosé Fernan
des. Nada mais havendo a tratar, às 13 horas
e trinta minutos, o Senhor Presidente encerrou
a reunião e convocou os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada hoje, terça
feira,às dezessete horas. O inteiro teor da reunião
de hoje será publicado, na integra, no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte. E, para cons-

tar, eu Carlos Brasil de Araújo, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Havendo
número regimental, declaro aberta esta reunião
do dia 9 de junho, destinada ao prosseguimento
da discussão do anteprojeto do Relator.

(Élidae aprovadaa atadareuniãoanterior)

Quero relembrar aos Srs. Constituintes que o
prazo para o recebimento das emendas será en
cerrado hoje às 20 horas. Conclamo os colegas
a que estejam presentes na sexta-feira, dia 12,
a partir das 15 horas, quando será iniciadoo perío
do de votação, que poderá ser alongado até o
sábado e domingo.

Dando início à reunião, concedo a palavra aos
oradores inscritos. Como combinamos ontem,
quero dar a palavra, primeiramente ao Relator
Constituinte José Paulo Bisol.

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a finalidade de iniciar
esta reunião através da minha palavra, é para que
eu possa exaurir a discussão das questões levan
tadas aqui ontem. Como boa parte dos Consti
tuintes que fizeram as arguições não se acha pre
sente, e se S. Ex" retomaram depois perderemos
tempo, pela repetição, pela redundância dos as
suntos, sugiro que antes, novas questões sejam
levantadas, já que muitas talvez se relacionem
com as que foram feitas.Assim, eu me reservaria
para falar depois, quando poderíamos discutir a
respeito de todas elas.

E a sugestão que faço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) ::- Tendo
em vista a rápida exposição feita pelo Relator,
vamos dar a palavra ao primeiro orador inscrito,
Constituinte Ubiratan Spinelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr. Presidente Mário Assad, Sr. Relator José
Paulo Bisol,SI'" e Srs. Constituintes, desejo repor
tar-me, mais uma vez, à questão da propriedade.
Fui suplente da Subcomissão que trata da ques
tão da reforma agrária, onde houve uma abertura
muito boa, de tal forma que o parecer não susci
tará muita polêmica - ao contrário do que houve
anteriormente em relação ao dispositivoque proi
bia até de se ingressar em juízo ou pagar pelo
cadastro, ou quando se tratar da indenização.

O que vemos, aqui, neste texto, é o seguinte:
pelo art. 3°, letra "d" do inciso XVII, choca-se o
conceito de propriedade, no seu todo, com o de
reforma agrária. A propósito, não sei se o nobre
Relatorjá leu o substitutivo da Comissão que trata
da reforma agrária, que saiu agora. Diz a letra
udu.

"O não uso, o uso impróprio, o meramente
especulativo e o manifestamente abaixo da
potencialidade dos bens que são meios de
produção importam perda da propriedade
em favor do Estado."

No substitutivo da Subcomissão que analisam
a questão da reforma agrária, lê-se:

"O direito à propriedade da terra corres
ponde a uma função social."

E, mais adiante.

"Racionalmente aproveitada, conserva os
recursos naturais, observa disposições legais,

favorece o bem-estar do proprietário e dos
trabalhadores que dela dependem."

"Art. 29. "Todo imóvel rural que não
cumpra a sua função, nos termos do pará
grafo único do art. 1°,fica sujeito a desapro
priação por interesse social, para fins de re
forma agrária, mediante indenização."

Como se vê, "mediante indenização". Agora,
segundo o Relatório de V. Ex', há perda total.
Vejamos mais um artigo apresentado pela Subco
missão que trata da reforma agrária.

"Adesapropriação de que trata esse artigo
é de competência exclusiva da União, que
poderá delegá-la por ato do Presidente da
República."

Quer dizer,o Presidente da República tem força
para fazer desapropriações.

Outro:

"Aindenização da terra desapropriada será
feitaem título da dívidaagrária, com cláusula
de exata correção monetária" - nada disto
haviaantes - "resgatado a partirdo segundo
ano de sua emissão, no prazo de até vinte
anos, conforme dispuser a lei.As benfeitorias
serão indenizadas em dinheiro."

Isso constava antes. E diz o art. 30 do já citado
Relatório:

"A declaração do imóvel como de inte
resse para fins de reforma agrária opera auto
maticamente a emissão da União na posse
do bem, permitindo b registro da proprie
dade."

Agora, o mais importante:

"Fica assegurado ao antigo proprietário o
direito de contestar o mérito da desapropria
ção, se a sentença transitada em julgado en
tender inexistente requisito necessário ao re
conhecimento da gleba. Com possível desa
propriação para fins de reforma agrária, esta
será convertida em desapropriação, cuja in
denização será paga em dinheiro.

Houve uma modificação, uma abertura muito
grande:

"Ao beneficiário de distribuição do lote de
reforma agrária será conferido título de domí
nio com cláusula de inalienabilidade pelo
prazo que a lei determinar."

Ai se fala sobre o problema dos 500 hectares,
ou seja, o que ultrapassar 500 hectares será exa
minado pelo Senado Federal. Pelo que estou in
terpretando, parece-me que todos entenderam
que o disposto na letra "d" refere-se somente
ao problema da terra, da reforma agrária. Entre
tanto, para mim, aqui se engloba tudo - fábricas,
usinas, bens de transformações - e não só refor
ma agrária. E, nesta Comissão, estamos deba
tendo o tema como se se tratasse apenas da ques
tão da reforma agrária.

A reforma agrária, lá, na outra Comissão, foi
bem estruturada. Não houve aquele conflito nem
se faz aquela confusão toda. Encontrou-se uma
boa solução. E agora já dá para entender a refor
ma agrária. Já protege tanto o trabalhador como
o proprietário. Realmente, é uma reforma agrária
que tem certa validade.Antes,quando foiapresen
tado o relatório do Constituinte Osvaldo Uma Fi-.
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lho, era uma calamidade pública, todo mundo
ficou revoltado com aquelas medidas acintosas.

Portanto, o conceito de propriedade, aqui, neste
texto, no nosso entender, está-se contrapondo ao
de reforma agrária. E esta a nossa preocupação.
Queremos saber como ficam os bens particu
lares. Da mesma forma, desejamos melhores ex
plicações quanto às desapropriações de bens que
são meios de produção, que não podem ser sus
ceptíveis de desapropriação. Acho que a nossa
possição está em choque com a daquela outra
Comissão, a da Ordem Econômica. Somente a
Comissão de Sistematização, então, poderá resol
ver o problema.

Não sei o que V. Ex" pretende com o que dispõe
essa letra "d". É para abranger todo o universo
de fábricas, usinas, mercados, lojas, repartições,
reforma agrária etc.? Enfim, estamos perdidos
com a letra "d", porque o dispositivo é muito
abrangente e se choca exatamente com aquilo
que se fez no tocante à reforma agrária.

Quando estávamos discutindo o parecer do Sr.
Constituinte Darcy Pozza,Relatorda Subcomissão
dos Direitos e garantias Individuais, S. Ex" deixou
um item reservado para a questão da reforma
agrária, a fim de que se compatibilizasse com
o que ficasse decidido a respeito do assunto na
Constituição. Mas aqui não se faz assim, não há
qualquer abertura para o que ficará consubstan
ciado na nova Carta.

Estamos, pois, realmente preocupados, porque
temos que ter uma Constituição sem contradi
ções, com um texto que não deixe margem a
polêmicas. Não sei se depois, aqui, teremos con
dições de remendar, de compatibilizar tudo. Do
contrário, entraremos em choque, e somente a
Comissão de Sistematização poderá consertar o
que está referido aqui.

Sinceramente, Sr. Relator,não podemos enten
der e aceitar de forma alguma a perda da proprie
dade em favor do Estado. Trata-se de algo estati
zante, comunizante, que levará o proprietário, ou
o meio de produção, ao desestimulo, eis que ele
não acreditará mais nesta Nação. Nada produ
zindo,portanto. O que se contém aqui, neste texto,
acaba com o interesse das pessoas em produ
zirem. Alguém pode ser mal sucedido em deter
minado ano, mas poderá vir a recuperar-se futura
mente.

Esta, a nossa preocupação. Queremos saber
o que o Sr. Relator realmente deseja com esse
dispositivo.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Antônio de Jesus.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO DE JESUS
- Sr. Presidente, Sr. Relator e demais Consti
tuintes que integram esta já foi tão significativa
Comissão. Ontem, acompanhamos aqui determi
nados pronunciamentos, quando foram feitas até
referências à Bíblia,Inclusive,o Sr. Relator reme
morou a história de Jacó, Raquel e Lia, discor
rendo sobre a propriedade conjugal, citando
exemplos da era patriarcal. Era uma época em
que ainda não havia leipara o homem. O homem
ainda estava preso, na lei, ao dever de procriação,
determinada, outorgada por Deus lá no Éden:
"Crescei-vos e multiplicai-vos, e encheí a terra".
Não havia ainda o controle de natalidade, não
havia ainda normas sobre o direito dos cônjuges,

não havia normas ainda fixadas por lei para disci
plinar o seu comportamento no que tange ao
sexo. Posteriormente, há aproximadamente mil
anos, no Monte Sinai, Deus entregou a Moisés
as Tábuas da Lei.

Observei também um colega desafiar os crís
tãos a provar que conste na Bibliaque os cristão
tivessem terras. Sei que o colega não deve tê-lo
lido bem pois a Biblia fala sobre isso. Ao tempo
de Moisés e Josué e outros já havia a conquista
da terra - onde pusessem a planta dos pés, a
terra seria deles. Então, existe alguma incorgruên
cia quanto a isto, inclusive quando aqui se cita
a Bíblia,o Livrodos Livros, o código mais antigo
da humanidade.

Deus fez o Paraíso. Inicialmente, entregou-o ao
homem e ele determinou que continuasse cons
truindo esse Paraíso e que cuidasse dele. Salomão
pediu a Deus sabedoria e, inclusive, recebeu ri
quezas. Disse. "O homem a quem Deus deu fa
zendas e riquezas, isso é dom de Deus".

Agora, o homem não deve sentar-se no meio
da terra, julgando-se o dono dela. Porque todos
temos uma propriedade temporária. Tudo perten
ce a Deus. Inclusive a vida que tenho pertence
a um doador. Tudo é provisório e passageiro.
Jesus, em seu tempo, deu talentos para os ho
mens, de acordo com a sua capacidade. Para
uns deu 5; para outros, 3 e, para outros, um.
Há, até diferenciação, em termos de talentos, que
são valores que Deus estabeleceu para o homem
trabalhador.

No tempo de Moisés, quando foi recebida a
Lei, Deus ordenou a Jetro que aconselhasse o
líder Moisés a escolher homens que o auxiliassem
já que ele SOZInhO não poderia guiar o povo até
chegar à Terra Prometida. Precisava de homens
de qualidade, homens que tivessem capacidade,
que fo~sem tementes a Deus, homens de verdade,
que nao fossem avarentos, para que pudessem
conduzir e liderar o povo.

Nos dias que vivemos, muitas vezes o que falta
são homens com a necessária qualidade para
liderar o povo. Por falta desses homens, multa
pemiciosidade pode inserir-se na comunidade, na
sociedade.

Na parte referente aos direitos individuais, o
relatório, no seu art. 39 dizque são direitos e liber
dades individuais invioláveis a vida, a existência
digna. Quando a pessoa tem uma existência que
seja digna, que dignifica inclusive a sociedade,
isso é um direito que deve ser recomendado mes
mo por lei.

Na letra "b" do inciso I, lê-se: "A vida íntra-u
terina, inseparável do corpo que a concebeu ou
a recebeu, é responsabilidade da mulher..."

Essa responsabilidade, a mulher pode tê-la. E
eu concordo com isso. Até o momento em que
a mulher tem a responsabilidade da livreescolha,
se ela deve casar-se ou engravidar, até certo pon
to, eu concordo. Mas, uma vez gerado um ser
nessa mulher, esse ser não pertence mais a ela.
É uma nova vida que deve ser respeitada, é um
novo ser. E a própria Bíblia- Salmo 139, versos
16 - diz: "Deus nos conhece ainda informe".
Quer dizer, a vida intra-uterina Deus já conhece
e escreve em seu livro, dia após dia. A cada dia,
vão sendo escritos os comportamentos em rela
ção àquele novo ser. A partir da concepção do
ser, a mulher tem responsabilidade com o seu

corpo, mas ela deve respeitar aquela vida, porque
aquela vida vem a existir.

Hápoucos dias, alguém me chamava a atenção
e me condenava porque votei, na Subcomissão,
contra o aborto. Eu lhe disse: "Você deveria ter
sido um abortado". E ele se calou. Quer dizer,
ele não deveria ter existido. Por quê? Hoje muita
gente não existe porque foi interrompida a vida.
E poderia ter sido um valor para a sociedade.

Para mim, um ponto fundamental é respeitar
a vida. E se eu não respeitar a vida indefesa, dei
xando a ser atacada, até por interesses comerciais
quaisquer, ser desrespeitada e até mesmo crimí
nalizada, como poderei respeitar aquele que nas
ceu? Se uma pessoa não respeita uma criança
no ventre, acredito que não vá respeitá-Ia depois
que nascer. Isso será uma incongruência.

Estamos vendo aqui, no relatório, ainda no art.
3°, inciso fII, letra "f' a expressão "orientação se
xual". Isso precisa ser eliminado, pois a sexuali
dade se apresenta sob várias formas, dentre elas
a sexualidade normal, que norteia a procriação.
Isso, Deus garante. Mas há também os desvios
do sexo. Há a sexualidade anômala, que abrange
as perversões sexuais. E tudo isso se insere no
contexto da orientação sexual. Existe, ainda, a se
xualidade criminosa - isso, do ponto de vista
científico.Existem desvios de sexo como a anafro
disia que é a diminuição do instinto sexual no
homem, e a frididez, ou diminuição do instinto
sexual na mulher. Existe o erotismo, que é o ape
tite sexual excessivo, daí a satiríase, a erotomania
e assim por diante. Existe o auto-erotismo, que
é o erotismo sem parceiro. Toda essa anarquia
existe na sociedade. Existe também a erotografia,
que é o gosto de escrever apenas sobre assuntos
de caráter puramente erótico - há escritores que
se inspiram apenas nisso. Existe também o exibi
cionismo, que é o prazer sexual implícito no ato
de exibir os órgãos sexuais. E muitos, às vezes,
até se prevalecem disso e querem usar a própria
televisão.

Portanto, se abrirmos aqui esse precedente, Srs.
Constituintes, futuramente nossos rdhos, nossos
netos, pagarão um alto preço pela nossa omissão,
por havermos contribuído para que determinados
exageros fossem legalizados constitucionalmen
te. Ademais, temos não só um compromisso mo
rai - não tenhamos medo - quanto ao aspecto
econômico, mas, igualmente quanto ao aspecto
social: o de zelar pelo patrimônio comum. Ou
conservamos o que é justo e ideal para termos
uma Constituição sensata, justa, s6lida, praticável,
ou vamos entregar isso aqui à mercê de uma
minoria que não quer ser responsável, que não
quer pagar o preço que nós estamos pagando
por sermos Constituintes em pleno século xx.

Quero chamar a atenção de todos os meus
companheiros Constituintes para a necessidade
de nos unirmos e não termos medo de condenar
aquilo que é indevido e injusto, pernicioso e noci
vo para a sociedade. Não vamos ter medo, vamos
ser corajosos e varonis. Vamos ser, realmente,
homens de verdade, neste momento em que a
Nação exige e espera algo de nós, A cada um
dos Srs, Constituintes eu digo: o que é belo e
sempre novo é ver o filho do povo saber lutar
e subir de braços dados à Glória, para, no panteão
da História, conquistar o poder. Muito obrigado.
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oSR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Deputado Constituinte José Fernan
des.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FRENANDES
Desisto da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSmUlNTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, gostanamos de falar ainda sobre
alguns aspectos, já debatidos aqui, do substitutivo
do Relator, Constituinte José Paulo Bisol. Um de
les dizrespeito à expressão orientação sexual, que
volta à tona para ser inserida, na nova Consti
tuição. Estudei as Constituições tanto dos países
do bloco ocidental como as do bloco oriental
e nelas não encontrei qualquer referência neste
sentido, em que pese ao fato de alguns deles
serem bastante avançados. Com todo respeito
aos homossexuais, eu diriaque já consta da Cons
tituição a palavra "sexo". Se se fala em sexo, aqui,
seu sentido toma-se abrangente, podendo incluir
sexo normal, aberrações sexuais e até desvios
sexuais - aliás um capítulo da Medicina Legal
trata exclusivamente do estudo da sexualidade.

Entendo, porém, que a orientação sexual, no
caso, da maneira como vem sendo trabalhada,
tem finalidade específica. O que os homossexuais
querem, no nosso entender, é liberdade para se
beijarem em público, para praticarem suas libidi
nagens publicamente e até simularem casamen
tos - quem sabe? Em igrejas, cartórios etc. A
expressão "orientação sexual", inserida neste tex
to, é, pois muito sutil e está, pois, a exigir dos
Constituintes grande cuidado para que não se
cometa, no Brasil, o que se poderia considerar
uma aberração constitucional.

Se lermos o ementário do presidente daquela
instituição, o Triângulo Rosa, constataremos que
o que ele deseja é uma série de avanços. Disse
ele que, por exemplo, o Sargento Antônio Carlos
Barbosa foi expulso do Exército por pederastia
passiva. Quer dizer, ninguém vai convencer-me
de que isso é discriminação. Se ele fosse expulso
do Exército por ser homossexual, aí seria discrimi
nação, mas ali está dito que isto ocorreu por ele
praticar pederastia passiva. Nas dependências do
Exército ele se travestiu e começou a praticar
atos de pederastia passiva, escandalosamente,
tendo sido, por isso, expulso do Exército.

Isso não é discriminação, Senhores, mas falta
de respeito - diríamos mesmo, falta de pudor.
Não estamos contra quem tenha desvio sexual!
Que pratique seus atos, desde que encontre seus
parceiros, e o faça Já,às ocultas, mas não publica
mente, de modo cínico, faltando com o respeito
à sociedade. Até!mesmo no caso do homem e
da mulher, que têm o privilégiode se unir publica
mente, não em termos de sexo, mas de se abraça
rem, de trocarem carinhos, quando o fazem de
público já estão sob alguma censura, quanto mais
uma pessoa que seja homossexual! Por que não
podem ser discriminados, agora podem beijar-se
em público?

Outro caso citado, é o de um tenente ou gene
ral, que também ficou na mira das autoridades
do Exército por haver beijado publicamente um
rapaz E há coisas horríveis, que não vou repetir.
No desespero de fazer constar a expressão "orien
tação sexual" na Constituição, o rapaz até cita
um caso ocorrido com o Constituinte José Paulo

Bisol, Tenho consciência, no entanto, de que a
tentativa dele visa justamente convencer-nos 
quase que pedindo socorro.

Por outro lado, sabemos que não podemos co
locar isso na Constituição, não porque sejamos
contra alguém fazer ou deixar de fazer algo. Não!
Numa democracia todos têm liberdade para tudo.
Mas que se procure o lugar e o momento exatos
para realizartais atos. Não é pelo fato de a pessoa
ser homossexual e se apaixonar por alguém que
irá praticar seus atos publicamente. E, se assim
não o fizer, estará, então, sendo discriminada?
Do jeito que está aqui, se alguém achar feio as
duas pessoas do mesmo sexo trocarem amabili
dades, beijos e outras coisas mais em público,
estará sujeito até a ir para a cadeia porque se
estará desrespeitando determinada "orientação
sexual"! Isso é uma aberração!

Não sei quem teve a astúcia de trazer para a
Constituinte sugestão tão espúria como esta. E
há quem acolha essa sugestão! Hoje em dia, os
homossexuais têm franca liberdade para fazerem
quase tudo! Até na televisão! Por exemplo, há
um programa na TV Manchete em gue um ho
mossexual apresenta um programa. E o Clodovil.
Ele faz o seu trabalho. Será que alguém o está
discriminando? Não. Agora, se o pusessem na
rua pelo fato de ser homossexual, seria discrimi
nação. E, assim, em todas profissões. Há juízes,
advogados, médicos, enfim, tantas pessoas por
ai, que são homossexuais e que estão em plena
atividade.

Discretamente, querem colocar na Constitui
ção a "orientação sexual". E há quem se apro
funde no tema para justificar o que o Triângulo
Rosa quer. Seu representante dizia: "Nós não que
remos nada mais desta Constituinte senão que
se coloque na Constituição a orientação sexual.
Se os Constituintes fizerem isso, todos os homos
sexuaisdo Brasil se sentirão felizese alegres por
que estarão com seus direitos assegurados".

Ora, Sr. Presidente, é bom que pensemos um
pouco e deixemos o direito de todos na Consti
tuição. Quando se fala em sexo, já está aqui. Até
de anjo, de que não se conhece o sexo... Fala-se
em sexo dos anjos. Por que falar em "orientação
sexual" aqui? Fica a discriminação, também, con
tra o sexo ou não. Então, está certo o que está
aqui. Mas, "orientação sexual"!..,

Eu pediria a todos os Srs. Constituintes, mesmo
àqueles que são simpáticos a esta causa, que
se lembrem de que isso poderá acarretar uma
grande maldição para a nossa Pátria. Há pessoas
- até Constituintes - que não acreditam em
Deus. Não há problema, Cada um tem a liberdade
de escolher o credo que desejar, ou de não ter
credo algum. Mas é preciso que se saiba também
que Deus é o criador de todo o Universo. Nin
guém, a não ser Deus, teria condições de nele
criar uma mecânica tão perfeita - a ponto de
os homens, para poderem preparar a chegada
de seus engenhos à Lua, terem que fazer cálculos
que coincidam com a mecânica celeste. Trata-se
de algo que transcende à capacidade humana.

Temos que subjugar-nos a quem manipula tu
do isso, que é Deus. Deus não aceita, de modo
algum, que se legalize a prática do sodornísrno,
da libidinagem, enfim, de todas essas perversões
sexuais, como o homossexualismo, o bissexua
lísrno,o heterossexualismo. É uma pena que aI-

guém nasça com esse problema. Mas a pessoa
vai vivendo e fazendo o que quer por aí afora.
Não podemos, porém, tomar público essas aber
rações, como, por exemplo, o casamento entre
homossexuais. A mulher, ao chegar à idade apro
priada, deve contrair casamento.

Ontem, um Constituinte, aqui, diziaque antiga
mente o homem era dono das mulheres. Ainda
hoje, porém, nos países árabes, se um homem
tem condições de manter cem, duzentas mulhe
res, ele instala um harém. Mas a Bíblia, base do
Cristianismo, ensina que o homem só deve ter
uma companheira. E, maís, que os dois, ao se
unirem, tomam-se uma só came. "Deixará o ho
mem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher
e serão uma só carne." Baseado neste princípio,
não podemos modificar aquilo que Deus determi
nou: "Não separe o homem aquilo que Deus jun
tou".

Não queremos, Srs. Constituintes, fazer proseli
tismo para trazê-los para a nossa causa, para aqui
lo que defendemos, contrariando aqueles que de
fendem a permanência da expressão "orientação
sexual". O que desejamos é que todos sintam
que já consta da Constituição que a discriminação
contra o sexo é um crime. E quem for pervertido,
que pratique suas atividades às escondidas, que
faça o que quiser, mas não venha querer explicitar
demais isso, que é algo íntimo e pessoal.

Com isso é possível até que venhamos a anga
riar a antipatia de muita gente, mas estamos cer
tos de que cumprimos um dever perante a Nação
brasileira. Temos certeza de que cumpriremos
nosso mandato à risca.

Ouço o nobre Constituinte Antônio de Jesus.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIODE JESUS
- Quando V.Ex.' estava falando sobre os homos
sexuais, lembramos que, lamentavelmente, a Câ
mara Municipal de Salvador, como se sabe 
isto foi noticiado pelos jomais - reconheceu, há
pouco tempo, um grupo de gays como de utilida
de pública. Agora vejam bem, Srs. Constituintes,
para onde se está caminhando! Se pelo menos
aquela casa legislativa se preocupasse em criar
um centro de recuperação ou de reintegração
dos homossexuais à sociedade eu estaria de acor
do, pois, sem dúvida, isto seria um beneficio e
uma proteção para eles. Mas, simplesmente lega
lizar suas atitudes, acredito que é uma distorção
da realidade! Tenho em mãos o jomal O Globo,
que noticia que, de mil e duzentos presos na 5°
Delegacia do Riode Janeiro, cem estão infectados
pelo vírus da AIDS. O galpão da 5' Delegacia,
segundo o Desipe, grande número de detentos
homossexuais. Então, a AIDS - isto é indiscutível
- é uma maldição resultante, até, desses desvios
sexuais.

Aqui fica, mais uma vez, nossa advertência. Ao
lado de V. Ex.', sou contrário a que se mantenha
no texto constitucional a expressão "orientação
sexual", que abre um leque para todo tipo de
imoralidade.

O SR. CONsmUINTE COSTA FERREIRA
Obrigado a V.Ex.'

Para concluir,Sr. Presidente, quero apenas dizer
que realmente a AIDSestá grassando de tal ma
neira que os homens que têm sua líberdade já
estão com medo. Anteriormente, sua transmissão
se dava apenas pelo espermatozóide e pela trans
fusão de sangue. Agora, porém, até o dentista
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pode ser contaminado quando o infectado se sub
mete a tratamento dentário!

Então, é preciso que se pense um pouco na'
segurança e na saúde dessas pessoas. Se apro
varmos isso, aí é que esta Nação vai acabar-se,
rapidamente, com a epidemia da AIDSinfectando
todo o mundo. Parece que Deus, na hora certa,
executa seu plano. E este chegou o momento
exato! Quando os homens estavam no auge da
liberdade, começaram a ficar com medo.

Recebi, aqui, em Brasília, uma comitiva de Ve
readores do Maranhão. Havia muitas mulheres
no hotel, mas, com medo de alguém estar com
o virus da AIDS e eles o pegarem através do con
tato sexual, estavam cautelosos.

Precisamos manter a ordem, a saúde, enfim,
a tranqüilidade neste Brasil.Se a expressão "orien
tação sexual" for mantida aqui, no texto do Ante
projeto, haverá devassidão total. Sem isto, ela já
está por aí!Todo mundo tem liberdade! O homos
sexual masculino sai por aí vestido de mulher,
com peruca loura, sapato alto e tudo o mais!...
Lésbicas saem vestidas de home, cortam o cabe
lo, usam barba!... Quem é que está discriminando
essa gente? E ainda é preciso colocar essa expres
são, "orientação sexual" na Carta Magna, para
tudo isso ficar mais ostensivo? Aí, sim, haveria
disciminação!

Por isso, Sr. Relator, em que pese à sua bonda
de, gostaríamos de apelar a V. Ex", a fim de que
concorde conosco, retirando esta parte de seu
trabalho. Com isso não se vai tirar o direito de
ninguém. Pelo contrário, será enaltecido o legis
lador brasileiro. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Deputado ConstituinteJosé Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSE GENOÍNO 
Sr. Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, acho im
portante a discussão desta manhã, que envolve
temática da maior atualidade.

Preliminarmente, em me dirigiras Constituintes
que têm uma posição religiosa, que têm uma
posição baseada em valores éticos e morais, coe
rente com a visão que defendo nesta Comissão,
de que deve existirplena liberdade para os cultos,
para as manifestações religiosas, dentro do prin
cípio de que devemos ter uma sociedade plura
lista,acho que não podemos apresentar, na Cons
tituição, ao se tratar dos valores" éticos, morais,
religiosos etc., uma visão unilateral desses valores
para toda a sociedade. Deve-se permitir que a
sociedade convivacom as mais variadas e diferen
tes manifestações. Porque, se colocarmos no tex
to constitucional uma concepção relacionada
com esses valores e baseada numa determinada
filosofia, numa determinada religião, estaremos
negando, conseqüentemente, para os outros cre
dos ou filosofias, a liberdade que deve existirden
tro de uma sociedade pluralista.

As SI"e os Srs. Constituintes sabem que tenho
uma posição filosóficaclara e defínída, como so
cialista, como materialista. Não estou aqui defen
dendo minha visão ou impondo-a à Constituição.
Quero defender a tese de que a Constituição ga
ranta a liberdade para as várias manifestações.
E aí é que entro na discussão sobre o problema
da sexualidade.

Há círculos que, ao discutirem a sexualidade,
encaram o problema da seguinte maneira: o sexo
está desvinculado da felicidade humana, do pra
zer... enquanto realização da condição humana do

índividuo.O sexo é, então, apresentado como um
castigo ou com a finalidade de procriação e, por
tanto, o sexo tem que ser punido. O que, ínclusive,
encontra guarida nos próprios fundamentos do
pecado original. Isto é, Adão e Eva macularam
a hereditariedade humana e têm que ser castiga
dos. Essa mácula na hereditariedade humana,
desde Adão e Eva, é recuperada pela filosofia
cristá com o batismo. O sexo é sempre encarado
com essa visão, que, a meu ver, já está superada
em círculos religiosos mais avançados-apropó
sito, tenho, aqui, declarações e depoimentos de
pastores, de padres que encaram essa questão
com uma visão mais ampla. Por conseguinte, o
sexo é algo que não integra a realização da felici
dade humana - tanto a relação índividualquanto
a relação entre duas pessoas.

No caso, em relação aos direitos do homem
e da mulher, o nobre Relator não está propondo
determinada visão. Ao contrário, S. Ex" propõe
uma visão de liberdade para as manifestações
neste sentido.

Vejamos como essa questão tem acompanha
do a história da Humanidade desde seus primór
dios. Por mais que, hoje, fmal do século xx, a
questão do aborto apavore muitos dos Srs. e Sr"s
Constituintes, a questão concreta do aborto é po
lêmica. Tenho em mãos um estudo sobre o as
sunto, abrangendo quatrocentas comunidades
primitivas,anteriores ao Império Romano, anterior
à própria Grécia, aos Assírios e aos Caldeus. Des
sas, apenas uma não tratava da questão. Dentro
da própria filosofiacristã, já foi uma questão polê
mica. Entre os teólogos que formularam o pensa
mento religioso, isso era polêmico. A Teoria da
Animação Tardia, de São Tomás de Aquino, de
pois revogada por Pio IX, era exatamente uma
discussão aberta sobre essa questão. Na época
do pensamento filosófico grego houve divergên
cias em relação a esse problema, entre os grandes
pais da filosofiaocidental, Aristóteles, Platão, Só
crates, que tinham posições diferentes sobre a
questão.

Portanto, não é uma questáo nova. É uma qúes':
tão que acompanha o desenvolvimento da própria
humanidade, do próprio pensamento da humani·
dade, e que, por conseguínte, não pode ser tratada
com essa visão extremamente fechada, conser
vadora. Aprópria realidade dos tempos atuais im
põe uma situação de fatos. O Constituinte que
me antecedeu dizia exatamente o seguinte: "não
vamos colocar isso na lei. Que aconteça, tubo
bem". Isso é complicado, porque compõe o pró
prio farisaísmo, que é condenado pelo Cristia
nismo, pela filosofiacristã. Ou seja, faz-se de conta
que não existe na lei, mas existe de fato.

Analisemos, então, o problema do homosse
xualismo.

V. Ex" acha que se pode fechar os olhos para
esse problema? Não! Que existe, existe, mas não
há nada a este respeito na lei.O mesmo se verifica
com o aborto. Que existe, existe, mas dele não
trata a lei. Cria-se, assim, uma visão de mundo,
cria-se uma visão da relação entre os indivíduos,
'no sentido de que a vida é lima coisa e de que
os preceitos legais - a partir de uma visão ideoló
gica, a partir de uma visão filosófica- nada têm
a ver com a vida.

E o que estamos querendo, ao defender aqui
o relatório do nobre Constituinte Senador José
Paulo Bisol, é exatamente adequar a lei, essa

Constituição, que se pretende para o Século XXI,
à realidade concreta de hoje, à realidade que nos
impõe a sociedade, que nos impõe, inclusive, o
âmbito de cada família, de cada individuo. Isso
não quer dizer - e repito esse argumento para
aqueles que têm um dogma em relação a essas
questões - que a Constituição obrigue esses se
nhores a determinada prática. Não obriga! A
Constituição tem que contemplar a multiplicidade
de uma sociedade multifacética. Se colocarmos
na Constituição uma visão apenas, vai-se ter uma
sociedade moldada por determinado conceito.

E é também uma conquista da humanidade
- chamo a atenção para isto - separação entre
a Igreja e o Estado. Assim, não há como vincular
valores religiosos, valores cristãos ao Estado, co
mo norma para o Estado, como influência para
as decisões do Estado, como influência para as
normas constitucionais. Tem que haver essa se
paração, que, repito, é uma conquista da humani
dade, desde o final do Século XIII. Inclusive, isso
foi um avanço da revolução burguesa. Os capita
listas, para fazerem o capitalismo florescer contra
o regime feudal- o regime feudal era vinculado
à Igreja,na época da Idade Média- os burgueses
pregavam a separação entre a Igreja e o Estado,
como forma de libertar as forças produtivas, a
partir dos valores da superestrutura que estavam
na cabeça dos seres humanos naquele momento.
E essa conquista evoluiu com as revoluções do
final do Século XVIII. Hoje, em pleno capitalismo
monopolista, um fato que acontece em um país
da Europa repercute imediatamente aqui; um
acontecimento na Bolsa de Valores de Nova Ior
que tem reflexosaqui, imediatamente. Então, nes
ta sociedade moderna e complexa, querermos
ignorar essa problemática, essa dimensão dos va
lores individuais nas relações entre os individuos,
nas relações com a família, é inconcebível! Por
que, assim, vamos ter uma Carta Constitucional
que parecerá uma Carta do Século XVII. Já nem
digo do Século XVlU, porque naquela época os
Iluministas, os Enciclopedistas da Revolução
Francesa já haviam elaborado propostas muito
mais avançadas - vamos ter valores, enfim, da
época da Idade Média, que foram contestados
pelos iluministas, que precederam a Revolução
Burguesa do final do Século XVIII. Isso, no Brasil,
quando estamos no fim do Século XX! Vejam
bem a gravidade desse problema!

E aqui não faço comparações com as Consti
tuições de países socialistas. Não estamos discu
tindo, na elaboração da nova Carta o regime so
cialista;estamos discutindo valores de uma socie
dade democrática num regime capitalista, já que
o capitalismo é o regime predominante. E não
houve uma ruptura! Não estou propondo socia
lismo na Constituição, porque aí seria ilusão. Es
ses valores, que para alguns representam a nega
ção do capitalismo, são valores, como eu disse
ontem, que acompanham o desenvolvimento de
sociedades em regimes capitalistas de posição
mais avançada. Basta apenas compararmos aqui
as Constituições de países como a Espanha, a
França, a Itália,com toda a influência do Vaticano,
os Estados Unidos, - e ninguém tem dúvida
de que são um país capitalista -, quando tratam
das questões do individuo, da família, da relação
entre os individuos.

Conseqüentemente, na questão da sexualida
de, da relação entre os indivíduos,acho que temos
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de incorporar uma outra dimensão. Temos de
sair da dimensão em que o ser humano é prisio
neiro de um preconceito, de um conjunto de valo
res de que, na verdade, ele jamais se libertará.
Não queremos seres humanos - e aí falo como
militantesocialista-apenas libertospela metade.
Queremos libertar seres humanos completamen
te, integralmente. E a libertação da consciência,
a libertação do homem no sentido da felicidade
humana faz parte desse ideal de realização da
dignidade humana, no sentido mais amplo, desde
o direito à comida, ao trabalho, à moradia, ao
direito à reunião até o direito de romper com
essa carga secular de preconceitos que, muitas
vezes, é tão violenta contra a dignidade do ser
humano quanto a fome, a miséria, o desemprego
etc. Temos que incorporar essa dimensão - re
petindo o argumento de ontem - numa visão
moderna sobre direitos humanos, sobre direitos
individuais e coletivos.

Isso não é imposição de uma concepção. Não
se pode impor uma concepção. Seria um absur
do!A Constituição não impõe; ela garante as liber
dades para as várias manifestações religiosas,pa
ra as manifestações de pensamento, para as vá
rias manifestações éticas e morais. Isso tem que
-star garantido para todos. Agora, é inaceitável
ql.. uma visão religiosa impregne a feitura da
Constituição, dê a tônica, dê a marca, porque,
aí,não teremos uma visão democrática dessa so
ciedade, porque aí sim, vamos ter a imposição
de uma visão em relação a outra visão. Cabena,
então, perguntar: quais os valores que devem ser
punidos? Que tipo de sociedade deve ser preser
vada?

É necessário portanto, abrir um pouco a mente
para essa questão. Isso não é coisa do outro mun
do. Não se trata, aqui, como alguns companheiros
Constituintes disseram, de estarmos chegando ao
fim daquilo que, para eles, é essencial defender
no texto constitucional. Não! Trata-se, apenas e
simplesmente, de uma visão democrática. Mesmo
com relação a um tema tão polêmico como a
questão do aborto! A legalização do aborto não
significaser favorável, necessariamente, à sua prá
tica. A legalização do aborto coloca o problema
como de foro íntimo para as pessoas que, por
uma determinada concepção, por uma determi
nada situação concreta, optem - principalmente
a mulher - pela interrupção da gravidez em de
terminado ponto. Istonão significaque as pessoas
vão necessariamente praticá-lo ou que as pessoas
que são contra o façam. Istoé um direitogarantido
a todas pessoas para que espontaneamente o
usem.

Considero da maior importância que nós, nesta
Comissão, encaremos essa problemática pelo la
do democrático, efetivo.Porque falarque é demo
crático, mas a partir apenas de uma única visão,
não é ser democrático. E não estou defendendo
aqui a minha visão de mundo, a minha visão
dos valores éticos e morais na Constituição. Não
estou dizendo isso, que seria totalmente contra
o texto a ser apresentado. Estou defendendo o
direitodemocrático da livremanifestação, da livre
opção, em relação ao sexo, da livre opção da
mulher em relação a interromper ou não a gravi
dez. Esta é a questão preliminar. E, quanto a esta
questão preliminar- para concluir,Sr. Presidente
- eu chamaria a atenção desta Comissão para

r uma declaração sobre o aborto, feita, em 1979,

por 11 padres, um pastor e mais 43 cristãos a
qual, em resumo, diziao seguinte:

"Há duas coisas inaceitáveis: de um lado,
proibir o aborto às mulheres em desespero
e, de outro, banalizar o aborto sem que haja
uma educação para a matemidade e a pater
nidade responsáveis,"

Em seguida, há aqui, um parecer a respeito
de uma decisão da Corte americana - portanto,
nos Estados Unidos, que não são um pais socia
lista, não sendo, pois, decisão proferida na União
Soviética - que diz o seguinte:

"Adecisão, quando ética, deve caber a ca
da um e, mais especialmente, à mulher em
questão e não ser imposta a todos discricio
nariamente. Isso retira até a substância ética
da opção, pois ela se coloca quando há possi
bilidade concreta de escolher entre duas al
temativas igualmente viáveis."

Essa, aliás, foi a posição do juiz americano,
católico praticante, de 71 anos, cujo veredito de
700 páginas, baseado na separação Estado-Igre
ja, contribuiu para derrotar, na Suprema Corte
americana, a Emenda Wright,que restringe o uso
de fundos públicos para abortos, em casos de
estupro ou incesto ou quando a gravidezsignifica
risco de vida para a mulher.

O SR.PRESIDENTE(Mário Assad)-o tempo
de V.EX" já está esgotado, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Vou concluir, Sr. Presidente.

Não podemos então, estabelecer, em relação
ao indivíduo,em relação ao conjunto da comuni
dade, uma concepção apenas. Temos de garantir
direitos democráticos. E devemos ser radicais
nesses direitos democráticos, permitindo às pes
soas a livreopção- inclusivea livreopção sexual.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, Sr. Rela
tor, parece-me que está ocorrendo um grande
equívoco, e nas conversas particulares que tive
e estou tendo, ainda que esse assunto seja deba
tido exaustivamente, a impressão que se transmite
é a de que o relatório é favorável à legalização
do aborto. Embora isso tivesse sido amplamente
discutido, há, em matéria de interpretação, aquela
que é a interpretação legitima, a do autor da lei,
a mens legislatori. Em nenhum momento 
isso conviria repetir aqui dezenas de vezes - eu
ouvi, quer em conversas particulares, quer em
exposição pública, o ConstituinteJosé Paulo Bisol
defender a legalização do aborto. Em nenhum
momento ele usou essa expressão. E até advertiu
àqueles que estavam preocupados com a crimi
nalização do aborto que é só não tocar nesse
dispositivo, porque prevalecerá o Código Penal,
que condena o aborto - a não ser em dois casos.

Em nenhum momento, também, ouvi,quer em
conversas particulares, quer em manifestações
públicas, esse eminente, integro, respeitado e pro
fundamente culto homem público, o Senador Jo
sé Paulo Bisol,que honra a Assembléia Nacional
Constituinte, defender o homossexualismo, a prá
tica caricata do travestismo.

Na verdade, está havendo uma certa confusão.
Essa caricatura do travestismo que anda por aí

, não beneficia ninguém. Quando se fala em orien
tação sexual, eu queria explicar também que em
nenhum momento o Relatordefendeu a deficiên
cia mental, a deficiência física o problema dos
que adotam ou não uma religião.Será que quan
do ele disse que o deficiente mental não deve
ser discriminado ele é a favor da debilidade men
tal? Será que ele está defendendo a debilidade
mental? Ele está dando as causas excludentes
da díscrímlnação, não está defendendo a prática
de nada disso que está aqui! As pessoas não p0
dem ser condenadas por isso! E seria muito dificil
fazê-lo- nisso ele teve grandeza e profundidade
- porque abrangeu até o ponto de vista sob a
perspectiva cristã. No exemplo que S. EX" deu
ontem, quando se referiu à primeira Constituição
feita no mundo, os Dez Mandamentos, ele falou
que não cobiçar a mulher do próximo era uma
preocupação com a propriedade. Tanto, que o
eminente Constituinte José Fernandes me escla
receu a respeito. Se fosse só a questão sexual,
estaria incluído na expressão "não adulterarás",
aí sim, se refere a sexo. Mas, ali, como referiu
muito bem o senhor Senador, a questão era de
propriedade - mulher propriedade, mulher obje
to. E condena, como acho que as pessoas de
bom-senso o fazem, essa concepção conserva
dora e retrógrada. Então, quando ele fala dos defi
cientes físícos, dos deficientes mentais que não
podem ser discriminados nas convicções políticas
ou filosóficas, ele não está defendendo a religião
"X" ou "Y". Mesmo porque ele quer evitar é que
a Constituição seja miúda, que seja uma Consti
tuição de condenação de pecados. Porque, então,
essa lista seria infindável, Sr. Presidente! Aqui
mesmo, nesta frente de evangélicos, alguns
acham que o div6rcioé pecado, enquanto outros
o aceitam. Imaginem se se estabelecesse que os
divorciados não podem ser discriminados! V. Ex'
esbarraria em uma ala que exigiriaque os divor
ciados não podem pertencer à Igreja.Essa catalo
gação é impossivel, atrasada, retrógrada! E não
é bíblica!

o SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN·
TUNES- Não é o quê?

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Não é bíblica,Sr. Delegado.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN·
TUNES- V. Ex-está errado. V.EX" não conhece
a Bíblia. Permita-me...

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Não permito.

A SR' PRESIDENTA (Anna MariaRattes)-As
discussões paralelas não são permitidas.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN·
TUNES - V. EX" está sendo defendido pela es
querda, está recebendo o apoio da esquerda.

O SR.CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL-
V. EX" fala como delegado de policia.

A SR' PRESIDENTA (Anna Maria Rattes) - O
aparte não foi concedido.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Esqueça que V. EX" é um delegado de polícia.
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A SR' PRESIDENTA(Anna Maria Rattes) - O
aparte não foi concedido. V.Ex' tem que solicitar
o aparte ao orador.

O SR. CONSmUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Mas tenho que dizer alguma coisa
a ·esse cidadão que se diz um evangélico, mas
não o é.

A SR' PRESIDENTA(Anna Maria Rattes) - V.
Ex' está inscrito, e logo em seguida dirá o que
quiser.

A palavra está com o orador.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Muito bem. É o hábito, Excelência. É o hábito.
É petulante...

Não vou permitir-me discutir, porque, às vezes,
o exercício de certas profissões...S. Ex'é delegado
conhecido por suas ações no Rio Grande do Sul.

A SR' PRESIDENTA(Anna Maria Rattes) - Sr.
Constituinte, reserve-se para falar na hora devida,
por favor.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Exijo tratamento de Constituinte, se
não eu vou...

A SR' PRESIDENTA(Anna Maria Rattes) - Sr.
Constituinte, V.Ex' poderia esperar o seu tempo
para pronunciar-se, por favor?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Ele está sendo ofensivo, Sr"Presidenta.

A SR' PRESIDENTA (Anna Maria Rattes) - Pe
ço ao Constituinte Lysâneas Maciel que use ter
mos regimentais.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Ele diz que eu não entendo de Bíblia, mas ele
pode dizer o que quer de mim?

A SR' PRESIDENTA(Anna Maria Rattes) - Eu
só pediria a V.Ex' que usasse o tratamento ade
quado em relação ao nosso colega Constituinte.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Muito bem. Então, exijo também que ele respeite
minha condição de evangélico. O que vale é que
temos Deus aqui entre nós. Peço desculpas aos
Srs. Constituintes, porque, na verdade, eu não
deveria envolver-me nessa discussão. Afinal, é
preciso escolher os adversários e não aceitar qual
quer provocação.

A SR' PRESIDENTA (Anna Maria Rattes) - Pe
ço ao Constituinte Lysâneas Maciel que conclua
seu pronunciamento tranqüilamente, sem aceitar
provocações.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Excelência, meu objetivo é exatamente mostrar
que essa catalogação de pecados que se quer
impingir na Constituição não tem sentido jurídico.
O tema aborto não é matéria constitucional, como
foi exaustivamente exposto aqui. E não tem sen
tido ético também. Se nós fôssemos aqui mostrar
as nossas divergências ... O que é pecado para
alguma confissão religiosa não é para outra.

Além do mais, se prevalecesse o espírito de
discriminar minorias, não teria valor a expressão
contida no art 4°,que, ao deixar sobre a profissão
de culto diz: "Os direitos de reunião e associação
estão compreendidos na liberdade de culto, cuja
profissão por pregações, rituais e cerimônias pú-

.J'licas é livre".

VejaV. Ex' que alguém já disse: "Ah, bom, mas
candomblé e macumba, não?" Essa liberdade
não pode incluir todo o esquema. Já o Consti
tuinte Farabulini Júnior entende que também tem
que ser incluído os cultos animistas.

Então, o que quero dizer é da dificuldade dessa
catalogação de "não pode", quando o que se
pretende fazer é aquilo que pode, ou seja, o que
pode fazer o povo oprimido e espoliado, e não
o que não pode. Senão, jamais chegaremos a
qualquer conclusão.

Ademais, o que está em jogo aqui é a proteção,
sugerida em uma passagem bíblica - já que
se fala tanto na Bíblia - que me permito citar
outra vez, Excelência. Esta se refere a uma das
poucas vezes em que o Senhor da História resol
veu falar de condenação. O Evangelho é uma
doutrina de amor, de conciliação, de perdão, de
amor ao próxírno, baseado no fato de que o ho
mem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Não é um Evangelho de condenação. Mas há
um momento em que o Senhor da História é
um pouco severo. Voucitar aquele momento para
chamar a atenção daqueles que estáo diante do
dilema sobre o que é prioritário para se colocar
uma Constituição. Quando o nobre Relator fala
na erradicação da miséria, na inconstitucionali
dade da pobreza absoluta, quando S. Ex' fala que
isso não pode mais continuar e que a eliminação
desses males é dever dos Constituintes, conviria
lembrar a expressão de Mateus 25, 32, quando
o Senhor da Históriareúne os salvos e os perdidos.
Ele, que é o Evangelho do amor e da reconci
liação, de repente usou uma linguagem enérgica.
Ele chamou as pessoas, colocou-as à sua direita
- para se ver que naquele tempo não havia essa
preocupação de direita e esquerda - e disse:
"Vocês estão salvos. Porque eu estava com fome
e vocês Me deram de comer; Eu estava com sede
e vocês Me deram de beber; Eu estava nu e vocês
Me vestiram; Eu estava prisioneiro e vocês Me
visitaram; Eu era forasteiro e vocês também Me
ampararam".

Depois, ele separou outro grupo e disse: "Vocês
estão condenados". E aquelas pessoas disseram:
"Nós nunca fizemos isso ao Senhor da História."
Ele, então, respondeu: "Mas, quando o fizestes
a um desses famintos" - aos 32 milhões de
pessoas que vão dormir com fome neste País,
às milhares de crianças abandonadas neste País,
aos inúmeros forasteiros, aos sem-terra, aos
bóias-frias - "a Mim o fizestes".

E, na cena da Condenação, Ele diz assim: "Eu
estava com fome e vocês não Me deram de co
mer; Eu estava com sede e vocês não Me deram
de beber; Eu estava preso e não Me visitastes;
Eu era forasteiro e também não Me amparastes.
Então, vocês estão condenados por isso".

Vejam que tipo de prioridade!
O choque, portanto, entre a instituição Igreja

e os verdadeiros mandamentos cristãos existe há
séculos. O curioso é que a instituição Igreja foi
a primeira a pedir a condenação de Jesus. Vejam
que essa história da condenação prioritária 
uma das poucas vezes em que Ele falou... Ele
sempre falava de amor: "Ainda que falasse a lín
guagem dos homens e dos anjos, se não tivesse ,
amor, Eu nada seria. Ainda que construísse coisas
grandiosas, se não tivesse amor, Eu nada seria.
Ainda que Eu fosse IjmZJ !FS~"0::l notável, Eu n:::da
seria S~ néo ilhi'e2SG ;2.rruQ;I"

Este é o Evangelho da reconciliação, não o
da catalogação de pecados, não o Evangelho das
condenações, não o Evangelho da imposição de
determinada fé. Fé que precisa de defesa é ideolo
gia. Assim, quando a fé precisou defender-se, em
certa época, transformou-se na Inquisição. A fé,
para ser defendida em determinado ponto da His
tória, transformou-se em Inquisição. Assim tam
bém a democracia, que nesses últimos anos pre
cisou ser defendida, transformou-se em tortura,
em violação dos direitos humanos.

Não há necessidade da defesa da fé. A nossa
relação com o Senhor da História é uma relação
solitária, mas a decisão é solidária com os nossos
semelhantes.

Então, acho que aqui é preciso fazer um reparo:
não houve momento algum - sejamos claros
e honestos - em que o Constituinte José Paulo
Bisol viesse aqui defender o homossexualismo
ou a sua caricaturização. Em nenhum momento
S. Ex' defendeu qualquer prática de atentado ao
pudor público. Então, por que estamos estabele
cendo tanta celeuma em tomo disso? Vamos veri
ficar o que S. Ex' está propondo, isto é, se propõe
a defesa do homossexualismo, da debilidade
mental, da debilidade física...

Estamos, Srs. Constituintes, no limiar de algu
mas decisões importantes. Acho que, se nos incli
narmos à catalogação de pecados, vamos fazer
uma contramarcha com sérios prejuízos. Trata-se
da eterna guerra da instituição Igreja, que em de
terminada época jogou gente na fogueira porque
discordava de sua doutrina; da instituição Igreja
que em determinada época expulsou pessoas que
às vezes usavam calça comprida; da instituição
Igreja que muítas vezes condenou pessoas que
eram a favor do divórcio, como eu sou; da institui
ção Igreja que muitas vezes defendeu a idéia de
que a mulher sequer pode ter igualdade em rela
ção ao homem; da instituição Igreja que até hoje
proíbe que um sacerdote como Leomardo Boff,
da terra da Sr' Presidenta, manifeste sua opinião.
Esta instituição nada tem a ver com os verda
deiros princípios do cristianismo. (Palmas.)

A SR' PRESIDENTE (Anna Maria Rattes) - Eu
gostaria de fazer apenas uma observação. No
exercício desta Presidência, não pretendo ser in
flexível, nem me ater à letra de nosso Regimento.
A meu ver, precisamos ter certa liberdade e ficar
à vontade, para que nossas discussões e nossas
argumentações tenham pleno êxito. Mas convém
lembrar que, exatamente para que haja êxito, as
coisas têm que ser postas em alto nível. Então,
vou ler, apenas para relembrar os nossos compa
nheiros, o art. 54 do Regimento:

"Art. 54. Ocupando a tribuna, o orador
dirigirá as suas palavras ao Presidente ou à
Assembléia de modo geral.

§ 1° Referindo-se, em discussão, a
membro da Assembléia, fará preceder o no
me pelo tratamento de Constituinte.

§ 2° Dirigindo-se a qualquer Constituin
te, dar-lhe-á sempre o tratamento de Exce
lência.

§ 3° Fica vedado ao orador usar de ex
pressões descorteses ou insultuosas, vigo
rando a proíbição para os documentos que
se preten~~ incorporar ~o dis~lJlrso.

~ 40) H nnobrero,:TilC~';1 d"J,,j1k~~fi)CCi~O J~I} ~;'S'"

rcitgrafo emeríor mJj2fr!!.E.íJ1"w u:" GJcdDr WLl,,d"J(;J--
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tência do Presidente e, no caso de reinci
dência, à cassação da palavra."

Por favor, não me obriguem a fazer isso.
Com a palavra o Constituinte João de Deus

Antunes.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
SI"Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

ASR' PRESIDENTE (AnnaMariaRattes) - Por
favor,nobre Constituinte, peça permissão ao ora
dor para apresentar a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES- Concedo.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Pedi a palavra somente para lamentar que a digna
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, de
pois de ter falado de uma ampla abertura, imedia
tamente nos faça uma admoestação tão severa.
A SI'" Presidente estava falando como democrata
que é, mas, de repente, faz tal advertência. Fiquei
até um pouco amedrontado, mas me tranqüilizo
porque sei que V. Ex' é realmente uma democrata.

A SR' PRESIDENTE (Anna Maria Rattes) 
Companheiro Constituinte, a advertência não é
minha, mas do Regimento. Nós votamos o Regi
mento e somos responsáveis por ele. Minha ad
vertência não é severa. Acho que nossa liberdade
termina onde começa a do outro. Não me obri
guem a aplicar o Regimento, por favor.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Tem havido momentos mais dramáticos.

A SR' PRESIDENTE (Anna Maria Rattes) 
Com a palavra o Constituinte João de Deus Antu
nes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - A advertência não serve para mim,
mas para quem já usou da palavra e ofendeu.

Gostaríamos de deixar claro, em rápidas pala
vras, que nada existede atrasado ou de retrógrado
na utilizaçãode termos bíblicos, porque estamos
numa democracia, que se faz com liberdade.

Ouvimos o nobre Constituinte José Genoino
dizer que seu posicionamento é materialista. O
pensamento de S. Ex' não pode sobrepor-se ao
nosso, que é um pensamento religioso, de fé,
baseado na palavra de Deus.

Não estamos acusando - devemos deixar isto
bem claro - o nobre Constituinte José Paulo
Bisol.Foram feitas referências elogiosas a S. Ex',
mas acho que ele merece muito mais do que
isso. O fato é que tentamos sensibilizá-lo e até
o presente momento apenas perdemos nosso
tempo. Falamos, perdemos horas a fio sentados,
discutindo, elaborando propostas e emendas que
apresentamos à Comissão, e nada disso foilevado
em consideração.

Queremos deixar claro, para aqueles que se
valem do Evangelho apenas em determinados
momentos, que usam a BíbliaSagrada como res
posta a seus eleitores depois de receberem apoio
das esquerdas, que o seu eleitorado vai ficar sa
bendo disso. Aimprensa, que está presente, certa
mente fará justiça e publicará tudo aquilo que
foi dito aqui, para que a opinião pública nacional
saiba quem é quem.

Não adianta chegarmos aqui com sagacidade
e citarmos trechos da BíbliaSagrada apenas para
defender determinados momentos dos nossos

discursos de retórica. Defendemos a vida sob to
dos os aspectos. Não dissemos que o nobre Cons
tituinte José Paulo Bisol se referiu ao aborto. A
letra "b" do item I menciona que a vida íntra-u
terina, é de responsabilidade da mulher. Falamos
especificamente sobre isto. S. Ex" tem o direito
de sugerir isso, mas também temos o direito, co
mo maioria, e não como minoria, de rejeitar, se
for o caso, em bloco, o substitutivo apresentado.
Não somos obrigados a aprová-lo.Queremos dei
xar isso bem claro.

Não estamos aqui defendendo os pretensos
interesses de uma minoria depravada e pervertida,
que está tentando chegar a esta Carta para rece
ber direitos que não tem. Estamos defendendo,
aqui, a família, os valores morais, que estão desa
parecendo. Podemos dizer,até, usando um termo
simbólico, que somos os "últimos dos mohica
nos". Estamos aqui defendendo os últimos res
quícios da ceOuIa mater da sociedade, que se
esforça por manter-se em meio ao apodrecimen
to dos costumes e da moral dessa sociedade li
cenciosa. Mas eu vou lutar, SI'" Presidente, como
delegado ou como Constituinte.

SI'" Presidente, Sr. Relator, saibam que não vie
mos aqui para fazer número apenas. Estamos
aqui porque este é o tempo que Deus nos trouxe.
Nós somos sal e estamos temperando esta socie
dade que ainda espera alguma coisa de nós. Te
mos absoluta certeza de que não somos poucos,
não somos minoria. Somos maioria, porque não
estamos sozinhos, porque Deus prometeu que
estaria conosco. Estamos defendendo aqui a vida
sob todos os aspectos. Estamos defendendo a
indissolubilidade do casamento. Ficou sub-repti
ciamente inserido neste princípio da Carta que
a dissolução do casamento pode dar-se quantas
vezes se quiser. Estamos tentando defender o que
há de mais precioso, que são os nossos filhos.
Temos certeza de que o povo evangélico, que
nos mandou para cá, não queria saber se eu tinha
posições ideologicamente defmidas.Ele me man
dou para cá sabendo que eu ia defender os princí
pios cristãos evangélicos e aqueles que Jesus
Cristo também defendeu.

Não vou citar a Bíblia. Cito-a em todos os meus
pronunciamentos e não apenas naqueles que eu
queira dar como resposta para um eleitorado que
pensa que estou fazendo alguma coisa por eles.
Estou aqui, Sr. Relator, não para desrespeitá-lo.
Considero-o, acompanho seu trabalho, somos da
mesma terra - somos gaúchos - e tenho o
máximo de respeito por V. Ex' Mas não posso
dizer que vou aceitar seu pensamento. V. Ex" é
livrepara pensar assim, como sou livrepara pen
sar de outra maneira e rejeitar o seu substitutivo.
Quero dizer que não somos minoria aqui dentro.
Somos mais de trinta e estamos fechados em
bloco temos certeza de que V. Ex"vai respeitar
o nosso pensamento.

Isso é o que gostariamos de deixar bem claro
para os nobres Constituintes.

Muitoobrigado. (Palmas.)

A SR' PRESIDENTE (Anna Maria Rattes) - V.
Ex' ainda dispõe de cinco minutos. Quer conti
nuar fazendo uso do seu tempo?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS 
Estou agradecido, SI'" Presidente. Muitoobrigado.

A SR' PRESIDENTE (Anna Maria Rattes) 
Com a palavra o nobre Constituinte José Fer
nandes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
SI'" Presidente, Sr. Relator, nobres companheiros,
já havia declinado da palavra, mas faço questão
de deixar claro o que eu penso. Não me preocupo
com o rótulo que me possam dar. Nas lutas estu
dantis diziam que eu era de esquerda. Depois,
quando fui Prefeito e Secretário e porque eu servi
ao regime passado, disseram que eu era de direita.
Então, quem quiser pode colocar-me à direita,
à esquerda, e até tridimensionalmente, no eixo
"Y", acima ou abaixo, como quiserem. Não há
problema. Assumo minhas posições em palan
que. Quando saio das paliçadas politicas, assu
mo-as também na tribuna do Congresso Nacio
nal, nas escolas, em qualquer canto. Não é a clas
sificação de que eu seja de esquerda ou de direita
que me vai fazer votar contra aquilo que não é
consentâneo com meu pensamento, nem tam
bém a classificação de que eu seja de esquerda
que vai impedir-me de lutar para que o Pais me
lhore.

Temos que reconhecer que este País criou uma
concentração de renda absurda. Quem ler a histó
ria econômica, quem acompanhar a evolução do
pensamento econômico mundial verá que houve
processos de concentração semelhantes aos vívi
dos no Brasil e que antecederam os movimentos
revolucionários,como no caso da Revoluçãofran
cesa. A1exis de Tocqueville, inclusive,tem um es
tudo brilhante sobre a concentração de renda
ocorrida em determinados Estados, concentra
ção esta que antecedeu a convulsões sociais e
tantos outros movimentos que mudaram a ordem
estabelecida, principalmente a ordem econômica.

Diante dessas explicações, gostaria de dizerque
há algumas coisas que quero deixar claras. A
exemplo do Constituinte José Paulo Bisol, não
tenho responsabilidade de exegeta bíblico, não
tenho responsabilidade de teórico. Mas,com base
na Bíbliaque meu pai e os meus tios me ensina
ram a respeitar e a conhecer, quero dizer que
discordo do ConstituinteJosé Paulo Bisolquando
dizque no VelhoTestamento, lei que era material
e lei que era também espiritual, na lei que se
confundia com o Estado de Israel,que era religio
so - e não se trata do meu pensamento, da
minha interpretação - a mulher era uma proprie
dade ou um bem pertencente ao homem.

Não havia ali, realmente, a coisa, a res. Havia,
de fato, um ente de direito.Por que isso? O Divino
Mestre,mais sábio do que todos nós aqui, quando
alguém foi interpelá-lo sobre os mandamentos
bíblicos,disse: "Ouvisteo que foidito:não cobiça
rás a mulher do próximo". Exatamente o que falou
o Constituinte José Paulo Bisol.E aí, quando ele
prossegue na sua explicação, dá a entender que
a mulher não era propriedade. Ele disse: "Ouviste
o que foidito:não cobiçarás a mulher do próximo.
Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para
a mulher do próximo com má intenção já pecou".

Então, Ele deixava claro que ali se tratava do
pecado sexual, não o pecado contra a proprie
dade. Então, fica claro, na minha Bíblia, na minha
interpretação, que no VelhoTestamento a mulher
não era considerada propriedade.

Quero deixar bem claro isso, porque é preciso
que se entenda que, na própria área evangélica
há diferenças de doutrina, diferenças de interpre-
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tação. Agora, eu tenho responsabilidade pelo que
eu sou, pela fé que eu professo. Gostaria de deixar
isso claro.

Quanto ao homossexualismo, sou daqueles
que advogam que ninguém deve discriminar nin
guém. Nascemos diferentes. Desde o Direito Ro
mano, quando se publicavam as doutrinas do
praeceptor ulplanus, que diziaque viverhones
tamente é não lesar o outro e dar a cada um
o que é seu, propagava-se o direito entre os iguais.
Acho, portanto, que o problema do homossexua
lismo deve ser encarado com fundamento tecno
científico. E, para que se tenha esse fundamento,
não se pode fazer uma lei com uma expressão
que coloque em pé de igualdade, com direitos
iguais, o homossexual, o heterossexual e o bisse
xual. Então, fIZ uma emenda referente a este as
sunto. Não quero que sejam discriminados. Creio
que devemos especificar, por exemplo, isto ou
aquilo como comportamento sexual ou como
desvio sexual.

De tudo que estou lendo - e farei a defesa
do meu ponto de vista no devido tempo - con
cluo que a expressão "orientação sexual" geraria
determinados inconvenientes, jnclusive para o he
terossexual. Podemos citar, como exemplo, que
não podemos discriminar o deficiente, mas não
podemos chamá-lo às armas, a servir o Exército,
porque não teria a mesma habilidade daqueles
que nasceram sãos. Não podemos discriminar
o alcoólatra, mas também não podemos permitir
que o embriagado dirija. E assim por diante.

Fica clara, pois, a minha posição. Sou daqueles
que advogam que a Constituição tem que dar,
realmente, liberdade aos que quiserem praticar
o homossexualismo, mas isso deve ser colocado
no texto constitucional de tal forma que não gere
condições que venham a prejudicar o heteros
sexual.

É mais ou menos esse o meu pensamento
- mais tarde vou desdobrá-lo para deixá-lo mais
claro. Trarei documentos a este respeito, na opor
tunidade de votação da matéria.

(ReassumeaPresidência o Sr. Constituinte
Mário Assad)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, queria, inicialmen
te, cumprimentar o nobre Relator pela técnica
usada e que revela sua experiência jurídica, acu
mulada nos longos anos de vivência em sua ativi
dade, em que pese, evidentemente, ao fato de
eu não concordar com vários itens ou alíneas
do seu trabalho, para os quais estou apresentando
emendas.

Gostaria que V.Ex", Sr. Relator, explicitasse me
lhor, por exemplo, o item mda alínea "e", quando
diz que "o homem e a mulher são iguais em
direitos e obrigações, inclusive os de natureza do
méstica e familiar,com a única exceção dos relati
vos à gestação, ao parto e ao aleitamento".

Na nossa interpretação, ficam suprimidos todos
os direitos já conquistados pela mulher atualmen
te, inclusive a aposentadoria especial aos 25 anos
e outros. Este é um ponto.

Gostaria de dizer, ainda, a V. Ex" e aos nobres
Constituintes que não me referirei à reforma agrá
ria,porque não é assunto pertinente a esta Comis
são e não tenho qualquer restrição a ela. Entre
tanto, o item XVII do seu relatório, que fala sobre

a propriedade, diverge do que foi apresentado
pela Subcomissão de Direitos Políticos, dos Direi
tos Coletivos e Garantias.

Também gostaria de uma melhor explicitação
sobre a alínea "a", quanto à propriedade de bens
de uso particular e familiar, que V. Ex" considera
insuscetível de desapropriação. Em nossa expe
riência de executivo e prefeito municipal, tivemos
de usar o decreto da desapropriação várias vezes,
para utilidade pública e interesse social, mesmo
de bens de uso particular, quando estes impediam
a concretização de uma obra que significava de
senvolvimento social e atendimento à comuni
dade. Por isso, salvo melhor juízo, o proposto nes
sa alínea impede qualquer avanço nesse sentido,
porque veda a desapropriação em qualquer caso.

A alínea "d" estabelece que "o não uso, o uso
impróprio e especulativo ... importa em perda de
propriedade em favor do Estado". Não sei, real
mente, se aí estaríamos atendendo aos apelos
de poupança feitos pelo próprio Governo... Num
determinado momento, alguém poderá usar o
dinheiro da poupança e fazer um investimento,
com muito sacrificio, para adquirir uma proprie
dade com o intuito de somente no futuro tomá-Ia
produtiva, já que não disporia, no momento, de
condições para tal. Parace-me que, aqui, a perda
em favor do Estado, sem uma indenização, signi
fica sermos contra a poupança, já que alguém
poderá usar a poupança para investir numa pro
priedade.

No restante, não tenho qualquer divergência
quanto ao conceito de propriedade.

Apenas para que eu tenha melhor noção da
quilo que V.Ex' quer é que faço essas perguntas.
E gostaria da compreensão do nobre Relator no
sentido de respondê-Ias.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte LuizViana Neto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Presidente, Sr. Relator,Sr'" e Srs. Constituintes,
na sessão de ontem iniciei minha intervenção re
gistrando que a leitura do trabalho sério e ousado
do Sr. Relator aumentara o respeito e admiração
que lhe devotava. Hoje faço questão de deixar
registrado aqui o encantamento com que o ouvi.
Diria mesmo - e não me leve a mal - que
foiaté uma surpresa o talento verbal, a inteligência
lúcida e límpida que V.Ex' revelou ao responder,
com muita propriedade, com muita humildade
ás postulações formuladas pelos membros dest~
Comissão.

Não obstante, volto para fazeralgumas observa
ções, manifestar algumas divergências sobre o
substitutivo de V. Ex" Poupar-me-ei, e a todos,
de retomar aos temas polêmicos, mas abordarei
alguns temas que, a meu juízo, são também de
grande relevo para o Brasil que pretendemos
construir com a nova Constituição.

Em três pontos parece-me que V.Ex" terá sido
excessivamente liberal. Quando trata dos direitos
políticos, por exemplo, V.Ex" permite que estran
geiros possam votar e ser votados nas eleições
municipais.

Ora, Sr. Relator, é da tradição do direito brasi
leiro, e mesmo da grande maioria das legislações
estrangeiras, que aos estrangeiros seja assegu
rado o gozo dos direitos públicos não políticos
por igual, mas lhes seja vedado por inteiro o gozo
desses mesmos direitos públicos políticos. Não
vejo por que quebrar essa tradição, interromper-

se esse caminho, essa linha reta do DireitoConsti
tucional brasileiro. Parece-me que deveríamos,
mais uma vez, reafirmar que o gozo dos direitos
públicos políticos é privativodos brasileiros.

Do mesmo modo, quando V.Ex' se refere aos
direitos privativos dos brasileiros natos, revive o
dispositivo e a orientação da constituição republi
cana de 1891, límitando esse privilégio apenas
ao exercicio dos cargos de Presidente e Vice-Pre
sidente da República, bem como de Presidente
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Aliás - permita-me um parêntese - imagino
que V.Ex" tenha incluído nesta restrição os suces
sores constitucionais do Presidente da República.
Neste caso, caberia também mencionar a Presi
dência do Supremo Tribunal Federal. Mas, como
não desejo adotar a linha evidentemente rígida
e ortodoxa das Constituições do regime autori
tário posterior a 64, preferiria que adotássemos
os cntérios consagrados na Constituição de 46,
que permitia a eleição de Governador de Estado
a brasileiro naturalizado. Mas, ficarmos nesta
orientação da Constituição americana, que foi a
orientação da Constituição republicana de 1891,
já distante, não me parece afinado com o interesse
nacional.

Do mesmo modo, Sr. Relator, V. Ex' pratica
mente exclui do Direito brasileiro a perda da na
cionalidade. Todas as nossas Constituições admi
tiram que perderia a nacionalidade brasileira
aquele que adquirisse, voluntariamente, uma na
cionalidade estrangeira, aquele que aceitasse co
missão, emprego ou pensão de governo estran
geiro sem autorização do Presidente da República.
E, a partir de 34, por influência das idéias que
explodiram no mundo, no pós-guerra de 1914,
a chamada perda-punição, a perda da naciona
lidade para aqueles que exercem atividade nociva
e contrária ao interesse nacional.

Essa última é discutível; há legislações que a
aceitam e outras, não, embora hoje prevaleça a
orientação no sentido de assegurar ao Estado
o direito de excluir da comunidade o nacional
naturalizado cujo comportamento seja incompa
tível com os interesses nacionais, decretada essa
incompatibilidade em sentença judicial.Acho que
o interesse do Brasil é conservar esta diretriz.

V. Ex", porém sequer admite a chamada perda
mudança, a perda por aquisição voluntária de na
cionalidade estrangeira, porque diz que só ocor
rerá a perda quando houver expressa manifes
tação de renúncia do interessado ou quando há
renúncia à nacionalidade, como requisito prévio
à obtenção da nacionalidade estrangeira. De um
lado, este dispositivo consagra, na Constituição,
a bípátría, repudiada pelo Direito Internacional,
e, de outro, em dispositivos deste mesmo substi
tutivo, invoca-se o Direito Internacional com uma
das fontes do Direito brasileiro.

A meu ver, há o seguinte aspecto a considerar:
no caso de um brasíleíro que se tome funcionário
de governo estrangeiro, haverá ainda lastro de
confiança para considerá-lo integrante da cornu
nidade nacional? E essencial ao vínculo da nacio
nalidade o lastro de confiança recíproca, do Esta
do ao nacional e vice-versa.

Portanto, entendo que y. Ex" aprimoraria seu
subsbtutivo, inovador, criativo, ousado e progres
sista, se também adotasse essas diretrizes.A meu
ver seu trabalho seria aprimorado e serviria me
lhor aos interesses nacionais.



32 Sexta-feira 26 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

o SR.PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Relatorda matéria, Constituinte
José Paulo Bisol.

oSR.RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, tendo em vista o calor
dos debates a certa altura do desenvolvimento
dos temas, vou-me permitir a leitura de dois ou
três trechos de um livro que tenho em mãos.
O liyrofoi escrito por WiIliam Frankena, professor
de Etica na Universidade de Michigan. O primeiro
trecho que quero ler é uma citação de um outro
filósofo de ética, Leslie Stephen, que diz assim:

"Amoralidade é íntima. Há de expressar-se
sob a forma "seja assim" e não sob a forma
"faça assim". A verdadeira lei moral diz "não
odeie", ao invés de dizer "não mate". A única
forma de enunciar a lei moral é enunciá-Ia
como regra de caráter."

E o próprio William Frankena, a seguir, na pági
na 78, diz o seguinte:

"Se nossa moralidade há de implicar mais
do que simples conformismo a regras e prin
cípios introjetados, deve-se incluir e basear
se na compreensão do sentido de tais regras.
E se, com toda a certeza, deve implicar ser
mos certos tipo de pessoas e não apenas
fazermos certo tipo de coisas, devemos, en
tão, de alguma forma, conseguir e desen
volver a capacidade de tornar conhecimento
dos outros como pessoas"

"De tornar conhecimento dos outros como
pessoasl" Por exemplo, levantando questões e
esperando pela resposta dos outros. Tal neces
sidade é particularmente acentuada por Josiah
Royce e William James. Ambos salientam que
habitualmente estamos ocupados e preocupados
conosco mesmos, tendo consciência apenas ex
tema da presença dos outros, vendo-os como
se fossem coisas e sem atingir a percepção de
seus mundos íntímos e particulares de experiên
cia pessoal. E ambos colocam ênfase na neces
sidade e possibIlidade de visão mais penetrante
da intimidade, que supere certa cegueira que te
mos em relação aos seres humanos e nos capa
cite a notar a extstêncía dos outros. Ou outros
existem, são os outros, têm uma intimidade, são
pessoas.

Os homossexuais existem como pessoas. E
aqui está uma frase de WilIiam James:

"O que é, então, o seu próximo? É também
um conjunto de estados de experiências,
pensamentos e desejos, tão real como você."

O homossexual é tão real quanto você. Seu
próximo é tão real e tão concreto como você.
Você acredita nisso? Sabe, realmente, o que isso
quer dizer? Esse e o ponto básico de toda sua
conduta para com ele.

E Royce acrescenta:

"Essa visão mais penetrante que leva à
intimidade daquilo de que até então só nos
havíamos dado conta de maneira externa e
morta, muitas vezes toma-se acessível a uma
pessoa de maneira súbita. E quando tal se
dá, marca época em sua vida."

Em suma, eles estão falando de um fenômeno
que os filósofos chamem de penetração moral.
Sem penetrd~·ã,.,mora! não existe amor. Sem pe
I

netração moral não existe respeito pelo outro. E
eu acho que poderíamos, arriscadamente - por
que não somos especialistas no assunto, já que
por aí andamos palmilhando um trecho do Evan
gelho de São Matheus, que diz assim:

"EJesus disse: amarás o Senhor teu Deus,
de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todo o teu pensamento."

Este é o primeiro e grande mandamento.
O segundo, semelhante a este, é: "Amarás a

teu próximo como a ti mesmo."
Deste mandamento dependem toda a lei e os

Profetas.
Estou entre os que não excluem os homos

sexuais da humanidade. Estou entre os que res
peitam os homossexuais como pessoas. Estou
entre os que não querem que eles sejam discrimi
nados. Mas, além desse aspecto, sou democrata.
Se a maioria quiser discriminá-los - e eu deixei
isso bem claro, ontem - discrímine-os. Nós, aqui,
estamos assumindo responsabilidades históricas.
Eu assumo a responsabilidade de não discrimi
ná-los. E quem quiser assumir a de discriminá-los,
assuma-a. Isto é a liberdade. Se houver maioría,
eu me sujeito a ela. Nem acho que isso seja de
tanta relevância, mas que os discriminem corajo
samente, explicitamente. É um pedido de natu
reza moraL Querem discriminá-los, discriminem
os. Escrevam e assinem!

E, como eu disse ontem, há um problema lógi
co que precisa ser resolvido. Precisamos fazer
um documento lógico. No texto sobre cidadania,
queremos dizerque cidadania significa igualdade.
Igualdade de todos e de cada um, frente ao Esta
do, à lei e à Constituição. Quando estabelecemos
que é proibida a discríminação em razão de raça,
sexo etc., estamos simplesmente sendo redun
dantes. O texto é desnecessário. A discriminação
está eliminada pelo princípio da cidadania. Estão
entendendo? Quando defini cidadania, resolvi
acabar com a ambigüidade a este respeito e utili
zeio significado de cidadania, desde que conheço
teoria sobre cidadania.

Cidadania significa igualdade de todos perante
a lei, perante o Estado, perante a Constituição.
Então, se acrescentamos que é proibida a discri
minção em razão de sexo e de tais outras coisas,
estamos apenas reforçando o princípio. Não é
mais necessário. É só para tomar vivida e palpi
tante a repugnância que temos pelas discrimi
nações. Que discriminações? Não queremos que
ocorram discriminações entre pessoas e não que
remos que ocorram discriminações entre grupos.

Há ou não ~, no mundo, hoje, uma luta muito
bem e profundamente estudada no sentido de
que a democracia, apesar de todas as suas virtu
des, tem o defeito brutal de ser uma ditadura
em relação às minorias? Há esse problema. Ou
não há? A democracia é sempre uma ditadura
em relação às minorias. Então, uma Constituição
tem que preservar essas minorias, tem que absor
vê-Ias, tem que trazê-Ias à participação. Quantas
minorias somos, de negros, de índios, de homos
sexuais?

Será que não dá para entender que, de repente,
eu digo que é proibido discriminar as minorias
e, no entanto, não quero que incluam lá, no texto
exemplificativo,a orientação sexual? Por quê? Não
é para proibir essa discriminação?

Os que estão preocupados com este problema,
que não me parece relevante, a nãoser no sentido

ético, têm que me explicar. Estou aqui para ser
convencido. O que é que desejam? Querem que
eu ponha no anteprojeto -que a lei permitirá a
discriminação por orientação sexual? É isso que
pretendem? Mas,então, estã faltando clareza! Pe
çam isso, discutam isso!

Acontece que um juízo particular, como diz o
Frankena vincula essencialmente um juízo geral.
Sempre que formulo um juízo particular, ele está
dentro da órbita de um juízo geral. E, sempre
que formulo um juízo geral pressuponho a exís
têncía, dentro dele, de juízos particulares. A não
discriminação é um juizo geral.

Então, adotando o princípio da cidadania, ado
tei o princípio geral da não discriminação. É impli
cito, é logicamente implícito!Que significa logica
mente implícito? Que é necessário. O que signi
fica necessário, do ponto de vista lógico? Necessi
dade, no sentido lógico, significa que não pode
ser de outro modo. A palavra "necessidade", em
sentido lógico, significaisto: não pode ser de outro
modo. Se a cidadania consiste na não discrimi
nação, na igualdade de todos, individuale grupal.
mente, coletivamente, então, necessariamente,
não posso discriminar a minoria dos homosse
xuais.

Respeito os que estão lutando por isso, mas
eles precisam fomecer-me um dado 16gico,uma
demonstração lógica de que posso, ao mesmo
tempo, proibir a discriminação e ressalvar uma.
A lei pode. A única possibilidade é a lei.

Ontem sugeri - e volto a sugerir: o dispositivo
que proíbe a discriminação, quando fazreferência
aos elementos geradores da discriminação, é
exemplificativo, não é exaustivo. Mesmo que não
se falasse em sexo, a discriminação de sexo esta
ria proibida. Mas, como temos problemas cultu
rais, insiste-se, redunda-se, aprofunde-se a exi
gência. Sugiro, portanto, que aqueles que querem
fazer uma exceção na proibição da discriminação
que o façam.

Nossa idéia é democrática. Acho eu que a idéia
democrática do povo brasileiro é a de que não
haverá discriminação de espécie alguma. Agora,
se o povo brasileiro quiser eliminar uma discrimi
nação, legitimar uma discriminação, então, que
me apresente uma emenda, que tem que ser mais
ou menos nestes termos: "a lei permitirá a discri
minação de homossexuais". É uma questão ló
gica!

Precisamos assumir, Constituinte Darcy Pozza
as nossas posições. Assuma-a. Isso é de muita
responsabilidade. Não há uma palavra que não
fique na história. Cada um vai assumir o seu ponto
de vista, nominalmente, voto por voto, emenda
por emenda, projeto por projeto.

Só quero acrescentar a esse respeito que as
argumentações de natureza ética sobre este as
sunto não são, em regra, pertinente. Já expliquei
duas vezes, e vou explicar pela terceira vez: se
um homossexual pratica uma relação homosse
xual numa repartição pública, ele não está defen
dido pela Constituinte, ele está cometendo uma
transgressão disciplinare, dependendo das condi
ções, até um delito previsto pelo Código Penal.
Se um heterossexual pratica uma relação sexual
dentro de uma repartição, acontece a mesma coi
sa. Então, quando estabeleço que não haverá dis
criminação em razão de sexo, não estou defen
dendo o caráter transgressional da relação, de
pendendo do lugar onde esta ocorre. A discrímí-
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nação que se quer evitar é a de acesso à vida,
ao trabalho, ao espaços, à manifestação pessoal
de sentimento, de convicção ética. Está no outro
texto: "É livre a manifestação de convicção ética".

Não consigo absorver esse problema, porque
não me parece cristáo. "Cristão", me parece, é
um termo que contém tolerância, compreensão,
amor. E não se pode ser cristão - pelo menos
dentro do meu modesto ponto de vista - senão
a partir do respeito ao outro. É da essência do
cristianismo respeitar a liberdade do outro. Por
que tenho que me pôr na Constituição como mo
delo de existência dos outros? Ninguém é modelo
de ninguém, ninguém é exemplo.

Expliquei ontem que não existe uma ética uni
versal. Existem milhares de estudos, sobretudo
no campo jurídico, procurando uma regra univer
sal. Durante muito tempo se sustentou que havia
uma, a regra de proibição da relação incestuosa.
Estudos antropológicos demonstraram que essa
regra não existiu em uma multiplicidade de povos.
O que significa isso? Não há uma só regra moral
oujuridica que seja imutável, que nunca se tenha
trnaformado. As éticas se substituem. Este livro
aqui cita, no mínimo, quinze éticas diferentes.
Contei a história da ética religiosa do esquimó,
que quando tem um hóspede em casa passa gra
xa na sua esposa e manda que ela durma com
o hóspede. Esta é uma obrigação ético-religiosa
entre eles. E é um escândalo, um pecado entre
nós. Na dimensão do território nacional existem
éticas diferentes. A ética do rico é uma coisa,
a do marginal é outra.

Vou repetir o que se reproduziu num folheto:
"Bisol afirma: pobre não tem moral". Pergunto:
qual a moral desse texto? Como um filho de carro
ceiro vai dizer que pobre não tem moral? Sou
o último a poder fazer uma afirmação desta natu
reza, porque venho da pobreza! Esta cicatriz que
tenho no rosto é uma patada de um cavalo do
meu pai, com o qual ele trabalhava na sua carroça.

Afirmei aqui que quando se está em estado
de pobreza absoluta, não se pode alcançar a con
dição ética, porque é necessária uma certa forma
ção para ter aptidão de escolher. Totalmente mar
ginalizada dos valores da existência uma pessoa
não atinge a condição ética e, por isso, pode ser
levada por qualquer pregador fanático. Porque
ela não tem escolha, não tem aptidão para esco
lher!

Foi isso o que eu disse e que foi objeto de
dezenas de palestras que fIZ no Rio Grande do
Sul, explicando, inclusive, que o Direito Penal é
uma instituição falida e que, segundo os teóricos
do Direito Penal, as sociedades, explicitamente
- não implicitamente - adotam o Direito Penal
porque ainda não arregimentaram as condições
para evitá-lo. Quer dizer: um mal que a sociedade
adota porque ainda não teve condições de supe
rá-lo. Mas o Direito Penal está falido. Todo o pro
cesso histórico do Direito Penal é um processo
de atenuação das penas. Mas, será possível que
uma evidência dessas não venha aos olhos? Tí
nhamos, até bem pouco, o Código Penal de 1940
e, agora, o novo Código, há questáo de um ano,
completamente voltado para a linha da teoria in
ternacional do Direito Penal, atenuando as penas,
criando albergues, criando alternativas de traba
lho, substituindo a privação de liberdade por tra
balho, e assim por diante. Então, a tendência his
tórica é esta.

De modo que nada há de ditatorial aqui. Posso
retirar a expressão "orientação sexual", mas gos
taria que ficasse nos Anais da Casa quem vai
retirá-Ia, porque eu não vou nem posso assumir
a responsabilidade de quem quer tirá-Ia. Quero
que fique nos Anais, quero que seja objeto de
cientistas sociais o exame desse comportamento.
Quero que os constitucionalistas examinem esse
problema e o julgue. Porque vamos ser julgados!
Agora, me dêem o direito de ser julgado pelo
que sinto e penso, e assumam as posições para
que cada um seja julgado pelo que sente e pensa!
Sob minha responsabilidade, não sai. Mas eu o
retiro do Anteprojeto, desde que essa posição al
cance maioria nominalmente conhecida. Vou fa
zer constar do Anteprojeto que, contrariamente
ao meu pensamento...Mas eu me submeto à deci
são da maioria.

É uma questáo de ética, de moral. Vamos assu
mir responsabilidades. Sou completamente sus
cetível a qualquer modificação que se queira fazer
no Anteprojeto, desde que sejam nominalmente
assinaladas as responsabilidades.

Sobre o direito de propriedade, ontem o Consti
tuinte Ubiratan Spinelli fez uma observação rela
tiva ao primeiro item, hoje foi completada pelo
Constituinte Darcy Pozza. Acho que realmente
precisamos aperfeiçoar essa parte. Entendo que
não pode ser completamente insuscetível de de
sapropriação uma casa, mesmo porque, de re
pente, pode ser mais importante o plano de refor
ma urbana, de interesse de todos, diante do inte
resse particular. Estou aguardando emendas nes
se sentido.

No que conceme aos elementos que aqui ca
racterizei como fatores de perda da propriedade,
não consigo assimilar a substância dos argumen
tos. O não uso já é, no Direito Civil, uma causa
aproximada ao abandono da propriedade. E nós
temos um discurso nacional institucionalizado 
não é o discurso do PT, nem do PMDB, mas
de todos os partidos - no sentido de que a pro
priedade, quando meio de produção, tem de ser
analisada, primordialmente, sob o critério da fun
ção social. Função social nenhuma é o que SIgni
fica o não uso, ou seja, um bem que é meio
de produção - conseqüentemente, o critério so
cial deve prevalecer - e, simplesmente, pelos
desígnios de seu proprietário particular, não está
sendo usado.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Permita-me V. Ex'

No meu entendimento, uma fábrica também
é meio de produção, como o é uma área de mine
ração. Ocorre que o substitutivo apresentado por
V. Ex' se choca com aquele relativo à reforma
agrária. Não pode haver perda total em favor do
Estado. Fica muito difícil entender.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) -A causa
"não uso", em si, é perfeitamente apreensível. O
bem social...

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Neste caso, tem que haver indenização. Vive
mos num País capitalista. Então, V.Ex'não poderá
dizer que haverá perda total, pois a pessoa não
pode perder totalmente o que tem.

O 5R. RELATOR (José Paulo Bisol) - Consti
tuinte Ubiratan Spinelli, V.Ex'tem uma concepção
de um Estado capitalista. Estamos elaborando

uma Constituição capítelísta para um Estado mis
to.

O SR. CONSTITUINTE Ul31~ATAl'J SPINELU
- V. Ex' está estatizando.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Vou
chegar a esse ponto, se V. Elc mo permitir. Esta
mos elaborando uma Constituição para um Esta
do misto.

O SR. CONSTITUINTE ml~ATAI'I SPINELU
- Dessa maneira, vai-se acabar com os meios
de produção.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) -Eu ape
nas chamo a atenção das pessoasi no caso de
não uso de um bem, que, Sendo usado, produz
benefícios sociais, a lei tem de caiar-se diante
disso? O uso impróprio, o uso manifestamente
- ainda se usou esta palavra - [ora das potencia
lidades, tudo isso será reguJal1nentado por lei.

O SR. CONSTITOINTE UBIRiUAl'l SPINElli
- Àsvezes, o proprietário esí.á esperando o finan
ciamento de um banco para explorar a proprie
dade...

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Será
regulamentado por lei! e V. EJ(", que é legislador,
providencie isso!

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAfI SPINElli
- V. Ex' generalizou demais.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Não
posso colocar na Constituição as regras. Consti
tuinte Ubiratan Spinelli, V. Bc' e um dos legisla
dores. Terminada a elaborsçêo da Constituição,
providencie imediatamente os condiciona
mentos. Quase todos os temos de uma Consti
tuição são gerais e dependem de legíslaçâo com
plementar.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Aquí não se diz que será na forma da lei.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Mas
pode-se acrescentar. Não ha problema.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Mas V. Ex" fala em ..... perda de propriedade
em favor do Estado"]!

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex' que me assegure a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Miliio Assad) - V. EA~
está com a palavra, nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Eu unli
zei uma expressão tradicional. Perde a proprie
dade para quem? Para o Estado. Porque este é
o gestor dos negócios da soberania popular.

Todavia, não insisto nessa questão. Querem
colocar: "00. perde a propriedade em favor do Mi
nistério tal, ~~r~ que ,~ uti!ize no pr:grama de
reforma agrana ,ou peroe iJ propriedade em
favor do Ministério tal, para que:a vJI!J:.e no prcgrs
ma de reforma urbana"? Eu aceito qualquer des
sas sugestões.

O SR. CONSTITUINTE (JBIRATAM SPII'JELU
- Mas aqui não há qualquer indenização. É perda
total. Se houvesse indenização..

O SR. PRESIDENTE (J\;1ário Assad) - V. EJ"
só pode usar da palavra com o consentimento
do orador.
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o SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Foi per
guntado aqui se abrange tudo. Claro. Estou-me
referindo ao capítulo relativo ao direito da proprie
dade, entre outros. Não estou falando apenas da
propriedade rural, nem somente da urbana. Estou
falando de todas.

O SR. CONSTITClINTE UBIRATAN SPINElli
- Agora V.Ex' explicou.

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Real
mente, não vejo por que não desapropriar uma
fábrica injustificavelmente desativada, se ela é ne
cessária para a sociedade.

O SR. CONSTIT((INTE UBIRATAN SPINELU
- Mas tem de indenizar!

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Mas
a indenização é prevista no outro capítulo onde
consta que o ressarcimento será feito conforme
a Constituição e leis complementares.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- No caso de dois inimigos políticos, sendo que
um possui, por exemplo, uma fábrica, poderá
ocorrer que o outro peça a desapropriação desta.
Sabemos que existe isso.

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Acho
que o inverso desse argumento é que é verda
deiro. Não abordei esse ponto, mas o inverso do
, ~u argumento é que é verdadeiro. Quer dizer,
põe "e lá a indenização em dinheiro e faz-se o
discurso da reforma agrária, por saber que ela
é impossível.

O SR. CONSTIT(((NTE UBIRATAN SPINELU
- Então, que se recoloque a dividaagrária, títulos,
OTN, etc. A pessoa não pode perder o que tem!

O SR. CONSTITWNTE JOSÉ GENOINO 
O que o nobre Constituinte Ubiratan Spinelli pre
tende é a especulação.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Não defendo a especulação, mas o direito de
propriedade.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Nobre Relator, V. Ex' me concede um aparte?

O SR. CONSTIT(((NTE UBIRATAN SPINELU
- Há muitos Constituintes que não são membros
nem suplentes desta Comissão e vêm aqui tumul
tuar os nossos trabalhos, mas quando compare
cemos à reunião da Comissão de que eles partici
pam, não nos concedem a palavra.

O SR. CONSTIT(((NTE JOSÉ GENOINO 
O Constituinte tem direito de falar em todas as
Comissões.

O SR. CONSTIT(((NTE UBIRATAN SPINEW
- A maioria dos Constituintes do PT qué estão
aqui não são suplentes nem membros efetivos
desta Comissão.

O SR. CONSTIT(((NTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, quero lembrar ao Constituinte Ubi
ratan Spinelli que o § 1° do art. 14 do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte ga
rante a qualquer Constituinte o direito à palavra.
E, se S. Ex' for à Comissão que trata da defesa
do Estado, da sociedade e de sua segurança, pre
sidida pelo Constituinte José Tavares, membro
do seu partido, S. Ex' terá direito à palavra.

Mas,Sr. Relator, se V.Ex' me concede um apar
te, eu gostaria de citar o exemplo de uma fábrica

localizada em São Paulo, no Município de Santo
André, a Coferraz, que há anos está desativada.
Este é exatamente um caso concreto que se ~usta

ao que está previsto no Anteprojeto de V.Ex' Desa
tivada, a fábrica nada produz, mas até agora o
Estado não assumiu qualquer responsabilidade,
inclusive quanto a pagar os operários, que, por
conseguinte, ficam na rua pedindo esmolas.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- E as empresas estatais estão dando prejuízo.
Há muita roubalheira por aí.!

O SR. CONSTIT((INTE JOSÉ GENOINO 
Estou aparteando o Sr. Relator. Permita-me,
Constituinte Ubiratan Spinelli.

O SR. CONSTIT((INTE UBIRATAN SPINELU
- Sobre as roubalheiras das empresas estatais
não se fala nada, aqui. Só as empresas privadas
é que têm que pagar o pato.

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - O que
acontece é que existem posições diversificadas.
E nós vamos resolver as diferenças pelo voto.
Nada vai ser imposto aqui; vamos resolver tudo
democraticamente, tranqüilamente.

O SR. CONSTIT((INTE UBIRATAN SPINELU
-MasV. Ex'...

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Agora
vou permitir-me explicar um pouco, senão eu não
vou conseguir alguma coisa clara. Não estou ve
tando apartes. No final concederei quantos apar
tes forem solicitados.

Eu não poderia, no anteprojeto que elabora
mos, sair de seus limites temáticos. O ressarci
mento e a desapropriação não são direitos indivi
duais, mas são direitos coletivos. São atividades
do Estado - atividades-meio para atender a direi
tos coletivos ou individuais.Então, eu não poderia
colocar no texto disposições a esse respeito. Se
eu fizesse isso eu manifestaria minha inclinação
ideológica, como o fez- desculpem-me a since
ridade - a Subcomissão, que acrescentou um
dado que não pertencia ao tema porque seus
integrantes tinham a ansiedade de colocar um
posicionamento ideológico. Que eu respeito.! É
uma forma de pensar! Mas, do ponto de vista
lógico-sistemático, não cabe falar aqui em como
vai ser feita, quais os modos de se realizar a desa
propriação.

Quando se tratar de uma reforma urbana, o
capítulo repetitivo vai determinar como se fará;
quando se tratar de uma reforma rural, o capítulo
da reforma agrária vaicolocar as formas de ressar
cimento, etc. Isso fica bem claro. Só que não
nos compete fazê-lo! A discussão é lá; é lá que
se discute isso! Depois vamos ver qual a corrente
que tem maior número aqui e vamos ter que
nos submeter à posição majoritária. É um proble
ma topológico! Aqui não é o lugar para se tratar
do ressarcimento. Só isso! Esse problema de que
a desapropriação vai ser feita com ou sem defesa
também é da competência do outro órgão. E,
quendo os capítulos correspondentes a reformas
urbana e agiária tratarem do assunto, se eles fo
rem omissos, a lei complementar terá que regula
mentar os casos não-regulamentados. Não há
problema algum! Aqui não é o lugar adequado
para discutirmos a questão. Não importa que haja
choques, entre as posições de algumas Comis
sões, porque vamos ter, a seguir, o trabalho da

Comissão de Sistematização e, depois, a discus
são em Plenário. '

V. Ex" nobre Constituinte Ubiratan Spinelli, vai
ter que reconhecer que nós, aqui, temos a liber
dade de pensar diferentemente da outra Comis
são. Se a outra Comissão tomou um rumo, pode
ser que a maioria aqui sinta e pense de uma
forma diferente. E nós vamos analisar ísso.. .

Depois haverá todo o processo de depuração,
que é esplendidamente democrático, e veremos
qual será a solução adequada, segundo o pensa
mento da maioria. Não estou, como nenhum dos
Constituintes desta Comissão, ou de qualquer ou
tra, esta jungido ao que foi decidido em outro
órgão. Esses elementos de contradição terão de
ser superados na Comissão adequada, que é a
de Sistematização

O SR. CONSTIT(((NTE UBIRATAN SPINEW
-Sr. Relator, V.Ex' podia ter ressalvado os temas
da competência das outras Comissões.

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Mas
eu o fiz. Por sinal, eu disse que as formas de
desapropriação e ressarcimento serão decididas
conforme essa Constituição e a lei. O que com
pete a outra Comissão, deixamos ínteírarnente
para que ela resolva.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - V.
Ex' me permite um aparte?

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - V. Ex'
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA- Na
verdade, as desapropriações serão regulamenta
das por lei...

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Não
é por lei. Os princípios gerais serão estabelecidos
pela Constituição.

O SR.CONSTITUINTE DARCY POZZA-Certo
pela própria Constituição. Só que na alínea a,
V.Ex' veda a desapropriação, o que impede qual
quer progresso em termos de abertura de uma
via expressa, de uma estrada.

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Isso
já está reconhecido. Estou aguardando sua emen
da.

O SR. CONSTIT((INTE DARCY POZZA- En
tão, eu diria que, como é um bem de família,um
bem particular, é evidente que a pessoa deve ser
indenizada. No caso, para que não haja prejuízo
ao proprietário, para que ele imediatamente possa
bater outro bem familiar ou particular, deve ser
indenizado em dinheiro.

V.Ex', também, na alínea d, generaliza, o que,
no nosso entendimento, poderá motivar injusti
ças. Poderá alguém, com o esforço das suas eco
nomias, ter uma propriedade que momentanea
mente não esta sendo usada, mas simplesmente
a perde em favor do Estado. E aqui não diz que
esse procedimento "será regulamentado por lei"
'Ou"na forma da lei", Sr. Relator.

O SR. RELA..TOR (José Paulo Bisol) - Traga
a emenda. Para mim está implícito, mas pode
trazer a emenda, porque ela será colocada no
texto. Acho indefensável pretender que uma pro
priedade que tem utilidade social fique em desuso
numa sociedade como a nossa.



Junho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 26 35

o SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA- Que
ro salientar que não defendemos a manutenção
de qualquer propriedade com fins especulativos.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Então
vamos fazer o acréscimo de que essa perda ocor
rerá em favor do Ministério da Reforma Agrária,
quando se tratar de bem rural, e em favor do
Ministérioda Reforma Urbana, quando for proble
ma urbano.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA-Acre
dito que tem que ser indenizado.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Senti
que estamos de acordo. Também acho que a
indenização deve ocorrer. Agora, se a propriedade
tem uma função social, a indenização tem que
ajustar-se à possibilidades da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Quero
advertir o nobre orador de que já está na tribuna
há cinqüenta minutos. Eu pediria que concluísse
sua intervenção.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Não
podemos admitir que se estabeleça aqui uma dis
cussão que será aferida em outro lugar - e eu
já vou adiantar minha posição. Não podemos per
mitir que as formas de indenização impeçam o
desenvolvimento social. Mas, pelo que vejo, V.
Ex'" pretendem que a indenização à propriedade
rural sem uso, à fábrica desativada, seja paga à
vista, em dinheiro. Quer dizer, o proprietário não
pode esperar, não pode receber por títulos da
DividaPública.

Mas, há quantos séculos os pobres esperam?
Qual é a moral deste argumento? Há quanto tem
po eles esperam por um lugar para trabalhar, lu
tam por um existência digna? O proprietário, no
entanto, não pode esperar nada, tem que ser inde
nizado à vista!Agora, os pobres têm de esperar!

Para produzir uma revolução pacífica, sugeri
mos, aqui, que o Estado é obrigado a atender
aos pobres, possibilitando-Ihes o mínimo indis
pensável a uma existência digna. Mas, compreen
dendo que o Estado pode não ter os recursos
financeiros necessários, permitimos que, não os
tendo-faça o programa e depois o execute.

Entãb, acho que devem ter toda a tolerância
com o Estado, para lhe possibilitar a execução
de um programa que, em relação aos pobres,
vai possibilitar a estes uma existência digna. En
tão, se o estado não pode pagar a indenização
na hora, devem dar-lhe todo o tempo para elabo
rar seu programa e executá-lo. Mas, vejo que o
rico - essa espetacular minoria brasileira - não
pode esperar, não pode esperar coisa alguma!
Qual é a ética, qual é a substância moral desse
argumento?

Estranho um pouco a posição do meu conter
râneo e amigo Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - V.
Ex" está confundindo as coisas. Não está em dis
cussão qualquer forma de indenização, Sr. Rela
tor. V.Ex" é que está levando o assunto para esse
lado. Não estamos, absolutamente, referindo-nos
a isso.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Eu s6
disse, caro Constituinte Darcy Pozza, que mais
adillllte vou defender essa posição, qual seja, a
de que, assim como os pobres têm esperado sé-

culos, os ricos, os grandes proprietários, podem
esperar um pouco também.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Vamos, então mandar os ricos para a guilho
tina!

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- E vamos
ver, Constituinte Darcy Pozza...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO 
Um dia isso vai acontecer!

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Lembro
ao nobre orador que seu tempo está esgotado.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Estou
encerrando, Sr. Presidente.

Vamos ver, Sr. Constituinte Darcy Pozza, se
construímos um Brasil à imagem e semelhança
da cidade de Bento Gonçalves.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA 
Grande terra.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Vamos
ver se conseguimos um Brasil à imagem e seme
lhança do município de V. Ex",...

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Es
tou plenamente de acordo.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - ... onde
existe um distrito chamado Pinto Bandeira, forma
do por pequenas propriedades, onde não há ricos
nem pobres.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - E
toda a nossa região é assim.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Vejam
que beleza! Vamos distribuir a riqueza...Está com
provado, pelo município do nobre' Constituinte
Darcy Pozza, que uma população pode ser feliz
quando todos têm possibilidade de trabalho. E
que até a pequena propriedade se toma rendosa
quando a população faz uma cooperativa maravi
lhosa como aquela, onde não há nenhum equivo
co, nenhum crime, nenhuma distorção. Todos
trabalham e todos têm casa, todos têm geladeira,
todos têm freezer e automóvel.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Exa
tamente porque todos trabalham.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Partindo
do exemplo do município do nobre Constituinte
Darcy Pozza, vamos fazer a reforma urbana e a
reforma agrícola, simplesmente porque temos
comprovantes sociais de que isto toma o País
mais progressista, toma o povo mais feliz. E é
isto o que desejamos.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - No
bre Relator, quando fui Prefeito de Bento Gonçal
ves, fiz sessenta e sete desapropriações urbanas
e, a não ser em dois casos, todos os acertos foram
feitos de forma amigável. Por isto estou aqui, por
coerência com aquilo que fiz, sugerindo não que
se vede a desapropriação, mas que não se tire
indiscriminadamente a propriedade de alguém.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Para
encerrar, Sr. Presidente.

Deixei de apreciar os problemas relativos ao
direito de nacionalidade, que com muita proprie
dade o nobre Constituinte LuizViana Neto levan
tou. Estou receptivo a discutir o problema, mas
gostaria de fazer uma observação. Adotamos o

critério da generosidade, que nos parece moder
no. Queremos que as pessoas que venham sejam
brasileiras, tenham direitos.

É possível, porém, que tenhamos ido longe de
mais. Estamos aqui para aceitar as ponderações
e - quem sabe - receber emendas aditivas e
substitutivas. Não há questão fechada em tomo
do assunto, sobretudo em se tratando de obser
vação feita por um especialista na matéria, como
é o caso do Constituinte Luiz Viana Neto. Deixo
a S. Ex" o recado: estou disposto a apreciar e
a aprofundar a análise das suas opiniões, que
são muito respeitáveis.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Nada
mais havendo'a tratar, declaro encerrada a pre
sente reunião e convoco os Srs. Constituintes para
outra reunião logo mais, às 17 horas.

Está encerrada a sessão.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDÁRIA E

GARANTIA DAS INSma(çÓES
Ata da l' Reunião (instalação)

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às doze horas,
na sala da Comissão de Relações Exteriores do
Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Comissão
da Organização Eleitoral,Partidária e Garantia das
Instituições, sob a Presidência eventual do Senhor
Constituinte Furtado Leite, com a presença dos
seguintes Constituintes: Antero de Barros, Antônio
Bntto, Arnaldo Martins,Arnaldo Moraes, Asdrubal
Bentes, Daso Coimbra, Euclides Scalco, Fausto
Fernandes, Francisco Sales, HélioRosas, Irapuan
Costa Júnior, Israel Pinheiro Filho, José Melo,
Evaldo Gonçalves, Jayme Santana, José Agripino,
Maurício Campos, Artenir Werner, Jarbas Passa
rinho, Airton Cordeiro, Francisco Rossi, José Ge
noino, Mário Covas, Máriode Oliveira,Olavo Pires,
Prisco Viana,Raimundo Lyra,Roberto Brant, Rob
son Marinho, Ronaldo Cézar Coelho, Rospide Net
to, Ruy Nedel, Waldyr Pugliesi, Nivaldo Machado,
Ricardo Fiuza, Ricardo Izar, Sadie Hauache, Ézio
Ferreira, Saulo Queiroz, Luiz Marques, Telmo
Kirst, Ottomar de Souza Pinto, Paulo Delgado,
Lídiceda Matta,Joaquim Haickel,Eunice Michiles,
Nilson Gibson, Furtado Leite,Joaquim Francisco
e Messias Góis. Havendo número regimental, o
senhor Presidente declarou instalada a Comissão
e esclareceu que iria proceder à eleição do Presi
dente e dos Vice-Presidentes, convidando, nos ter
mos regimentais, os Senhores Constituintes Nil
son Gibson e José Genoino, para funcionarem
como escrutinadores. Usou da palavra o Senhor
Constituinte Mário Covas, para informar que pelo
critério da proporcionalidade, com acordo feito
pelas várias lideranças dos partidos, o PDS ficou
com a Presidência desta Comissão. E aprovei
tando a oportunidade manifestou homenagem
pessoal, pelo fato de que a Comissão certamente
será enriquecida por contar com a Presidência
do Senador, companheiro, Ministro e ilustre ho
mem público Jarbas Passarinho. Continuando,
esclareceu que a Primeira-Vice-Presidência ficou
com o Constituinte Asdrubal Bentes e a Segunda
Vice-Presidência como Constituinte Saulo Quei
roz. Realizada a eleição, e verificando-se d coinci
dência do número de sobrecartas com o de votan
tes, apurou-se o seguinte resultado: Para Presí-
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dente Constituinte Jarbas Passarinho 42 votos e
Constituinte José Tavares 1 voto; em branco 5
votos. Para l°-Vice-Presidente Constituinte Asdru
4 votos; em branco 4 votos. Para 2°-Vice-Presi
dente, Constituinte Saulo Queiroz 44 votos; em
branco 4 votos. Foram proclamados eleitos Presi
dente, lO-Vice-Presidente e 2°-Vice-Presidente os
Senhores Constituintes Jarbas Passarinho, Asdru
bal Bentes e Saulo Queiroz, respectivamente. As
sumindo a Presidência o Senhor Constituinte Jar
bas Passarinho agradeceu em seu nome e dos
Constituintes Asdrubal Bentes e Saulo Queiroz,
a honra com que foram distinguidos, esperando
conduzir os trabalhos nesta Comissão de maneira
eficiente, com a natural divergência de pontos
de vista, que enriquecem, de qualquer maneira,
um processo democrático. Em seguida designou
o Senhor Constituinte Prisco Viana para relatar
a matéria. Usou da palavra o Senhor Constituinte
Israel Pinheiro Filho para parabenizar a indicação
do Senhor Constituinte Jarbas Passarinho e pro
pôs que constasse em Ata voto de louvor aos
Uderes MárioCovas, PMDB, José Lourenço, PFL,
Amaral Netto, PDS, Brandão Monteiro, PDT, Gas
tone Righi, PTB, Luiz Inácio Lula da Silva, PT,
Adolfo Oliveira,PL,Mauro Borges, PDC, Haroldo
Uma, PC do B, Roberto Freire, PCB, Jamil Had
dad, PSB e Antônio Farias, PMB, pelo trabalho
bem articulado, inteligente e sobretudo pelo des
prendimento que foi exercitado para que chegas
sem a um bom entendimento, permitindo a insta
lação da Comissão, sem incidentes. Colocada em
discussão e votação, a proposta foi aprovada.
Continuando, o Senhor Presidente declarou a divi
são da Comissão, nas seguintes Subcomissões:
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Polí
ticos; Subcomissão de Defesa do Estado, da So
ciedade e de sua Segurança e Subcomissão de
Garantia da Constituição, Reforma e Emendas.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos, às doze horas
e trinta minutos, cujo teor será publicado, na ínte
gra, no Diário da Assemblíéia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, Sônia de Andrade Pei
xoto, Secretária da Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente.

A!'IEXO À ATA DA ]" REUNIÃO (INSTA
LA9tO) DA cOMl5SÃqDA ORGANlZA9tO
ELEITORAL, PARTIDARIA E GARANTIAS
DAS INSTITUIÇÕES, REAliZADA EM ]0DE
ABRIL DE ]987, Q(JE SE p(JBUCA COM
A DEVlDA ACfTORIZAÇÃODO SR. PRESI
DENTE.

O SR. PRESIDENTE (Furtado Leite) 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos. _

Declaro instalada a Comissão de Organi
zação Eleitoral,Partidária, e Garantia das ins
tituições.

A presente reunião destina-se à eleição do
Presidente e dos vice-Presidentes da Comis
são. Convido os Srs. Constituintes para fun
cionarem como escrutinadores.

Vai-se proceder à chamada nominal dos
Constituintes integrantes da Comissão. A
medida que forem sendo chamados, deposi
tarão o seu voto na respectiva uma.

Convido o Constituinte NilsonGibson para
.. fazer parte dos escrutinadores.

O SR. JOSÉ GENOINO - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)- Pe
la ordem, concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte José Genoino.

O SR. JOSÉ GENOINO- À medida que
se proceda à eleição, seria importante ser
mos informados quais são os candidatos.

O SR. MÁRIO COVAS - Pela ordem, Sr.
Presidente. .

O SR.PRESIDENTE(Furtado Leite)-Pa
ra Presidente, o Constituinte Jarbas Passa
rinho, para vice-Presidentes, Asdrubal Bentes
e Saulo Queiróz.

A Presidência solicita aos companheiros
que, no momento em que pedirem a palavra,
citem os nomes, ficarem registrados no servi
ço de gravação do Senado.

O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)- Pe
la ordem, concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte Mário Covas.

O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente,
devo a esta Comissão uma justificativa que
queria fazer neste momento. Pelo critério da
proporcionalidade, cabe ao PDS a presidên
cia de uma comissão. E no acordo partidário
feito pelas várias Lideranças dos partidos, o
PDS ficou, exatamente, com a presidência
desta comissão. E, neste instante, gostaria
de manifestar a minha homenagem pessoal,
pejo fato de que esta comissão certamente
será enriquecida por contar com a Presidên
cia do Senador, companheiro, Ministro,ilus
tre homem público Jarbas Passarinho. (Pal
mas.)

Dentro do critério de proporcionalidade,
a primeira vice ficou com o PMDB, e foi indi
cado para ocupar esta primeira vice o com
panheiro do Pará Asdrubal Bentes. (Palrnas.)

A segunda vice-presidência coube ao PFL,
e o PFL indicou o nome do Constituinte Sau
lo Queiróz. (Palmas.)

Quero dizer, Sr. Presidente, por antecipa
ção, já que a eleição só será feita para esses
casos, que determina o Regimento deva o
Relatorser indicado pelo Presidente; no caso,
o Relator, num acordo de proporcionalidade,
coube ao PMDB, e o PMDB ficou honrado
em indicar um homem cujo conhecimento
nessa área é inequívoco, o Constituinte De
putado Prisco Viana. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE(Furtado Leite)-Ini
ciamos nossos trabalhos, chamando nomi
nalmente cada um dos Parlamentares Cons
tituintes.

Procede-se à chamada.
Convido o Constituinte José Genoino para

compor a Mesa como escrutinador.
A Presidência consulta se algum compa

nheiro não votou, ou se ainda não assinou
a lista de presença. (Pausa)

A Presidência pede a atenção dos cornpanheí
ros que já tenham votado e deixado de assinar
o livro,que o façam, pois vamos encerrar 05 nos
sos trabalhos.

Está encerrada a votação.
Os Srs. Constituintes iniciarão a apuração dos ,

votos.
A Presidência faz um apelo aos companheiros

para que permaneçam no recinto, a fim de assis
tirem à posse do Presidente eleito', que será dentro
de poucos minutos.

O SR. PRESIDENTE (José Furtado Leite)~
A Presidência vai anunciar o resultado da eleição
secreta.

Presidente - Senador Jarbas Passarinho ....:....
42 votos.

Primeiro-Vice-Presidente- Asdrubal Bentes---':
44 votos. -

Segundo-Vice-Presidente - Saulo Queiroz
44 votos.

Para Presidente, o companheiro José Tavares
obteve ] voto.

Convido o Sr. Presidente, Senador Jarbas Pas
sarinho, juntamente com os dois Vice-Presidentes
a assumirem os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Srs. Constituintes, em nome de meus compa
nheiros que acabam de ser eleitos, apresentamos
a todos os nossos agradecimentos, e temos espe
rança bem fundamentada de que possamos con
duzir os trabalhos nesta Comissão de maneira
eficiente, com a natural divergência de pontos
de vista, que enriquecem, de qualquer maneira,
um processo democrático.

Tenho a alegria de poder indicar para Relator
da Comissão, e solicito que tome assento à Mesa,
o nobre Deputado Prisco Viana. (Palmas.)

Como sabem V. Ex"', a nossa Comissão, como
todas as Comissões, está subdividida em 3 Sub
comissões.

Declaro dividida, portanto, a Comissão nas 3
Subcomissões: Subcomissão do Sistema Eleito
ral e Partidos Políticos, Subcomissão de Defesa
do Estado, da Sociedade e da sua Segurança,
e Subcomissão de Garantia da Constituição, Re
forma e Emendas.

Temos o prazo de 24 horas para instalar as
Subcomissões, com os seus Presidentes e Relato
res. Os Relatores das Subcomissões, como está
no Regimento, serão automaticamente guinda
dos à composição da Comissão de Sistemati
zação, o que não se dá com os seus Presidente,
mas apenas os Relatores. O Presidente e o Relator
desta Comissão são também Membros automati
camente incluídos na composição da Comissão
de Sistematização.

Creioque, nestas 24 horas, as Líderanças traba
lharão para ainda eliminar algumas arestas ou
dificuldades que possam surgir no momento do
desdobramento da Comissão.

Sabemos que algumas Subcomissões são
mais desejadas que outras e, automaticamente,
em alguns Partidos, está havendo maior número
de candidatos a uma Subcomissão do que o Par
tido tem o direito de indicar. De maneira que
faço um apelo, naturalmente às Lideranças, atra
vés dos companheiros aqui presentes, para que
amanhãjá possamos ter essas Subcomissões ins
taladas, o que dependerá, portanto, de um traba
lho de liderança de Partido.

Se não houver quem queira usar da palavra...

O SR. ISRAEL PINHEIRO FILHO- Sr. Presí
dente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE- (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre' Deputado Israel Pi
nheiro Filho.

O SR. ISRAELPINHEIROFILHO- Em primei
ro lugar, quero congratular-me com V. Ex" pela
eleição de Presidente desta Comissão, tendo a
certeza de que V.Ex" se sairá muito bem, pelota
lento que sempre lhe foi característica das mais
importantes. Em segundo lugar, pediria a V. Ex"
que, ouvido o nosso Plenário, fosse submetido
a aprovação um voto de aplauso e louvour às
lideranças partidárias e, especificamente, quero
simbolizar, na liderança do meu Partido, o Consti
tuinte Senador. Mário Covas pelo trabalho bem
articulado, inteligente e o esforço, sobretudo, que
foi exercitado para que chegássemos a um bom
entendimento, como chegamos aqui hoje, nesta
eleição. Acho que é exemplo de desprendimento
de todas as lideranças partidárias. Solicito a V.
Ex" que na hora da elaboração da Ata, inclua o
nome de todos os líderes partidários que tenham
representantes na Constituinte, de todos os Parti
dos, para que esse voto seja extensivo a todos
eles, pelo trabalho demonstrado e, sobretudo, pe
la articulação, permitindo que a instalação da nos
sa Comissão tenha sido tão rápida e sem nenhum
incidente e se transforme em um desejo da gran
de parte da população brasileira, porque quere
mos ver uma Constituição que represente os an
seios de toda a Nação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es
tá em discussão a proposta do Deputado e Consti
tuinte Israel Pinheiro Filho.

Não havendo nenhum dos Srs, Constituintes
que queira fazer uso da palavra, encerro a discus
são.

Em votação.
Os Srs. que aprovam a proposta, queiram per

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Amanhã, retomaremos os trabalhos, quando

então faremos a composição das Subcomissões,
provavelmente neste mesmo local, mas todos os
Srs. Constituintes receberão informações a res
peito.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 30
minutos.)

ATA DA 2' REUNIÃO, REAUZADA
EM 26 DE MAIODE 1987

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas
e quarenta minutos, no Plenário do Senado Fede
ral, reuniu-se a Comissão da Organização Eleito
ral, Partidária e Garantia das Instituições, .sob a
Presidência do Senhor Constituinte Jarbas Passa
rinho, com a presença dos seguintes Constituin
tes: Airton Cordeiro, Antonio Britto, José Tavares,
Ricardo Izar, Furtado Leite, Paulo Ramos, Antônio
carlos Konder Reis, Paulo Delgado, Israel Pinheiro
Filho, Prisco Viana, Francisco Rossi, Asdrubal
Bentes, Jutahy Magalhães, Nelton Friedrich, Nil
son Gibson, Ottomar Pinto, Robson Marinho, He
ráclito Fortes, LélioSouza, Rospide Netto, Geraldo
Fleming, José Fogaça, José Richa, Daso Coim
bra, José Agripino, LuizSoyer, Ruy Nedel e Fausto
Fernandes. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos,

, com a aprovação da Ata da reunião anterior, dís-

pensando a sua leitura. A seguir, o Senhor Presi
dente expôs aos Senhores membros, as normas
de funcionamento da Comissão, as quais foram
aprovadas, após discutidas pelos Senhores Cons
tituintes José Tavares, Israel Pinheiro Filho, Anto
nio Britto, Furtado Leite, Antôniocarlos Konder
Reis, Prisco Viana, Airton Cordeiro, Ottomar Pinto
e Ricardo Izar.Prosseguindo, os Senhores Consti
tuintes Israel Pinheiro Filho e Furtado Leite inda
garam sobre a posição dos suplentes. O Senhor
Presidente lembrou que aos Senhores Constituin
tes é permitido total participação nos trabalhos
das Comissões, ressaltando, no entanto, que no
caso de deliberações, somente tem direito a voto
o suplente em substituição do titular ausente, de
acordo com a legenda partidária a que pertença
e pela ordem cronológica de assinatura, no livro
de presença da referida reunião. Por sugestão do
Senhor Presidente, ficou decidido que os Senho
res Relatores das Subcomissões terão espaço de
tempo para exposição sobre os anteprojetos nas
reuniões subseqüentes. O Senhor Presidente en
cerrou os trabalhos, convocando os Senhores
membros para uma reunião a realizar-se no dia
vinte e sete do corrente, às nove horas e trinta
minutos, no mesmo local. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trab,alhos, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, Sônia de Andrade
Peixoto, Secretária da Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente, Jarbas Passarinho.

Al'/EXO À ATA DA 2' REUNIÃO DA CO
MlSSÃO,DA ORGAI'/IZAÇÃO ELEITORAL,
PARTlDARfA E GARA/'lTfAS DAS INSTIT(JJ
ÇÓES, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE
1987, QUE SE PUBliCA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE
CONSTlTUll'ITE JARBAS PASSARINHO 
RELATOR: CONSTITUINTE PRISCO W4l'/A
(ÍNTEGRA DO ACOMPANHAMEl'ITO TA
OO/GRÁRCO)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Declaro aberta a reunião, para o primeiro contato
depois do trabalho das Subcomissões.

Cada um dos Srs. Constituintes recebeu, da
Secretária, um documento, preparado por nós,
primeiro, para o Regimento Interno da nossa Co
missão e, segundo, para abrirmos, dentro do pra
zo que nos foi deferido, os trabalho que devemos
realizar.

Vamos considerar que podemos abrir a reunião
com o número que está presente, porque no mo
mento não temos deliberações fundamentais a
tomar.

O primeiro documento que está colocado à
consideração dos Senhores é o do Regimento
Interno. Esse Regimento Interno não tem grande
diferença daquele que até agora nos serviu nas
Subcomissões e, conseqüentemente, é uma deri
vação do Regimento Interno da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE RUYNEDEL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Ruy NedeI.

O SR. CONSTITUINTE RUYNEDEL-Foi cita
do por V. Ex" que a Secretária teria distribuído
o Regimento Interno. Isto não ocorreu.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) - Pe
ço desculpas a V. Ex', mas neste momento V.
Ex"o terá.

Sugiro a V.EX'" que, na leitura desse documento
original, que seria o nosso Regimento Interno,
atentassem para as normas gerais de ação, que
passássemos rapidamente a uma leitura ordena
da.

A primeira parte trata do Presidente. É desne
cessário determo-nos sobre cada um desses pon
tos, porque mera cópia do que é atribuído ao
Presidente na Assembléia Nacional Constituinte.
Eu chamaria a atenção para o fato de que encon
trei num documento de outra Comissão a solução
de questão de ordem pelo Presidente, na alínea
j, conclusivamente. Achei que ISSO não tinha cabi
mento dentro do Regimento Interno que nós apro
vamos. Diz que:

Ao Presidente compete resolver questão de or
dem, cabendo, entretanto, do seu indeferimento,
recurso para o Plenário da Comissão.

Adotei o mesmo sistema. Se tiver de indeferir
uma questão de ordem, o proponente pode recor
rer da minha decisão para o Plenário. Lá adiante,
vou fazer, á semelhança do que existe no Regi
mento Interno da Constituinte, uma exigência: que
esse recurso seja acompanhado de mais quatro
Constituintes, guardando praticamente a mesma
proporção que temos entre o Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte e o Constituinte
comum.

O art. 2° é muito simples:

"O Presidente será, nos seus impedimen
tos, substituído pelo 1<Více-Presídente. Na
ausência deste, sucessivamente, pelo 2°-Vi
ce-Presidente e pelo membro mais idoso da
Comissão na ausência de todos.

Não cito o membro mais idoso da Comissão
porque é um galardão que muitos não vêem mui
ta conveniência em ser citado. Mas já sabemos
quem é e se encontra presente no plenário

Art. 3.:
"Em caso de vaga do Presidente ou dos

Vice-Presidentes far-se-á o preenchimento
por meio de eleição realizada nas 24 horas
que se seguirem à vacância".

Das reuniões

As reuniões da Comissão serão ordinárias
ou extraordinárias, não podendo a sua dura
ção coincidir com o horário das sessões da
Assembléia Nacional Constituinte.

Por causa deste artigo do Regimento, não ado
tei o cronograma que me foi sugerido, e que agra
deço, pelo Constituinte Asdrúbal Bentes, porque
lá estava previsto, diariamente, uma reunião às
17 horas. A menos que a reunião seja extraor
dinária. Se ela é extraordinária, devo deixar as
reuniões ordinárias colocadas pela manhã e me
preservar no sentido de não violar desde logo
o Regimento. Sendo oportuno e sendo neces
sário, marca-se reunião extraordinária para a tar
de.

Art. 4°
Para participar das díscussóes, o Presiden

te deixará a direção dos trabalhos.
As reuniões ordinárias realizar-se-ão de se

gunda a quinta-feira, a partir das 9 horas e
30 minutos.
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As reuniões extraordinárias serão realiza
das em dia ou hora diversos dos pré-fixados
para as ordinárias, inclusive sábados, domin
gos e feriados.

O Constituinte Antônio Britto faz a observação
de que não consta o domingo neste documento.
De fato, temos que rever, para colocar.

Houve uma tentativa, que eu explicaria, de ga
nhar um dia a mais, nobre Constituinte. Talvez
por isto eu não lhe dei a explicação na ocasião.

Pelo cronograma que recebemos da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte, ontem, dia 25,
deveríamos estar recebendo os anteprojetos em
redação fmal.Sabemos que não foi possivel essa
entrega. Amda está sendo entregue. Recebi ape
nas o anteprojeto da Subcomissão da Defesa do
Estado, da Sociedade e de sua Segurança.

Dois dias para publicação dos avulsos, cinco
dias para discussão e preparo do parecer e do
Substitutivo do Relator e depois mais cinco dias
para discussão e votação.

Colocando o domingo, encerraria no domingo
o prazo, se considerássemos o dia 27 como inicial
de contagem. Pulamos e colocamos na segun
da-feira, o que dá um dia a mais para o recebi
mento das emendas. Mas é um assunto ao qual
vamos voltar, logo depois da leitura do texto, por
que há sugestões feitas,antes mesmo de começar
a reunião, que me parecem muito interessantes.

As reuniões da Comissão serão públicas.
Art. 6':
Os trabalhos da Comissão serão iniciados

com a presença de, pelo menos, metade dos
seus membros e obedecerão à seguinte or
dem: leitura e votação da ata da reunião ante
rior, leitura sumária do expediente recebido
sobre matéria constitucional, discussão e vo
tação da matéria constitucional.

Eu faria uma consulta sobre a questão da ata,
se a maioria insistiriana leitura obrigatória da ata
ou se ela poderia ser, desde logo, considerada
dispensável e depois entregue por escrito a cada
um dos Constituintes, para ganharmos tempo.

Para o fim previsto no caput deste artigo,
o comparecimento dos membros da Comis
são verificar-se-á por livropróprio de assina
turas, aberto 30 minutos antes do início da
reunião.

Se algum Sr. Constituinte não assinou o livro,
seria conveniente fazê-lo.O livroestá à disposição.

O capítulo seguinte trata das atas.
Passo para o anteprojeto da Constituição, art.

9"

Os anteprojetos recebidos na Comissão
serão distribuídos em avulsos a todos os
membros da Comissão para, no prazo de
cinco dias seguintes destinados à sua discus
são, receberem emendas.

É um ponto importante para nós. O Serviço
Gráfico do Senado Federal não deu conta do tra
balho das 24 Subcomissões. Estamos com um
trabalho retardado de impressão. Espero que não
haja objeção a que consideremos, dentro de dois
dias, a entrega desses avulsos, nos documentos
que vamos produzir pelo Prodasen. Será uma
condensação ou mera justaposição dos docu
mentos recebidos como Redação Final das Sub
comissões. Se não houver objeção, considera-

ríamos aquilo como avulsó feito: cada 'um rece
berá o seu conjunto. ASecretaria está preparando'
isto, através do Prodasen. Será distribuído a todos
os membros titulares e a todos os suplentes. To
dos terão a documentação completa.

De acordo?

"Encerrada a discussão o Relator terá cin
co dias para emitir parecer sobre os antepro
jetos e as emendas, que será distribuído em
avulso, sendo em seguida a matéria colocada
em votação."

Sobre este assunto quero voltar logo depois
da leitura.

"As emendas rejeitadas serão arquivadas,
podendo no entanto serem reapresentadas
na fase oportuna. Fica vedada a apresen
tação de emenda que substitua integralmen
te o anteprojeto."

Todos os que passaram por Subcomissões já
sabem que é a norma.

As deliberações sobe matéria constitucio
nal exigirão maioria absoluta de votos.

É interessante considerar isto, porque todas as
deliberações, menos as de natureza administra
tiva, serão sobre matéria constitucional. Portanto,
a nossa regra, aqui, vai ser a metade mais um
dos componentes da Comissão.

O voto será pela aprovação, com restri
ções, e vencido, quando for pela rejeição.

Este foi -urn assunto que me levou a
pesquisar o Regimento Intemo do Senado,
no ano passado, quando tive a honra de pre
sidir a Casa, em que o voto com restrição
era considerado como voto de rejeição. Mas
agora está claro, inclusive no Regimento Co
mum, com a sua edíção.vque o voto com
restrição é pela aprovação. E importante es
tarmos logo de acordo sobre isto.Aprova-se
pela conclusão, aprova-se com restrição 
naturalmente, aí, caberá alguma declaração
de voto que o Constituinte quiser fazer 
e o voto contrário, que será pela rejeição.
É o único voto contrário a ser considerado.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES
- Sr. Presidente, V. Ex" me permite uma
questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES
- E qu~do o Constituinte quiser se abster?
É um direito dele deixar de se expressar a
favor ou contra, abster-se de votar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
- O nosso Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte não prevê o caso da
abstenção, mas acho que isso pode ser resol
vido levando-se em consideração a ordem
hierárquica dos documentos do Congresso.

Essa ordem hierárquica vem a partir do
Regimento Comum; na falta ou omissão des
te, o Regimento do Senado, e na falta ou
omissão deste segundo, o Regimento da Câ
mara.

No Regimento do Senado e no Regimento
da Câmara, o caso de abstenção é conside
rado paraefeito de quorum. Temos, inclu-

"sive, disposto, neste painel, o sim, o não e
a abstenção. Aabstenção dos votos do Sena
do é computada como voto presente para
efeito de quorum, mas não para efeito de
contagem de votos positívos'ou negativos.

Aindacompletando esta questão de ordem
do Constituinte José Tavares, mostra-me a
Dr' Sarah aqui o Regimento da Câmara, "da
votação." Não sou muito entendido no Regi
mento da Câmara, porque ele era a terceira
altemativa, no tempo em que presidi o Sena
do. Então, normalmente, era o Regimento
Comum e o Regimento do Senado. Mas, no
art. 170, está:

"Avotação completa o turno regimen
tal da discussão:

§ 3° O Deputado poderá excusar-se de
uma parte da votação, registrando simples
mente abstenção".

Acho que resolve a questão de ordem. E fican
do claro que conta para efeito de querem,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - V.
Ex-permite que faça um comunicado?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES
Quando recebi a convocação para a reunião de
hoje, havia assumido um compromisso inadiável
de grande importância para o meu Estado. la
mento ter que me ausentar, mas venho aqui, co
mo alguém que presidiu a Subcomissão de Defe
sa do Estado, dizer a V. Ex- que a Comissão que
V. Ex" preside, e a da qual este Constituinte faz
parte, poderá contar comigo, a partir de agora,
nos trabalhos e em todos os sentidos. Quero au
gurar a V. Ex", ao nobre Relator e aos demais
Membros desta Comissão pleno êxito, que te
nham muita sorte na condução dos trabalhos e
que possamos, ao finalrealizarum esboço naquilo
que possa traduzir os anseios e a expectativa da
nossa população.

Peço desculpas ao registrar a minha salda, exa
tamente em razão desse compromisso inadiável
que assumi anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Agradeço as palavras de V.Ex-Elas são tão impor
tantes para nós, que traduzem o seguinte: Oxalá
possa eu, na Presidência, com os meus compa
nheiros, ter o mesmo desempenho que V. Ex
teve na Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Dentro da área de V. Ex', já podemos discutir
ou vamos esperar V.Ex-terminar toda a leitura?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Quando começamos a reunião, foi sugerido que
lêssemos apenas os assuntos fundamentais. Eu
pediria a V. Ex" que concordasse comigo.

Vou ler os assuntos fundamentais e, logo em
seguida, discutiremos. Tanto que já passamos al
guns artigos sem ler.

Durante a discussão do anteprojeto, o Re
lator usará da palavra pelo prazo de 20 mi
nutos.
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É outro ponto que- tive O· cuidado de colocar
no nosso Regimento Interno. Vamos verificar..aí,
que para a discussão, demos 10 minutos para
cada Constituinte, o que me parece suficiente.

As questões de ordem, como na regra geral,
têm 5. minutos para serem formuladas, de ma
neira objetiva, clara e de assunto pertinente.

Ao final da discussão, serão concedidos
mais 20 minutos ao Relator, para conside

'rações finais, sem aparte.

Satisfaz, Deputado Prisco Viana?

O SR.corssrrrtmre PRISCOVIANA -Intei
ramente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
"De votação". Este é um ponto importante.

"Avotação do substitutivo far-se-á em glo
bo, ressalvados os destaques concedidos".

Assim, quando vier o substitutivo do Relator
Prisco Viana,a votação pode ser em globo, ressal
vados os destaques.

"Rejeitadoo substitutwo, compete ao Rela
tor redigir o parecer que represente a decisão
da Comissão, consignando no mesmo, por
menorizadamente, a matéria vencida".

Isto é conseqüência de uma consulta feita pelo
Deputado José Uns ao Presidente UlyssesGuima
rães. A solução foi dada com este oficioque está
citado.

No encaminhamento da votação, três mi
nutos cada membro da Comissão - por 3
minutos, um membro da Comissão a favor
e outro, contra - sem apartes, tendo o autor
preferência.

Verificadaa inexistência de quomm para
a votação, o Presidente poderá suspender
a reunião pelo tempo necessário à sua com
plementação.

É importante ler isto, porque, se algum Consti
tuinte resolver obstruir, o que é um direito, sabe
que conta com essa perspectiva de pedir a verifi
cação de quomm, e seremos obrigados a con
ceder.

Os destaques serão apresentados por es
crito, lidos.

Dificilmenteserão indeferidos. Se forem indefe
ridos, há recur~ para o plenário.

Processo de Votação - As matérias cons
titucionais somente serão votadas pelo pro
cesso nominal.

Não haverá processo simbólico. Será feitopela
chamada, de acordo com a ordem alfabética.

Eu pergunto ao Presidente Israel Pinheiro -
o Presidente José Tavares já se retirou - e ao
Presidente Fausto Fernandes se nas Subcomis
sões adotaram o critério do suplente ser aquele
que primeiro escreve no livro, correspondente ao
seu partido. Foi feito assim?

o SR. CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Na verdade, V. Ex" levantou um problema, para
o qual é preciso haver uma regulamentação. Po
deria falar agora ou vamos esperar?

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _
A~re. ,

o $~. ÇQI:'I~TITÇlINTj::, I~~L PINHEIRO 
Quandp a Comissão nêo ~e~ m,ujtq problema,
não tem multo atrito, quando é uma Comissão _
mais ou menos passiva, cqmo e~p.e~o que Efsj:a,
seja, não haverá problema algum em aceitar a
inscrição pela ordem de chegada. Mas-naSubco~ ,
missão do Poder Executivo, da qual faço parte
como suplente, surgiu um problema desagradá
vel, sob certo aspecto: para o qual é preciso que
se tome alguma provídêncía, Pensando a respeito
da matéria', sugiro a V. Ex" que íncluá no nosso
Regimento Interno alguma propostâ do tipo da
que vou apresentar, naturalmente, a modifica.
ções. Acho que se deveria dar um prazo de 30
minutos, antes da abertura dos trabalhos, para
a inscrição dos suplentes.

Evidente que o suplente é do Partido. Não há
dúvida. A dúvida é quem primeiro assina. Senão
teremos o mesmo vicio que havia nas inscrições
do Grande Expediente da Câmara dos Deputados,
antes daquela decisão do sorteio.

A minha proposta é que se adote a mesma
solução adotada na Câmara, com muito sucesso.
Os que chegarem na meia hora anterior ao início
dos trabalhos serão submetidos áum sorteio, para
evitaros problemas que V. Ex"já identificou.Esta
é a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Obrigado. Constituinte Fausto Fernandes com a
palavra.

O SR.CONSmUINTE FAUSTOFERNANDES
- Na nossa Subcomissão não tivemos problema
algum. É uma Subcomissão sem muita polêmica.
Os suplentes chegavam, se inscreviam e partici
pavam sem nenhuma reclamação.

Quanto à norma para a Comissão temática,
temos que ver o problema.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Ruy NedeI.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pes
soalmente, temos um ponto de vista um pouco
divergente do apresentado. Temos notado que
diversos suplentes têm se titularizadonas Subco
missões pelo seu trabalho efetivo e continuada
participação. Se passam a não ter o direito ao
voto, que têm conquistado pela presença na ma
drugada das reuniões e pela presença no início
dos trabalhos, no momento decisivo da votação,
por questões de divergências, de litígio, e é colo
cado em um grupo para um eventual sorteio,
não me parece o processo mais justo. Temos
notado, em diversas Subcomissões, suplentes
que têm, efetivamente, tido uma participação co
mo titulares, porque se titularizarampela sua parti
cipação, pelo seu trablaho, porque quase nunca
existe a presença de 100% dos titulares.

O SR. FAUSTOFERNANDES - É uma nova
proposta: aquele que tiver maior número de pre
sença nas reuniões anteriores, talveztenha prefe
rência sobre o titularque nunca compareceu. Esta
é uma boa proposta.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Eu
pediria que V.Ex""se pusessem de acordo...

O SR. FAUSTOFERNANDES - Eujá concor
do. A idéia é brilhante.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Mas, para mim, a dificuldade está em como colo
car isto numa regra. Ao passo que a assinatura

pelo prazo, para aquele. que, primeiro chegasse
.e assinasse, resolveria. facilmente, do ponto de
,vista burocrático. Não seí_se ocorrerá que essa
.pessoa que chega, assina, vai embora - e aí
entra a sua observação com muita justeza - não
participa dos debates, mas votará em lugar daque
le que está lá participando, ouvindo tudo e que,
na hora de votar, é substituido por aquele que
assinou antes. Era esta a colocação que o Consti
tuinte Israel Pinheiro fazia. Sugiro que se pense
um pouco sobre esta questão e que se adote
o princípio sugerido pelo Constituinte Israel Pi
nheiro, no sentido de se colocar no Regimento.
Colocaríamos, então, no Regimento, uma decisão
dessa natureza. Vamos ainda amadurecê-la e co
locá-Ia.

O SR. CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Há um outro problema que surgiu na Subcomis
são. Talvezdeva constar do Regimento que quan
do o suplente iniciaos trabalhos, passa a participar
efetivamente. Houve, uma questão de ordem, a
qual não teve solução no tempo regimental, pelo
menos no meu entender, no sentido de que o
suplente só participa dos trabalhos na hora em
que participa de uma votação. Essa argumen
tação não me convenceu.

Então, é para ficar bem claro que, no inicio
dos trabalhos o suplente presente já está partici
pando dos trabalhos. E por uma razão muito clara:
tentaram substituir o suplente, após o início dos
trabahos, o que achei uma violência, um arbítrio.
É bom que constasse isso.

O SR. ANTÓNIO BRITTO - Da votação, não,
porque a votação só se processa, às vezes, muito
após o iníciodos trabalhos. No iníciodo trabalho,
constando a presença do suplente, a sessão já
foi iniciada, e, pelo Regimento da Câmara, não
se pode substituir o suplente ou o membro efetivo.
Essa definição de "tendo iniciado os trabalhos"
é um pouco difusa,porque alguns argumentaram
que iniciar o trabalho é quando ele participa de
algum processo votatório. Acho que não.

O SR.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pri
meiro, no Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte que votamos na primeira parte
dos nossos trabalhos, é facultado ao suplente 
e a qualquer membro que não-suplente - parti
cipar das reuniões das Comissões, ter voz e não
ter voto. Todo o problema está no voto.

O SR. ANTÓNIO BRITTO - Exatamente. O
problema todo está no voto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, vamos ter cuidado na hora de pôr esta
questão no nosso Regimento, como fazê-lo, por
que vai ser muito dificil ao Presidente da Casa
acompanhar se o suplente que assinou o livro
em primeiro lugar não participou de coisa alguma
e só vem para votar de acordo com o seu Líder,
por exemplo. Ao passo que o outro participou,
discutiu, assinou em segundo lugar, e vai ser pre
terido porque não assinou em primeiro. Do con
trário, como verificar essa freqüência, essa assi
duidade, essa participação efetiva?Acho que não
há muito o que fugir do problema da lrsta de
freqüência. É uma impressão preliminar.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Constituinte Antônio Britto.
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o SR. CONSTIfUINTEANTÔNIO BRITTO 
Na minha Subcomissão, nós nos detivemos du
rante aproximadamente 12 horas, debatendo este
problema e chegamos a um entendimento que
me parece na linha do que V. Ex" anuncia, e muito
claro. Se qualquer Constituinte, a qualquer tempo
poderá participar dos trabalhos, isso não cria ne
nhuma inibição, nenhuma necessidade de defini
ção prévia de ali se encontrar na condição de
titular ou de suplente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Certo.

O SR. CONSTIfUINTEANTÔNIO BRITTO 
O momento crucial é o momento da votação.
Ela se fazpela chamada dos titulares. E em haven
do algum ausente se estabelece a suplência. En
tão, o único cuidado que se tomou foi de que
- e sugiro a V. Ex' - iniciada a substituição
do suplente pelo titular que retoma à função ape
nas não se desse uma vez iniciada a tomada de
votos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Certo. Está até muito consoante com o que o
Regimento prevê em termos de votação. Ela não
pode ser interrompida. Nesse caso, não haveria
como modificar. A questão é saber quem vota
»or quem? Ausente um, é preciso saber quem
a, -umíua posição e vai votar.

O .:5R. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não.

O SR. CONSTIfUlNTE FURTADO LEITE
Não sei exatamente, na qualidade de suplente,
se me permite pedir a V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois Não.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Esclareço a V. Ex", ao mesmo tempo, que dese
java estar conciente de uma decisão a respeito
da posição do suplente.

Evidentemente, sou suplente, na Subcomissão,
até com privilégio. Dei posse a V. Ex', abri os
trabalhos, no início da Comissão. Tenho outras
atribuições na Casa: sou efetivo de outra Subco
missão, que exige a minha presença. Estarei aqui.
Recebi o convite de V. Ex' para estar presente.
Vim, com muito prazer, prestigiar os trabalhos
dos companheiros desta Comissão.

Gostaria de pedir a V. Ex' uma definição com
relação à posição dos suplentes, porque tenho
muito prazer em estar aqui, mas também tenho
o meu tempo bem comprometido em outros tra
balhos. Esta é a minha consulta a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - A
presença do suplente é bem-vinda. Veja V. Ex"
que abrimos a reunião até arranhando um pouco
o Regimento, porque não tínhamos maioria abso
luta para fazê-lo.

Vislumbroaqui, também, um suplente das mes
mas qualidades que o Deputado Furtado Leite,
o Deputado Konder Reis, um pouco lá atrás, por
que talvezS. Ex" suponha que suplente tenha que
sentar atrás. Mas nós o estamos divisando bem.

O papel do suplente é justamente o de suprir
a ausência. Daí a sua própria denominação léxica.
Ele supre a ausência de alguém. Isso, na medida
em que se tomar necessária a votação. Fora disso,

ele tem inteira autoridade, como Constituinte, pa
ra participar dos trabalhos da Comissão. Mas V.
Ex" só nos honra participando dos trabalhos da
Constituição e, na ausência dos Deputados do
Partido de V. Ex", e V. Ex" votando, o faz com
inteiro respaldo do Regimento da Casa.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Muito obrigado a V. Ex"

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
"Da Ordem de Votação". Gostaria de chamar a
atenção para a questão de facilidade dos traba
lhos. A experiência que temos, na Casa, mostra
que o Relator, ao fazer o seu relatório finale apre
sentar o Substitutivo, encontra uma série de
emendas. A umas ele dá parecer favorável; a ou
tras, parecer contrário. Nós estamos sugerindo
que primeiro se vote as emendas com parecer
favorável, em globo, sem prejuízo dos destaques
concedidos. Qualquer constituinte que pede des
taque, este lhe é concedido, vota-se o que já teve
parecer favorável, em globo, sem prejuízo dos
destaques. As emendas com parecer favorável,
destacadas, serão decididas e votadas uma a uma.

O mesmo, em seguida, para as emendas com
parecer contrário. Então, votaríamos, primeiro, as
emendas com parecer favorávele, depois, as com
parecer contrário; primeiro as emendas com pare
cer favorável destacadas, uma a uma e, depois,
emendas com parecer contrário destacadas, uma
a uma.

O SR. CONSTIfUlNTE ISRAEL PINHEIRO Fi
LHO - Sr. Presidente, vou divergir um pouco
de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
um direito, sem dúvida.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO A
LHO- Divergirno bom sentido, no sentido cons
trutivo. Se V. Ex' permitir que isto permaneça no
nosso Regimento, não vamos terminar a votação
nunca. V. Ex"tem que admitir a votação em globo.
Não o conseguirá. Na nossa Subcomissão foram
apresentados, em algumas dissenções 400 ou
500 pedidos de destaque. Na nossa, uns 100,
150, 130. Aqui, provavelrnente.juns 400 a 500.
V. Ex" não terá tempo material. E permitido, pelo
Regimento, que se vote em globo. V.Ex"deveria
examinar.

Estive conversando com a Assessoria da Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte e dis
seram que se permite a votação em globo. Não
entendi bem, porque entra em choque. V. Ex"
vai argumentar. Já me convenceram - pelo me
nos acho que eu me convenci - porque facilita
os trabalhos. Temos que votar em bloco as emen
das que não tenham pedidos de destaque.

As emendas destacadas e com parecer favorá
vel serão votadas uma a uma.

O SR. CONSTITUINTE (Não Identificado) 
Em globo, destacada - apenas que eu tenho
que votar uma a uma - em globo ou em bloco?

O SR. CONSTIfUINTE ISRAEL PINHEIRO FI
LHO- Perdão, é que eu li o parágrafo, o artigo
de cima. V. Ex' tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
"Das Questões de Ordem". Nós já sabemos o
que é uma questão de ordem. Não vou ler. Deve
ser objetiva, indicar isto etc.

"Para contraditar a questão de ordem, será
permitido a um só membro da Assembléia
falar por prazo não excedente ao fixado no
caput".

Aqui pode haver um tipo de malícia que eu
suponho não será utilizadonesta Casa, mas pode
ser que alguém peça a palavra para contraditar
a questão de ordem e com ela vá concordar.
Por isto, é preciso verificarse a questão de ordem
foi contraditada ou não.

"Nenhum Constituinte poderá renovar, na
mesma reunião, questão de ordem nela deci
dida pela Presidência.

"Quando a Presidência verificar que a
questão de ordem não se refere efetivamente
aos trabalhos, poderá cassar a palavra do
Constituinte que a estiver usando."

Istoé do Regimento da Constituinte.Acho forte,
acho violenta. Durante o tempo de experiência
na Casa jamais cassei a palavra; apenas, termí
nada a formulação, dizia que não há questão de
ordem, que houve apenas um processo de obstru
ção. Decidia e passava adiante. Mas está no Regi
mento da Casa, e eu reproduzi.

"De decisão do Presidente sobre questão
de ordem cabe recurso ao plenário da Co
missão, desde que tenha no mínimo o apoio
de 5 Constituintes, incluindo o autor do re
curso."

Bem, como nós dissemos que íamos apenas
tocar alguns pontos fundamentais e voltar a um
ponto fundamentaI, este ponto fundamentaI surge
agora. Peço a atenção particularmente do nosso
preclaro Relator. Nós distribuirnos esse cronogra
ma de trabalho e com o Constituinte Prisco Viana,
antes de começar a reunião, verificamos que
companheiros deram opiniões que pareceram
muito sensatas e muito oportunas. Pelo crono
grama, estaríamos, hoje, fazendo esta instalação;
teríamos até o dia 27 para apresentar os avulsos
e, aí, começaria, imediatamente, o prazo. Era assi
nado um prazo ao Relator,de cinco dias, e durante
esses cinco dias nós íamos discutir. Discutir o
quê? É a pergunta que eu mesmo me fIZ. O que
é que eu vou discutir? Vou discutir o que já se
discutiu nas Subcomissões? Uma vez que não
se conhece o parecer do Relator sobre a nova
matéria, ou o substitutivo do Relator, o que fazer?
Sobre ele, provavelmente, é que incidiráa aprova
ção ou concordância ou a discordância. De ma
neira que há uma proposta que eu submeto ao
Relator em primeiro lugar e à Casa em segundo;
fazer uma composição diferente da distribuição
dos trabalhos no tempo. O tempo eu não posso
alterar, porque ele me é imposto pelo Regimento
Interno; eu terei cinco dias para este fím e, depois,
cinco dias mais para a apresentação do Substi
tutivo e a votação.

Devemos estar encaminhando este nosso tra
balho à Comissão de Sístematízação no dia 15
de junho. De maneira que a sugestão que me
pàreceu interessante, feita pelo Constituinte Israel
Pinheiro Filho, e pelo Constituinte Konder Reis
e outros companheiros, é a de modificar, por
exemplo: se o Constituinte Konder Reis quisesse
dar a sua opinião a respeito, eu apreciaria muito,
já que eu posso estar divulgando aquilo que não
é exatamente o seu pensamento, mas tive a idéia
que seriam dado três dias originais, não eram?
Desses cinco dias nós daríamos três dias ao Rela-
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tor, para que ele, neste período, preparasse uma
espécie de condensação dos anteprojetos recebi
dos, e produzisse o seu Substitutivo, e a partir
daí, nós utilizaríamos os outros sete dias do prazo
totaI de dez, para apresentação das emendas e
discussão. Deixo em aberto a questão. Seria isto
Constituinte Konder Reis? Parece que há uma
variante.

o SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER ~EIS - Sr. Presidente, Srs. Constituin
tes, é exatamente isto; entendo que as emendas
apresentadas pelos Membros da Comissão de
vem ser dirigidas ao trabalho do Relator e não
aos esboços produzidos pelas Subcomissões. Se
porventura nós tivermos de coincidir o prazo para
apresentação de emendas com o prazo para o
Sr. Relator apresentar o seu parecer, estas emen
das só podem ser apresentadas aos esboços pro
duzidos pelas Subcomissões. Então, nós não iría
mos emendar o trabalho do Relator da Comissão,
nós iriamos apresentar emendas sobre o resul
tado final da tarefa cometida às Subcomissões.
Diante desta dificuldade, o Deputado IsraelPinhei
ro Filho e eu, coincidentemente, tivemos a idéia
de abrir um prazo para o Sr. Relator apresentar
o seu parecer sobre os esboços que forem enca
minhados à Comissão, compatibilizá-los, coorde
ná-los, dar uma forma capaz de fazê-los harmo
niosos, coerentes e sem quaisquer contradições.
Apresentado este trabalho na forma de substi
tutivo, a Comissão teria oportunidade para emen
dá-lo por três dias e três ou quatro dias para discu
tir e votar o Substitutivo e as emendas.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente eu queria discutir a idéia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Sr. Relator. Não prefere ouvir
outras considerações e discutir no final?

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Eu gostaria
de deixar algumas idéias logo, pois talvez, quem
sabe, Deus queira inibiroutras idéias a este respei
to, o nobre Constituinte Konder Reis traz uma
sugestão muito imaginativa, mas data venia de
S. Ex', eu tenho a impressão de que S. Ex' está
inovando em relação ao Regimento.

O art. 18 do Regimento diz expressamente o
seguinte: "Na Comissão, os anteprojetos serão
distribuídos em avulsos a todos os seus Membros
para, no prazo de cinco dias seguintes destinados
a sua discussão, receber emendas".

O Relator terá que dar parecer aos anteprojetos
das Comissões. O que S. Ex'talvez queira se referir
é que se faça uma, digamos não diria sistema
tização, mas que se faça um texto único, colo
cando os três anteprojetos para facilItara sua dis
cussão.lsto poderá ser feito sem contudo quebrar
a característica ou condição de que são antepro
jetos distintos 05 três anteprojetos que irão rece
ber emendas e deverão receber pareceres do Re
lator, que concluirá oferecendo um texto único
na forma de substitutivo, é a minha opinião, Sr.
Presidente.

O SR.CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
(Pela ordem.) Sr. Presidente. Não há dúvida de
que existe uma quebra, no que preceitua o Regi
mento Interno, mas eu gostaria de aduzir um argu
mento para defender a proposta aqui apresen
tada, porque nós passaríamos a trabalhar em ci
ma de uma peça nova, que nos seria apresentada
pelo Relator da Comissão Temática. Parece-me

que nós corremos o risco de termos a reapresen
tação pura e simples de muitas emendas já leva
das à discussão e votação nas Subcomissões.
Ora, nós sabemos que, basicamente, a peça mais
importante da Comissão Temática vai ser produ
zida pelo Sr. Relator, de posse dos três relatórios
e dos três anteprojetos das Subcomissões. S. Ex',
o Sr. Relator, elabora um anteprojeto da Comissão
Temática, que seria então submetido ao Plenário,
para receber as emendas e posteriormente ser
discutido e votado.

Reconheço que, realmente, se arranha o que
se estabelece no Regimento Interno, mas, aduso
que existe a grande vantagem de nós operarmos
em cima de uma peça nova de trabalho. É a
minha opinião.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Verifico aí
um habilidoso artifício para acabar com a figura
do Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
Não, não existe isto.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Só que eu
insisto em que nós teremos que dar o parecer
em anteprojetos, e o parecer terá que concluir
por um substitutivo que irá, aí sim, fundir todos
estes projetos numa proposta substitutiva de ante
projeto. O que nós teríamos é, se me permite
V. Ex'...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
Constituinte Aírton Cordeiro, com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
O que realmente aconteceria seria uma inversão
do processo de elaboração do documento final.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Entendi a colocação do mesmo modo. Agora,
respeito a posição do Relator, até porque ele tem
prazo num determinado período que' pode ser
restringido pela sistemática de trabalho que nós
estamos pensando em adotar. Então, vamos res
peitar um pouco a posição que o Relator defende.

Ouço o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO
Sr. Presidente, eu gostaria de aduzir as razões
já colocadas pelo Relator, e me preparava para
fazer a leitura do art. 18, o seguinte fato.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Só
me permito interrompê-lo para dizer, sou escravo
do Regimento, mas eu achei que fui acusado,
ainda há pouco de ser muito quadrado por ser
escravo do Regimento. Eu achei que a colocação
poderia ser combinada entre nós sem a violação
maior, que era a violação do prazo. Desculpe inter
romper.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO
Seguramente nós teremos outras oportunidades
para subverter a ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não comigo.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRITTO
Sr. Presidente, as três peças que nós temos, aliás
ternos duas até agora, virá a terceira, são de co
nhecimento, até este momento da Subcomissão
queas produziram. O prazo que estã aberto, não
h.6 prazo aberto apenas para 05 integrantes desta
Comissão, é um prazo aberto dentro da Casa,
para o oferecimento de emendas. Qualquer alte
ração neste sentido traria evidentemente ganhos

em um outro aspecto aqui referido, mas criaria
esta dificuldade; todos os outros Constituintes es
tão, por decisão da Mesa, interpretando o Regi
mento, e estão autorizados a, uma vez divulgados
os avulsos, oferecerem emendas que trarão então
material novo, a exame do Relator. Então, me
parece que apesar de alguns ganhos que se pode
ria ter em relação à proposta defendida pelo Cons
tituinte Konder Reise pelo Constituinte AírtonCor
deiro, há estes dois problemas: o primeiro, o Regi
mento e, o segundo, é que virá um material novo,
oferecido pelo conjunto da Assembléia Nacional
Constituinte, e nós teremos o nosso material novo,
dentro de 10 dias, quando o Constituinte Prisco
Viana oferecer o seu parecer.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Pa
ra mim o Regimento é insuperável, ele só seria
superado se nós todos nos puséssemos de acor
do com isto, desde que não rompêssemos o pra
zo, não ultrapassássemos o prazo. Creio que, co
mo foi colocado pelo Constituinte Konder Reis,
pelo Constituinte Airton Cordeiro, e pelo Consti
tuinte Israel Pinheiro nós vamos ficar nestes pri
meiros cinco dias, enquanto o relator faz o seu
substitutivo, nós vamos ficar discutindo sobre o
passado. Porque não se conhece nada do que
vai ser o substitutivo do relator, não se pode pene
trar na consciência dele previamente. Então, nós
vamos ficar discutindo sobre passado. Neste caso,
a proposta que V.Ex' mesmo fez há pouco, antes
de nós abrirmos a reunião, acho que voltaria a
ser objeto de consideração. Vamos discutir o quê?
Se os anteprojetos estão sendo objetos de estudos
detalhados do relator, que vai sobre eles opinar,
e vaiapresentar substitutivo, é evidente que, quan
do ele apresentar o substitutivo, nós vamos verifi
car, primeiro, se ele pura e simplesmente justapôs
os anteprojetos e aceitou todos os anteprojetos
como vieram, o que é duvidoso; segundo, se há
modificações e, a partir daí, quais as emendas
que nós vamos oferecer. Serão emendas real
mente ao trabalho do relator, são emendas do
substitutivo. O substitutivo, pelo seu nome, ele
pressupõe uma proposição original, tanto que não
se poderia chamar de substitutivo aquilo que vem
da subcomissão.

A subcomissão é que é o documento original,
que é o anteprojeto. O substitutivo é uma emenda,
é uma grande emenda ao anteprojeto, por isto
é que é um substitutivo. Se fosse uma emenda
ou duas, seria um anteprojeto original. Quando
se faz um substitutivo é porque são várias emen
das que o relator pode achar conveniente fazer.
Então, na verdade, a rigor dentro do processo
legislativo,nós estaremos chamando isto de sube
mendas, ao substitutivo do relator.

Bom, mas, neste caso pergunto eu, seria com
patível com o desejo da comissão, o ponto de
vista levantado pelo Constituinte Antonio Brito,
que nestes primeiros 5 dias que nós vamos ter
aqui, e que nós incluímos até a segunda-feira,
nós discutíssemos isto precedido de uma espécie
de relatório, que cada relator da subcomissão faria
à nossa comissão com uma espécie de retros
pectiva de seu trabalho, para colocar a Comissão
como um todo, a par do que se fez em comparti
mentos isolados? sussurra o relator para mim,
que é uma boa idéia, então, nós combinaríamos
com os presidentes de comissão, que os seus
relatores fizessem, usassem da palavra, nas ses
sões seguintes, em cada reunião um relator, cela-
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tando aquilo que havia acontecido, na sua comis
são, na sua subcomissão, o contencioso funda
mentai que lá havia sido debatido, preparando
o espírito dos Membros da Comissão, para a aná
lise do substitutivo que o relator vai apresentar.

Tem a palavra o Constítuínte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Volto a insistir um pouco na tese anterior defen
dida pelo Constituinte Konder Reis, e gostaria de
chamar a atenção do nosso relator Prisco Viana.
Aqui está o seguinte prazo para recebimento de
emendas. Evidentemente, nós vamos apresentar
emendas sobre os anteprojetos das três subco
missões, como já ficou bem claro aqui.

O relator vaipegar estas emendas, dar um pare
cer sobre elas, incluindo ou não no seu substi
tutivo, e, então, na segunda-feira, dia 8 de junho,
apresentamos o relatório, distribuição de avulsos,
e votação no dia 10.

Acontece, Sr. relator, é que as emendas que
vamos apresentar até segunda-feira, às vezes, o
pedido de destaques delas não resolve o proble
ma de mudança de ponto de vista de V.Ex" apre
sentado num dos artigos do relatório; não com
bina, não casa, cria o vazio, o vácuo. Aconteceu
isto na nossa comissão, está aqui o nosso ilustre
relator Francisco Rossi. Porque começa-se uma
votação, eu divirjode um artigo, e rejeito o artigo.
Peço a suspenssão deste artigo e eu não tenho
uma emenda própria para incluir no lugar do arti
go suprimido.

Então, a proposta do Constituinte Konder Reis
está exatamente para evitar que isto aconteça,
que não h~a uma sequêncla, que não se perca
uma seqüência, uma lógica, dentro do substitutivo
ou do parecer finalde V.Ex'sobre um substitutivo.

Eu queria aduzir mais alguns argumentos, con
trariando um pouco o nosso ilustre companheiro
Antonio Britto. S. Ex' falou muito bem, existem
outras condições, mas também nós temos inte
resse em outras comissões. O constituinte que
realmente deseja participar da Constituição, ele
tem que participar das outras, lógico. Então, é
preciso que haja um pouco de elasticidade em
matéria de prazo não infringindo o Regimento,
ou então o entendimento de lideranças, que possa
haver, assim, um pouco de um espírito de entendi
mento, de paciência, para que possa conciliar os
interesses dos constituintes e o açodamento que
está acontecendo com o processo legislativo
constitucional, porque nós estamos ficando sem
tempo.

Terminamos ontem, uma hora da manhã, a
nossa subcomissão, já estamos aqui, já estão
abertos prazos de emendas, encerram-se em qua
tro dias.

Não tenho tempo, Sr. Presidente e Sr. relator,
não terei tempo de ler, nenhum constituinte terá
tempo de ler, todos os anteprojetos finais das
24 subcomissões.

É um apelo que faço ao Constituinte Antonio
Britto,e também ao nosso relator, para que procu
rem contornar o aspecto regimental dentro do
entendimento das lideranças partidárias, e com
o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

Para terminar, Sr. Presidente, eu gostaria de
indagar a V.Ex', se nós podemos, ainda, discutir
o Regimento Interno, oujá foi encerrada a discus
são?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não há rigidez nisto, nós apenas tinhamos ultra-

passado. Não é bom, nos fazermos carangueijo,
mas, de qualquer maneira, podemos voltar, ao
ponto. Mas, se antes disto, for necessário tratar
do problema de que estamos tratando, seria me
lhor dar seqüência a ele.

O Constituinte Ottomar Pinto pediu a palavra,
depois, ouviremos o Constituinte Airton Cordeiro.

O SR. CONSTITUINTE OrrOMAR PINTO 
A minha questão, vem em segmento à levantada
pelo Constituinte Israel Pinheiro Filho, porque na
segunda-feira, dia 8, o relator apresenta o seu
Relatório com o substitutivo, dístríbuíçâo de avul
sos. A minha questão é a seguinte: qual é o prazo
que os membros da Comissão Temática têm para
apresentar eventuais emendas ao substitutivo do
relator?

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Pe
lo Regimento Interno, os prazos estarão esgotados
dentro de cinco dias, a partir da apresentação
da distribuição dos avulsos dos anteprojetos. No
caso, não pode o relator apresentar um substi
tutivo em que ele já estudou os anteprojetos e
as emendas, e depois abrir novo prazo para emen
das a eles, porque aí terminava o trabalho do
relator. Então, as emendas têm que ser apresen
tadas em 5 dias, a partir de amanhã. - Com
a palavra o Constituinte Airton Cordeiro.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
Sr. Presidente, confesso que me sensibilizao argu
mento levantado pelo Constituinte Antônio Britto,
de que os Constituintes todos devem ter acesso
a esses anteprojetos, mas eu gostaria de oferecer
uma nova sugestão, desde que haja acolhimento,
do Plenário, da nossa Comissão Temática, a esta
proposta levada à Mesa. Eu me permito sugerir
a V. Ex' que seja o porta-voz de uma proposta
nossa à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, a fim de que o critério seja adotado
para todas as Comissões Temáticas.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Se
ja uniforme.

O SR.CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
A fIID de termos um critério uniforme para toda
a Casa. E quero, só para não perder a oportu
nidade, dizer ao Constituinte Prisco Viana, que
não houve intenção nossa, de forma alguma, ape
nas nós queremos é aperfeiçoar o trabalho e ino
var na medida do possível.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, peço a V.Ex" que me abra a oportunidade
de fazer alguns comentários sobre a análise inter
pretativa, que se fez do Regimento Intemo, seu
detalhamento, aliás uma iniciativa louvável de V.
Ex", para, nesta reunião inicial, esclarecer várias
questões, inclusive utilizando-se de acontecimen
tos ou de experiências vividasnas Subcomissões,
que foram as que primeiro aplicaram o Regimento
da Constituinte no exame das sugestões que lhes
foram enviadas.

Estou muito preocupado, Sr. Presidente, com
um dispositivo regimental, rigorosamente o § 11
do art. 13:

"ÀsAssembléias Legislativas,Câmaras de
Vereadores, e aos Tribunais, bem como às
entidades representativas de segmentos da
sociedade, fica facultada a apresentação de
sugestões, contendo matéria constitucional,
que serão remetidas pelo Presidente da As
sembléia às respectivas comissões",

Tendo acompanhado com alguma proximida
de da elaboração desse procedimento, a impres
são que me fica é de que este dispositivo se refere
a fase ultrapassada, o envio das sugestões das
entidades, das instituições, da Assembléia e da
Câmara de Vereadores, Tribunais, enfim, das enti
dades que as enviaram. A remessa feita direta
mente às Subcomissões foi uma decisáo pessoal
do Presidente, para estabelecer um ganho proces
sual, pelo que entendo esse § 11 não deve ser
aplicado a esta fase de nossos trabalhos, aos tra
balhos da Comissão.

Esta uma observação que faço e espero acolher
de V.Ex", em seguida uma opinião a respeito.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Te
nho a impressão, não pude prestar a atenção total
mente a V. Ex", mas tenho a impressão de que
a questão estaria resolvida a partir do momento
em que ouvi a interpretação, em uma de nossas
reuniões, de que esse prazo deferido às Assem
bléias Legislativas se encerraria exatamente no
mesmo em que se encerrou para nós Consti
tuintes os prazos para apresentação de sugestões.
Mas, se não chegaram até agora, não chegariam
mais.

O SR.CONSmUlNTEAlRTON CORDEIRO
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem V.Ex" a palavra.

O SR.CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
Como V.Ex" bem sabe, nas Subcomissões o rela
tor apresentou o parecer em cima deste antepro
jeto, os diversos membros das Subcomissões fize
ram as suas emendas, a seguir, e ele consolidou
aquelas emendas, rejeitando umas, acolhendo
parcialmente outras, e fez o seu Substitutivo. Isso
nos pareceu uma sistemática bastante eficiente.
Agora, no caso aqui, pergunto a V.Ex',nós vamos
ter que apresentar emendas sobre os Relatórios
que vieram das Subcomissões? Certo. E em de
corrência disto o que poderá haver são destaques
sobre matérias diferentes que tenham sido colo
cadas no Relatório Final, decorrente de sugestões
dos membros destas comissões e de outras Cons
tituintes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Perfeitamente!

O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
Somente destaques.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, eu gostaria de esclarecer no art. 22, do
Regimento que é proposta, a questão do encami
nhamento da votação, porque o Regimento da
Constituinte é omisso a este respeito, e tive opor
tunidade de assistir, em algumas Subcomissões,
problemas de interpretação a respeito desta ques
tão. Quem encaminha? Por quanto tempo? O que
fazer para suprir a omissão do Regimento Intemo
da Constituinte?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
artigo que V. Ex" se refere é da nossa norma?

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Proposta
n° 22.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Trata dos destaques?
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o SR. RELATOR(Prisco Viana)- Não, da vota
ção. Art.23. Quem encaminha a votação do desta
que, por quanto tempo?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não, os destaques, pela praxe regimental, não
têm encaminhamento: são solicitados, deferidos
ou deferidos, sem encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
lo Regimento das Casas, o destaque é solicitado
e não há encaminhamento da votação do desta
que. Pede-se o destaque e o destaque é votado.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
Nem discutido, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
discutido. É discutido, não encaminhado para vo
tação. Terminada a discussão, passa-se à votação
sem encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
O autor do destaque então pode discutir o assun
to?

Eu gostaria de deixar claro qual o momento
de discutir o destaque, porque houve Subcomis
sões em que se discutiu o destaque no instante
em que ele era colocado em votação. Então, o
que eu pergunto é se o destaque terá um mo
mento de se discutir?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Certo! Os destaques devem ser requeridos. São
produtos de requerimentos, requerimentos escri
tos que serão apresentados. Na hora da formu
lação do requerimento, o autor do destaque justi
fica o seu requerimento. Porque cabe, inclusive
ao Presidente, indeferi-lo, como já vimos. Posso
indeferi-lo, se achar que o destaque não é perti
nente. Então, haveria recurso para o Plenário. En
tão, na apresentação do destaque, que é um re
querimento, o procedimento é análogo ao de
qualquer outro requerimento.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO BRmo 
Sr. Presidente, se entendo corretamente a preocu
pação do nobre Relator, houve em várias Subco
missões uma coisa rigorosamente impossivel, me
parece, de ver repetida, aqui nas Comissões: o
Relator recebe emendas, apresenta parecer sobre
elas, há votação, primeiro em globo, depois dos
destaques, conclui-se a votação, e em nenhum
momento se discute o mérito, seja da emenda,
seja do destaque. O Regimento, neste sentido,
me pareceu falho, porque com a natural preocu
pação de cumprir prazos, em determinados mo
mentos ele é rigorosamente omisso, quanto ao
essencial, que é discutir isto. Uma Subcomissão
- e eu queria trazer esta experiência à conside
ração da Presidência e dos demais companheiros
de comissão - uma Comissão da qual participei,
na condição de suplente, chegou, por entendi
mento, a abertura de prazos mínimos, tempos
minímos, que foram de dois minutos, para que
houvesse algum tipo de debate, na ocasião. Esta
é uma sugestão, e a outra já apresentei a V. Ex',
no sentido de que nós procurássemos, durante
este período que temos, levar a exaustão os deba
tes sobre os temas, de modo a preparar o entendi
mento sobre a matéria a ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Te
nho a impressão. de que a pequena experiência
parlamentar pode ajudar neste caso. O que é o
destaque? O Senado tem uma figura destaque

de diferente do Regimento da Câmara, porque,
no Senado, existem duas figuras de destaque:
destaque para aprovação e destaque para rejei
ção. O que obriga, naturalmente, um resultado
diferente da votação da maioria. No caso de desta
que para aprovação, que é aquele que existe no
Regimento Interno da Constituinte, eu tenho um
Substitutivo do Relator. Vou votar em bloco, vou
votar em globo, mas peço destaque desta parte
que está aqui, mas, quando eu pedi o destaque,
esta matéria já foi discutida, porque ela ficou em
discussão durante um bom período quando o
relator apresentou o seu Substitutivo e entrou em
discussão o Substitutivo do Relator. Então, toda
matéria, que tem alguém para pedir destaque,
foi objeto de uma discussão prévia dentro do Ple
nário. Em seguida, faz-se apenas o requerimento,
terminada a discussão sobre isso, peço o desta
que. Como aqui o destaque é apenas para aprova
ção, aprova-se aquele conjunto, menos esta parte;
E aí passa-se à votação da parte. E aí que ha
encaminhamento, porque senão seria um nunca
acabar, na linguagem camoniana.

O SR. CONSTITUINTE (AntÔnIO Britto) - En
tão, este destaque é sempre supressivo, Sr. Presi
dente?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não, não há nada, o destaque aí não é supressivo,
o destaque é para a aprovação. Então, eu digo
eu estou de acordo com 90% do seu documento,
mas tenho dúvidas sobre os 10% restantes. Esta
dúvida se expôs durante o período da discussão.
Então, eu peço, para não perturbar a velocidade
da solução, vote-se em bloco o documento e a
proposição ou propositura que for, e destaca-se
o resto, agora, na votação uma a uma.

Então, o destaque para a aprovação. Se não
for aprovado, está suprimido, aí sim.

O SR. CONSTITUINTE (Antônio Britto) - Por
isto que entendi supressívo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não, se eu disser destaque para supressão, eu
tenho que, pelo número regimental para suprimir,
e neste caso não, eu preciso ter o número regi
mental para aprovar, no caso de não aprovar é
evidente que está desaprovado. Está desaprova
do, está suprimido. Este é o critério da Câmara
Federal, e é o critério do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Israel
Pinheiro Filho.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, nós já estamos na discussão do
nosso Regimento e pelo que entendi, no primeiro
ponto, o art. 24, no § 1°, seria bom eliminar a
parte final: "vedada a modificação do voto, depois
de colhido o de outro constituinte".

Acontece que às vezes, ao longo da votação,
o cansaço vai predominando, a mente fica um
pouco entorpecida e, às vezes é tão difícil fíxar
o sim ou o não, e a pessoa fala sim e às vezes
quer falar não. Eliminando isto, permite realmen
te...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Nobre Constituinte, isto é como no casamento,
se deu o sim está casado. (risos)

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO
Mas, se ehminar como esta parte, V. Ex' ficará
mais liberado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex' é um homem experimentado na Casa. V. Ex'
sabe que nesses votos, uma vez colhido o seguin
te, tem sido praxe que não se adote uma modifi
cação do voto. Até porque alguns admitem que
há pessoas sensíveis a certas pressões, e podem
mudar o voto depois de concedido. /,/

~/

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO-
Sr. Presidente, é quando há um caso notório de
engano que estou dizendo, mas V. Ex' vai ter a
liberdade necessária.

Outra abservação é a seguinte: no "art. 9°, §
4, fica vedada a apresentação de emenda que
substitua. Este problema surgiu na Comissão da
Reforma Agrária, e eu tive a oportunidade de assis
tir todo o debate. O Presidente Ulysses Guimarães
enviou ofício ao Presidente da Subcomissão per
mitindo a apresentação do Substituto, seria bom
que se dirimisse qualquer dúvida a este respeito
para não surgir novamente a longa discussão que
surgiu naquela oportunidade. O Presidente Ulys
ses concluiu e disse que poderia ser apresentado
um Substitutivo, foi apresentado o Substitutivo
e foi votado, como é de notório conhecimento
de todos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
Presidente Ulysses Guimarães pode muito e eu
posso pouco. Eu posso aquilo que o Regimento
pode, e o Regimento proíbe taxativamente, por
uma razão muito simples. Se não, nós teríamos
vários substitutivos, em vez de um só, cada emen
da supressiva ou emenda justificativa no caso,
se fosse tão ampla, que chegasse a um novo
Substitutivo. O Regimento prevê, é comum ao
artigo 21, § 1°, e com referência ainda ao art.
23, § 2° É absolutamente proibido apresentar uma
emenda que corresponda a um novo substitutivo.
Ele tem que ser pertinente a cada artigo.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pare
ce-me um pouco axiomático o seu raciocínio.
O que houve foi uma rejeição do anteprojeto
do Relator, após o que foi aceito então, a apresen
tação de um substitutivo, caso diferente.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO
Não, aí não. Vamos discutir. - A presidência da
subcomissão aceitou o substitutivo, ele já existia.
Se foi derrotado o parecer, o anteprojeto do Rela
tor é irrelevante; o importante, era a minha obser
vação, é que a Presidência da Subcomissão de
Reforma Agrária tinha aceitado um Substitutivo
em função do ofício do Presidente Ulysses Guima
rães.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)-Aí
é que eu não entendo, nobre Constituinte Israel
Pinheiro Filho, nós que temos vivência das Casas.
eu não entendo como se chama substitutivo a
determinadas coisas, como dissemos, aqui, na
origem as subcomissões partiram do zero, não
havia propositura inicial. Então, elas apresenta
riam anteprojetos.

O Relator, normalmente, apresentaria um ante
projeto e sobre o anteprojeto iria se definir o Plená
rio. Na medida em que o Plenário substituiu na
integra, aí caberia a palavra substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO FI
LHO - Mas não foi isto o que aconteceu?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
Pois é, eu estou supondo que tenha sido.
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o SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Re
sumindo, então, se nós apresentarmos as emen
das e estas emendas não forem aceitas pelo rela
tor, nós poderemos voltar à carga, num destaque,
pedindo uma votação para esta mesma emenda
que não foi aceita pelo Relator.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Es
ta é uma questão nova. E duvidosa para mim.
E daí nós não termos atendido aquela solicitação,
aquela sugestão que me parecia muito interes
sante. Vamos visualizar o problema: o Relator
apresenta um Substitutivo aos três anteprojetos.
Por que ele vai apresentar o Substitutivo? Porque
alterou, se não ele pura e simplesmentejustaporia
os três anteprojetos e apresentaria como seu pare
cer, se o seu parecer vai ser um Substitutivo é
porque alterou algo que venha das subcomissões
temáticas. Neste caso o destaque é possível, des
de que conste a matéria a ser destacada no docu
mento final da Subcomissão. Agora, se for uma
emenda nova no Plenário, não tem como destacar
aquilo que não foi por ele acolhido. Percebeu?

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - En
tão, na realidade o que nós vamos apresentar
não são emendas, são sugestões ao Relator.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) -Se
ria como eu disse subemendas ao Substitutivo;
como o Substitutivo é a posteriori...

O SR. CONSTITUINTE ANTÔN[OCARLOS
KONDER REIS - Exatamente. Sr. Presidente,
apenas como vou emitir uma opinião sobre a
questão levantada pelo nobre Sr. Constituinte que
me antecedeu, eu pediria para usar da palavra
antes do Sr. Relator.

Data vênia, acho que a interpretação que V.
Ex' deu à questão de ordem não se conforma
com o que dispõe o art. 22 do Projeto de Normas
Disciplinadoras dos nossos trabalhos.

Dizo art. 22:

"Admitir-se-á requerimento de destaque
para votação em separado de parte do ante
projeto, ou de substitutivo e de emendas."

Estas emendas só podem ser aquelas que fo
rem apresentadas aqui na Comissão. Se a inter
pretação de V.Ex' prevalecer, a apresentação de
emendas será uma tarefa vã, porque só podere
mos apresentar destaque para suprimir parte do
substitutivo, e nada mais. A nossa emenda pode
ser modificativa,pode ser aditiva,pode ser supres
siva. Então, entendo que, se as emendas, em ra
zão do que dispõe o Regimento e da interpretação
que foi aqui defendida pelo Sr. Relator, se as
emendas não vão ser oferecidas ao Substitutivo
do Relator e sim aos anteprojetos das Subco
missões, não há como impedir que um determi
nado membro da Comissão solicite votação des
tacada para a sua emenda, tenha ela parecer con
trário ou favorável. Se ela tiver parecer contrário,
ela será incluída no substitutivo, e o destaque será
para a rejeição. Mas se a emenda tiver parecer
favorávelserá incluída no substitutivo e o destaque
será para a rejeição. Evidentemente, não será
do autor da emenda. Mas,se a emenda tiverpare
cer contrário, ela não pode morrer com a apresen
tação do substitutivo, porque ela não foi apresen
tada ao substitutivo, Sr. Presidente. Ela foi apre
sentada aos anteprojetos das Subcomissões. Daí
a sugestão que o Constituinte Israel Pinheiro Filho
e eu levamos à consideração de V. Ex' Mas, se

mantida a interpretação rigorosa do Regimento,
.que eu me perrruto dizer de que a mtepretação
é rigorosa, o Regimento estabelece o prazo para
seu Relator apresentar o seu parecer e o prazo
para apresentação de emendas no seio da Comis
são. Mas o cronograma para a apresentação de
emendas e o prazo para o seu Relator apresentar
o seu parecer, que pode concluir ou não com
substitutivo, é matéria da economia interna da
Comissão.

Mas, aceita a interpretação de V.Ex',eu, através
desta questão de ordem, dirijo à V.Ex" um apelo.
Porque, se apresentado o parecer do Relator, e
no curso do prazo em que ele, de acordo com
o Regimento, tem para apresentar o seu parecer,
se este parecer concluir por substitutivo,e no mes
mo prazo foram oferecidas as emendas não ao
substitutivo, porque ele ainda não existe, mas aos
anteprojetos das Comissões, se nós não puder
mos apresentar destaques para a votação em se
parado das emendas que apresentamos, não por
nossa vontade, mas por uma determinação do
Regimento, aos anteprojetos, e não ao substitu
tivo, não há razão nenhuma para apresentação
de emendas. Nenhuma. E como o art. 22 refere,
expressamente, à hipótese de destaques para a
votação de emendas, de parte dos anteprojetos
e parte dos substitutivos, não vejo como, na oca
siãoda votação, negar-se o direito de um membro
da Comissão de pedir destaque para votação de
sua emenda, que certamente mereceu parecer
contrário, porque, se mereceu parecer favorável,
ela foi incluída no substitutivo.

É a questão de ordem, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não. Eu decidirei a questão de ordem de
V. Ex" Mas gostaria de estabelecer um diálogo,
se fosse possível. Quando é que V. Ex" admite,
que nestas circunstâncias que estamos vivendo,
dentro das normas que o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte prevê, quando
V.Ex'admite, repito, que a emenda ao substitutivo
seja apresentada?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔN[OCARLOS
KONDER RE[S - A emenda ao substitutivo é
impossível de ser apresentada em razão da inter
pretação que se deu à aplicação do art. 18, aqui
na Comissão.

O SR. PRES[DENTE (Jarbas Passarinho) 
Então é a colocação que faço. Se nos rendemos
ao art. 18 e o Relator insiste em ficar com essa
posição, porque do contrário terá que fazer dois
substitutivos em vez de um, e terá prazo limitado,
cai exatamente na pergunta feita na questão de
ordem levantada pelo Constituinte Ricardo Izar
ainda há pouco. O que pode acontecer, no máxi
mo, aqui, é uma emenda apresentada no decorrer
dos 5 dias e esta emenda seja também uma
emenda ao substitutivo. Pode coincidir que a
emenda que se apresente ao anteprojeto, como
este, pode, no substitutivo do Relator,ser reprodu
zido igualmente, a emenda ao anteprojeto passa
a ser emenda ao substitutivo. E neste caso pode
ser pedido o destaque. É a única hipótese que
vejo na visualização do decorrer do problema.

O SR. CONSmUlNTE OTTOMAR PINTO 
E se se tratar de uma emenda aditiva ao substi
tutivo que veio da Subcomissão? Aos antepro
jetos?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)-AS.
chegamos à mesma questão já levantada. Como
não vamos ter conhecimento prévio do Substi
tunvo do Relator - digo prévio em relação a co
nhecê-lo para depois apresentar emendas - é
só no caso dessa emenda coincidir com algo
que conste do Substitutivo do Relator. Eu não
vejo outro caminho. Isso aqui nos foi imposto.
Não era, evidentemente, o meu caminho, se eu
pudesse ter direção diferente. Mas foi a questão
das Subcomissões, a questão da reação à Comis
são Única, aquela chamada Grande Comissão,
que nos criou este tipo de problema. E agora
o que é que vai acontecer? Uma emenda de um
Deputado Constituinte que esteja interessado ou
de um Senador Constituinte, numa determinada
emenda, que ele tenha perdido no original da
Subcomissão, ele vai ter 4 instâncias. Porque co
mo ele perdeu essa emenda em relação ao projeto
ele apresenta desde logo, na suposição de que
esse projeto, o substitutivo vai acolher. Se não
acolher ele já ganhou. E a emenda dele, uma
emenda digamos supressiva, ele já ganhou. Se
é uma emenda aditiva e não acolher ele fica no
vazio. E aí vai ter que apresentar isso adiante na
Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITU[NTE OTTOMAR PINTO 
Mas se na Comissão de Sistematização a interpre
tação for a mesma, ele só terá chance no plenário,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Meu prezado Constituinte, nós discutimos isso 60
dias. Sou agora corolário do teorema. Não sou
teorema, sou corolário.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
O Sr. sempre será teorema, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔN[O CARLOS
KONDER REIS - Eu me permito ainda insistir
quanto à minha questão de ordem. Eu acho que
V. Ex" agora abriu uma oportunidade para que
as emendas sejam objeto de destaque. Como V.
Ex" vai deferir ou não o destaque, o pedido de
destaque, creio que não pode ser negado. V.Ex
vai naturalmente examinar se há uma compati
bilização ou não. E quanto à questão de ordem
levantada pelo nobre Sr. Constituinte OttomarPín
to, eu creio que no caso de emenda aditiva não
há o que discutir. Sendo emenda aditiva,ela pode
ser objeto de destaque e pode ser objeto de vota
ção. Ela vai acrescentar apenas

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
Presidente terá então uma margem de flexibili
dade, de liberdade...

O SR. CONSTITUINTE ANTÔN[O CARLOS
KONDER RE[S - Tem que haver a compati
bilização.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ...
só não poderá fazer mágica com as palavras. Ele
não poderá, por exemplo, considerar destacada
a matéria que não consta daquilo a ser destacado.
Daquilo que foimontado como substitutivo, pede
se destaque de quê? Se não existir,por exemplo,
no substitutivo.
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o SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDERREIS- Não pede destaque da emen
da.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Pe
de-se destaque da emenda.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS - Segundo o que diz, então, as
normas têm que ser alteradas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS - Porque as normas falam em
destaque de parte dos anteprojetos...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Certo.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS - ... de parte dos substitutivos
e de emendas. Estas emendas só podem ser
aquelas que apresentamos aqui na Comissão, no
prazo de 5 dias.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho)-Aí
é que me louvo, Constituinte Antônio Carlos Kon
der Reis.

Requerimento de destaque para votação em
separado e parte do anteprojeto. Já salientamos
isso. Então, se ao anteprojeto, desde logo, nos
cinco dias que estão aí, o Constituinte achar que
teve uma sugestão, que não foi acolhida na reda
ção final, e quiser Insistir nela, ele reapresenta.
Ela está reapresentada como emenda à parte do
anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS - V. Ex" me permite? Eu não
quero dialogar com a Mesa.

Aí, eu pediria a V. Ex:' reconsideração das nor
mas, que estão corretas: parte do substitutivo;par
te do anteprojeto ou do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) -Ou
do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS - Então, o destaque de parte
do anteprojeto, evidentemente, só pode~á t~r lugar
se o Relator não concluir com o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Claro.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDER REIS- Mas quanto às emendas, não
há disjuntiva.Há a preposição "e". Parte dos ante
projetos, partes dos substitutivos e emendas. Ago
ra, evidentemente, que caberá à Presidência, e
V. Ex:' fará melhor do que ninguém, verificar se
a emenda que se pede para votação destacada
se compatibiliza ou não com o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - O
único problema é este, exatamente. Porque elas
são exclusivas. São exclusivas na espécie. A
emenda a ser destacada, ou de parte do antepro
jeto ou de parte do substitutivo. Então o substi
tutivovai ser conhecido antes da votação, é claro.
E com isso pode-se pedir destaque a qualquer
parte do substitutivo como o destaque que já foi
caracterizado, destaque para a votação em sepa
rado.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
KONDER REIS - Ou destaque de emendas se
compatibilizado com o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Se
compatibilizado com o substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS
KONDERREIS- Obrigado a V. Ex:'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, acho que lastimarei que, sendo poucos
os que comparecemos e sendo tão importante
isto para a ordenação dos nossos trabalhos no
futuro, vou ter que responder a muita questão
de ordem e pedirei por testemunha o Plenário
de hoje: se nós nos colocamos de acordo e discu
timos amplamente esta questão.

Eu pedi ao Senado a cessão deste local para
nós, porque são 60 Srs. Constituintes que agora
se reúnem. E nas Subcomissões, onde estávamos
reunidos antes, mal tínhamos assento para 20
e poucos. De maneira que, por isto, eu pedi a
cessão do plenário do Senado, que me foi gentil
mente cedido pelo Presidente.

Ocorre que precedência sobre nós tem. a C~
missão de Sistematização. Então a Secretana dara
sempre, em tempo oportuno, a informação aos
Srs. Constituintes do local onde se reunirá a nossa
Comissão. Em regra, aqui, e, excepcionalmente,
numa das Salas das Comissões, quando tivermos
intercorrência ou da Sessão do Senado, ou da
Reunião da Comissão de Sistematização.

O SR.CONSmUINTEAlRTON CORDEIRO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Airton Cordeiro

O SR CONSmUINTEAlRTON CORDEIRO
Indago 'de V. Ex:' como ficamos quanto à mecâ
nica de nosso trabalho, que foio começo da nossa
discussão.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Su
ponho que aquela sugestão apresentada pelo
Constituinte Antônio Britto foi aqui recebida com
consenso. Designaríamos o Relator e, por enten
dimento com os Presidentes das Subcomissões
e com seus Relatores, designando os Relatores,
sucessivamente, para, em cada reunião, fazerem
uma exposição a respeito dos trabalhos da sua
Subcomissão, para que o conjunto da Comissã~
dele tome conhecimento. Então, a ordem sera
normalmente na subdivisão das Comissões. A
nossa Comissão é a 4; tem a 4-A, a 4-B e 4-C.
Então, na próxima reunião, terá palavra, por prefe
rência, desde logo, por inscrição ex o~c1o,

o Relator da primeira, que é a 4-A,o Relator Ricar
do Fiuza.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, ele está viajando e só deverá chegar
segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então será o Relator presente da Comissão 4-B,
que é o nosso companheiro, o Constituinte Fran
cisco Rossi.

Então terá a palavra S. Ex" por 45 minutos,
na próxima reunião que deve ser aqui, amanhã,
às 9 horas e 30 minutos.

Muito obrigado.

SUBCOMISSÃO DE lRIBmOS,
PARTICIPAÇÃO E

DlSTRmmÇÃO DAS
RECEITAS

A1'IEXOÀATA DA 3"REilNlÃo, REAUZADA
EM22-4-87EPilBUCADANOSilPLEMENTO
AO DAJYC N° 53, DE ]9-5-87.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Havendo número legal, declaro abertos os traba
lhos desta reunião da Comissão do Sistema Tribu
tário Orçamento e Finanças. Fazemos hoje a prí
mei;a reunião conjunta das três Subcomissões.
Para discutir conosco problemas de natureza tri
butária, está aqui presente o Prof. Fernando Re
zende, a quem convido para participar da Mesa.

O Prof. Fernando Rezende vai apresentar uma
proposta de reforma do sistema tributário n~c!o

nal e terá trinta minutos para fazer sua exposrçao,
A seguir, iniciaremos a fase de debates.

Com a palavra o Prof. Fernando Rezende.

O SR. FERNANDO REZENDE- Meu prezado
colega de longa data, Constituinte Francisco Dor
nelles, Presidente da Comissão Tributária, Consti
tuinte Benito Gama, Sr. Relator, Constituinte Fer
nando Coelho, Srs. Constituintes, meus colegas,
em primeiro lugar, sinto-me honrado com a opor
tunidade de virperante esta Comissão apresentar
idéias, estudos e propostas, resultantes de longos
anos de trabalho, nessa área, junto com um grupo
seleto de companheiros, a maior parte deles aqui
presente e que, ao longo dos últimos anos, se
tem dedicado a debater reforma tributáriaem dife
rentes simpósios, congressos e conferências.

O resultado de todo esse esforço coletivo foi
apresentado sob a forma de uma sugestão de
reforma tributária, cuja oportunidade agora é mais
do que reconhecida pela sociedade brasileira.

Costumo dizer que hoje em dia temos uma
tarefa extremamente importante de refazer um
conjunto de reformas institucionais, feito há vinte
anos, com o objetivo de modernizar o setor públi
co brasileiro, adaptar o Estado brasileiro à sua
importante função de promoção do desenvolvi
mento nacional e que, se àquela época - há
vinte anos - os objetivos e parâmetros que nor
teavam aquela reforma tinham uma lógica de
ação bem concebida, hoje, a preocupação com
a consolidação da democracia, com o desenvol
vimento social mais equilibrado, com a redução
das disparidades regionais, a redução das injus
tiças na distribuição da carga fiscal, coloca para
nós, profissionais, e principalmente para os Cons
tituintes, uma imensa responsabilidade, uma
grande tarefa na redefinição das reformas admi
nistrativa,previdenciária, financeira, orçamentária
e tributária, boa parte delas de responsabilidade
desta Comissão.

E é dentro dessa preocupação, de que a refor
ma tributária é uma das reformas mais neces
sárias hoje no Brasil, dentro da preocupação da
modernização do setor público e da descentra
lização político-administrativa, que me tenho
preocupado em defender uma reforma um pouco
mais ampla no sistema tributário e não apenas
pequenos ajustes, como vêm sendo defendidos
por algumas pessoas.

Há duas correntes, nitidamente, hoje em dia,
no debate sobre este tema. Uma, propõe a preser
vação mais ou menos intacta do sistema tribu-
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tárío, concedido em 1965/1967, sob o argumento
de que este permanece válido na sua essência
e carece apenas de uns ~ustes para corrigir al
guns desacertos, acumulados ao longo dos anos,
por algumas medidas casuísticas àdotadas pelo
Govemo. Para outros, entre os quais nos coloca
mos, o sistema carece de reformas mais amplas,
exatamente na medida em que os objetivos do
desenvolvimento brasileiro, hoje, são distintos dos
estabelecidos por ocasião da reforma passada.
Quer dizer, se naquela época tratava-se de promo
ver um crescimento econômico acelerado, de
grandes projetos de investimentos do setor públi
co na consolidação da infra-estrutura necessária
à integração do mercado nacional, hoje, trata-se
de promover um crescimento econômico susten
tado, sim, mas sem preocupação com recordes
históricos e muito mais com a redução das dispa
ridades, tanto sociais quanto regionais, que têm
sido uma chaga que permanece de certa maneira
manchando a sociedade brasileira e o desenvol
vimento nacional.

Na linha da preocupação com um projeto de
reforma mais abrangente, mais amplo, um pouco
mais profundo, cabe talvez, de início e antes de
discutir propostas mais específicas, fixarque prin
cípios devem nortear essa proposta que, suponho,
já é do conhecimento de V. Ex's e quais os argu-

"'entos que temos defendido para justificar as
rm, ·':IDças. Ressaltaria três princípios básicos nes
se projeto de reforma. Um é o de que é cada
vez mais importante que a nova reforma tributária
caminhe no sentido de assegurar de uma forma
mais nítida e clara os direitos do cidadão contri
buinte vis-à-vis os poderes dos estados.

Não é preciso repisar o que tem sido noticiado
pela imprensa, ao longo dos últimos anos, quanto
ao excessivo arbítrio com que as normas tributá
rias fiscais vêm sendo modificadas e, de certa
maneira, a incapacidade ou a impossibilidade do
contribuinte exercitar, de uma forma livre, sobe
rana e mais responsável os seus direitos perante
o Estado. Então, normas estáveis, imunes a mu
danças, sem que sejam submetidas a um forum
mais legítimo de representação, como é o Con
gresso Nacional, devem ser evitadas ao máximo,
devem ser coibidas nas normas constitucionais.

O segundo princípio básico é, obviamente, a
questão da justiça fiscal. Apesar dos avanços que
a última reforma introduziu no País, apesar do
que se conseguiu em termos de modemização
do sistema fiscal brasileiro, ao longo dos últimos
vinte anos, creio não haver dúvidas quanto ao
fato de que permanecem ainda inúmeras injus
tiças, representadas por tratamentos privilegiados
de algumas categorias de rendimentos que, ao
cabo, significam uma redução no grau de pro
gressividade dos tributos, que incidem diretamen
te sobre o contribuinte, na forma de impostos
sobre a renda e sobre o patrimônio. Isso, para
não falar na excessiva proliferação de incentivos,
deduções e outros benefícios fiscais que, por se
rem aproveitados de modo diferenciado pelo con
tribuinte, segundo suas condições sócio-econô
micas, também reduzem de forma indevida a pro
gressividade do tributo.

Terceiro princípio. A ordem em que os apre
sento não significa ordem de precedência, mas
simplesmente uma questão de exposição. O ter
ceiro princípio é o de recomposição do sistema
federativo. Há, atualmente, um grande anseio na
sociedade brasileira por uma revisão da estrutura

dos poderes públicos, que devolva a estados e
municípios um grau maior de autonomia político
financeira e administrativa. Não há dúvida quanto
ao papel importante que um projeto de reforma
tributária tem com relação a esses propósitos de
restauração da Federação e de maior equilíbrio
na divisão de poderes públicos neste País. Eclaro
que todos esses princípios pressupõem um fato
que deve ser preservado no projeto de reforma,
que é prosseguir na linha, modemizar o sistema
tributário brasileiro, assegurando que ele não re
presente empecilho, fator negativo algum à conti
nuidade do crescimento econômico e à eficiência
da atividade produtiva, e assim por diante.

Contra todos essesargumentos da necessidade
de mudanças e os princípios a serem obedecidos
na reforma, é claro que se levanta com bastante
freqüênciauma série de argumentos que tentam
veicular alguns obstáculos em certos casos consi
derados íntransponíveís: obstáculos de natureza
administrativa são comumente considerados co
mo impeditivos de mudança como alguns obstá
culos comportamentais, políticos e financeiros.

Acho que nos cabe, também, a tarefa de avaliar
de modo mais claro, mais objetivo e mais isento
de preconceitos qual é, efetivamente, a natureza
desses obstáculos e qual o modo de romper o
imobilismo. Para mim, argumentar que a adminis
tração fiscal e financeira ainda não está capacitada
a lidar com impostos que fazem parte do cenário
tributário dos países mais avançados do ocidente,
como alguns impostos gerais sobre o patrimônio,
sobre heranças e sobre doações; formas mais
abrangentes de tributação de rendimentos, não
devem ser suficientes para se evitar que caminhe
mos nessa direção.

A modernização administrativa deve suceder
a adoção de novas mudanças e não o contrário.
Senão, a tendência natural da administração pú
blica da burocracia govemamental será a acomo
dação e a inércia, que acaba por repelir qualquer
proposta mais inovadora de mudança, da mesma
forma os obstáculos comportamentais, comu
mente apresentados do tipo: "o cidadão brasileiro
ainda não é um contribuinte responsável", "o grau
de subdesenvolvimento do País não permite que
se avance na modificação da estrutura tributária
com uma maior predominância de impostos di
reitos e mais justos, em sua composição".

Esse argumento do cidadão civicamente irres
ponsável parece reproduzir o que ouvimos por
anos e anos em relação às velhas teorias da distri
buição de renda, em desenvolvimento econômi
co. Ou seja: argumentava-se que era preciso pri
meiro crescer rápido, para depois distribuir. Ago
ra, é como se disséssemos que é preciso primeiro
desenvolver o. País, para que depois o sistema
tributário possa caminhar na linha de sua moder
nização.lnsisto em que essa figura do contribuinte
irresponsável é tão irreal quanto a figura do consu
midor racional, popularizada pela teoria econô
mica. Devemos abandonar qualquer prejuízo nes
se sentido e, simplesmente, admitir que a respon
sabilidade, ou não, do contribuinte, desenvolve-se
na mesma medida em que exista do outro lado
uma maior responsabilidade do Estado na admi
nistração de suas responsabilidades tributárias.

Da mesma forma que repilo os argumentos
quanto aos obstáculos administrativos, rejeito
qualquer possibilidade de que essa figura da irres
ponsabilidade do cidadão possa ser argüída tam
bém como fator impeditivo na mudança. Acho,

isso sim, que há um problema mais cético no
que diz respeito aos obstáculos à mudança e que
tem que ser devidamente debatido, discutide e
analisado, que é o problema dos argumentos de
natureza financeira e política. Isso, porque sabe
mos, obviamente, que avanços na direção da
eqúidade fiscal significa enfrentar interesses po
derosos, que terão que ser necessariamente con
trariados.

Em segundo, penso que o fortalecimento do
sistema federativo suscita, muito freqüentemente,
a tese do conflito regional. Acho importante que
possamos, em projeto de reforma, superar o argu
mento da controvérsia Norte-Sul, Nordeste-Su
deste e São Paulo versus o resto do País, sem
o que será impossível avançar na linha do fortale
cimento da Federação. Hoje em dia, praticamente
a totalidade dos estados e municípios brasileiros
está insolvente financeiramente e incapaz do pon
to de vista tributário. Há de se fortalecer a Federa
ção como um todo e caminhar no sentido de
buscar um projeto integrado de reforma, que per
mita compensar ganhos e perdas e avançar na
consolidação dessa proposta. É claro que nessa
distribuição de ganhos e perdas, alguma vanta
gem especial deve ser concedida aos Estados
mais pobres e às regiões menos desenvolvidas,
mas não devemos, necessariamente, nos ater à
discussão do conflito regional, porque isso pode
representar um sério obstáculo à mudança.

Do ponto de vista financeiro, a questão mais
importante que se levanta é a da predominância
de déficit em todos os níveis de Governo. O Gover
no Federal alega a impossibilidade de redistribuir
mais recursos porque também enfrenta pesados
déficits. Os govemos estaduais e municipais ale
gam a impossibilidade de levar avante o seu pro
jeto político de fortalecimento das instituições de
mocráticas, sem que mais recursos lhes sejam
concedidos. É claro que a solução desse impasse
vai exigir uma recomposição geral do padrão de
funcionamento do setor público brasileiro, com
uma ampliação de recursos fiscais vis-à-vis os
recursos de outra natureza. Mais do que isso, vai
exigir que caminhemos com propostas inovado
ras na linha de descentralização dos encargos
públicos, pois é fundamental que a descentra
lização financeira se faça parl-pauu com a des
centralização de atribuições e administração de
encargos. Mas é impossível colocar a descentra
lização de encargos como um pré-requisito à des
centralização tributária e financeira, porque assim
corremos o risco do imobilismo, pela quase im
possibilidade de uma solução consensual a res
peito.

Adiversidade deste País, a heterogeneidade dos
problemas, o grau variado com que Estados e
Municípios hoje podem assumir diferentes tipos
de atribuições públicas não permite, a meu juízo,
estabelecer claramente, no plano constitucional,
uma rígida distribuição de atribuições. Se alguns
podem assumir, já, determinadas funções, outros
não podem, por absoluta incapacidade financeira,
'humana, técnica e administrativa. Então, o pro
cesso de descentralização tem que ser conco
mitante à descentralização tributária, sim, mas um
processo gradual, heterogêneo, flexível e adap
tado realmente à diversidade da situação sócio-e
conômica deste País. Mais detalhes posso acres
centar em seguida.

Para romper com a possibilidade de quedar
mos ou permanecermos imobilizados, para que.
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realmente seja possível avançar em um projeto
de reforma que atenda aos objetivos colocados
ínícíelrnente, diria que é necessário primeiro tra
balharmos com a idéia de um projeto integral,
como referi anteriormente, porque a discussão
de propostas isoladas tende a êxarcebar os confli
tos, na medida em que sempre representam ga
nhos para alguns e perdas para outros. Então,
só com o projeto global, onde ganhos e perdas
de cada medida possam ser avaliados em seu
conjunto, é que eventualmente poderemos cami
nhar mais adiante. E neste projeto global deverão
constar três itens que considero fundamental es
clarecer. Primeiro, a modernização do sistema
que requer a caminhada com passos mais largos
na direção da adoção de bases mais abrangentes
na tributação. Repito que já houve um avanço
considerável na última reforma nesse sentido,
mas o sistema tributãrio brasileiro, hoje, ainda
preserva um grau elevado de fragmentação. Quer
dizer, há um número muito grande de impostos
de base estreita, cuja aplicação de regras distintas
representa um tratamento diferenciado para as
diferentes espécies de contribuintes.

Então, bases mais abrangentes na tnbutação
de rendimentos, na tributação do consumo e na
tributação do patrimônio, são formas de asse
gurar um tratamento fiscalmais equitativo,segun
do a capacidade contributiva de cada um e segun
do o nível de desenvolvimento de cada região.

A adoção do princípio de bases abrangentes
requer mudanças mais substantivas em duas coi
sas, que são importantes para o equilibrio na dis
tribuição de recursos públicos: o sistema de parti
lha trlbutáría e o sistema de transferências de re
ceitas, o que, repito são coisas que têm critérios
de aplicação distintos. A partilha tributãria repre
sentaria simplesmente a definição constitucional
de que o produto de arrecadação de um determi
nado tributo é receita simultânea de dois ou mais
níveis de govemo e que a distribuição de receita
se faça em proporção da atividade gerada no res
pectivo território, enquanto que as transferências
de arrecadação devem ter um caráter nitidamente
compensatório, no sentido de permitir que as re
giões onde a base econômica não é suficiente
para gerar receita, qualquer que seja o tributo
que se lhes dê, possam contar, via transferências
compensatórias, com recursos suficientes para
assegurar uma disponibilidade mínima de recur
sos tributários, por habitante, em qualquer ponto
do território brasileiro.

O que hoje caracteriza, de forma negativa, a
situação fiscal brasileira é a enorme disparidade
na distribuição de receitas fiscais por habitante,
que não permite que em alguns lugares possa
preservar-se um mínimo de oferta de serviços
públicos à população.

Quais são as propostas então especificamente
com relação à adoção de bases abrangentes e
com relação à revisão do sistema de partilhas
e transferências? Na adoção de bases abrangen
tes, cabe destacar, em primeiro lugar, o capítulo
da tributação da renda. Na verdade, hoje em dia
a Constituição brasileira já define, de forma bas
tante abrangente, o imposto sobre a renda e pro
ventos de qualquer natureza Apenas a legislação
complementar foiprogressivamente introduzindo
diversas modificações e diversos benefícios, que
redundam em tratamento diferenciado dos rendi
mentos provenientes do trabalho vis-à-vis os ren
dimentos do capital. Alguns avanços, mais uma

vez, registram-se em passado recente, como um
momento na tributação do capital, só que a tribu
tação dos rendimentos do capital se fez predomi
nante pela via de tributação das operações finan
ceiras, na fonte, o que significa, em alguns casos,
a transferência desse ônus para o contribuinte
consumidor, através da elevação da taxa de juros.

E preciso recuperar a tributação integral do ca
pital, dentro da tributação progressiva de rendi
mentos, e dar a qualquer tipo de rendimento e
ganho de capital, realizado a curto prazo, trata
mento igual aos rendimentos provenientes de ou
tras origens. Sabemos que alguns ganhos de capi
tal, gozam hoje de uma isenção tributária; outros
rendimentos de capital gozam do privilégio de
o contribuinte optar por desconto exclusivo na
fonte. Essas vantagens e benefícios acarretam
uma redução na progressividade efetivado tributo
sobre a renda.

Na hora da tributação do consumo e da tributa
ção do patrimônio é que há mudanças mais im
portantes a serem registradas. No sistema tribu
tário atual, o consumo é tributado de várias manei
ras. O consumo de produtos industriais é tribu
tado pelo IPI da União, e ICM dos Estados. O
consumo de produtos agrícolas é tributado pelos
Estados, através do ICM; o consumo, de alguns
produtos, é tributado unicamente pela União,pelo
sistema de impostos únicos, combustíveis, lubrifi
cantes, energia, etc; o consumo de serviços é
tributado pelos municípios, através do ISS. Essa
diversidade de bases e essa fragmentação da tri
butação do consumo significa, de um lado, que
a base tributária dos Estados é cada vez mais
estreita, quanto mais se desenvolve o Estado, por
paradoxal que possa parecer. Todos nós sabemos
que nas sociedades modernas, quanto mais se
desenvolve a região, quanto mais se desenvolve
o Estado, maior é a importância do setor terciário
na renda gerada nesses territórios. E o cresci
mento da importância do setor terciário não se
reflete em benefício da receita fiscal dos estados,
principalmente, e dos Municipios, na medida em
que o setor terciário está fora da base tributária
do ICM. Boa parte dele é exceção da atividade
comercial.

Proposta de base, abrangente na tributação do
consumo, refere-se então à substituição do atual
ICMou, melhor dizendo, na tramitação do atual
ICMem imposto de base abrangente sobre o con
sumo, cobrado, da mesma forma que o atual
ICM, sobre o valor agregado nas transações com
mercadorias e serviços. Isso significauma amplia
ção substancial da base tributária dos Estados,
com ganhos consideráveis de receita em todas
as regiões do País. É claro que isso também signi
fica, de outro lado, reduziro atual IPI a um imposto
especial sobre três ou quatro produtos que são
normalmente tributados pelo Govemo central em
qualquer parte do mundo, como bebidas, veículos
e fumo, incorporando o resto da produção indus
trial à base do imposto estadual, e compensar
os municípios pela perda do ISS com a criação
de um outro imposto que, na nossa proposta,
tomaria o nome de Imposto sobre Vendas e Vare
jo, um tributo fácil de cobrar, fácil de administrar
e que tem um potencial de arrecadação na maior
parte dos municípios brasileiros. É claro que isso
significa que alguns dos municípios maiores, on
de o ISS, hoje, é uma fonte importante de arreca
dação, poderiam ter eventuais prejuízos, só que
esses eventuais prejuízos devem ser compensa-

dos pela proposta seguinte de ampliação da parti
lha do IVA -Imposto ValorAgregado, um impos
to estadual. Com essa tributação do patrimônio,
a proposta de bases abrangentes significa uma
integração do sistema tributário sobre o patrimô
nio familiar. Hoje em dia, o patrimônio f'l.miliar,
no Brasil, é tributado da segumte maneira: o patri
mônio imobiliário urbano é tributado pelo muni
cípio, através do IPTU; o patrimônio imobiliário
rural é tributado pela União, em nome do muni
cípio,através do ITR; o patrimônio familiara forma
de veículos é tributado pelo Estado, através do
IPVA, com a receita partilhada com O município,
e a transmissão do patrimônio nas operações de
venda de imóveis é tributada pelo Estado, através
de 1TB1, com a receita partilhada com o município.

O sistema é então excessivamente fragmen
tado e, mais do que isso, reflete uma imposição
fiscal injusta sobre o patrimônio familiar, porque
só os pequenos patrimônios são tributados, ou,
melhor dizendo, os pequenos patrimônios são tri
butados integralmente, enquanto os grandes pa
trimônios são tributados parcialmente, já que a
casa própria e o veículo de uso familiar são as
formas mais primitivas de acumulação de patri
mônio pessoal.

O que estamos defendendo nesta proposta é
que o Brasil adote o que existe em boa parte
nas democracias desenvolvidas do mundo capita
lista ocidental, que é uma forma de tributação
geral do patrimônio, ou um imposto geral sobre
a riqueza familiar. Não estamos pensando em tri
butar o patrimônio empresarial, porque o patri
mônio empresarial transforma-se em patrimônio
familiar, na medida em que o capital das empre
sas é possuído por pessoas. Estamos propondo
tributar o patrimônio individual, permitindo um
sistema de compensação tributária de débitos e
créditos entre os diferentes níveis de govemo. Sig
nifica que um indivíduo que tiver apenas uma
casa própria e um automóvel, se já paga IPTU
ao Município e o IPVA ao Estado, não deve mais
nada e não tem nenhum aumento de carga fiscal.
Aquele que tiverum patrimônio mais diversificado
teria um pequeno incremento.

Valedizerque nenhuma proposta de tributação
do patrimônio familiar nem a aphcação dessa
idéia em nenhum lugar do mundo significam a
adoção de alíquotas elevadas. Pelo contrário, as
alíquotas são moderadas, no máximo situadas
entre um e dois por ct;nto sobre o montante do
patrimônio declarado. E claro que, de início,surgi
rão muitas dificuldades para a correta aplicação
dos príncípíos consagrados dessa natureza, por
que depende, mais uma vez, assim como o im
posto de Renda, de um relacionamento positivo
entre o contribuinte e o fisco, mas insisto em
que a adoção de novas propostas permitirá que
a administração se aperfeiçoe gradativamente pa
ra administrar corretamente o tributo.

E, mais do que isso, vejo, com a crição de
um imposto geral sobre o patrimônio, uma opor
tunidade muito grande para que se abram espa
ços políticos a fim de que os municípios possam
cobrar, de forma mais efetiva, o imposto da pro
priedade urbana. Hojeem dia - é alegação muito
comum - os municípios pedem mais recursos
e, ao mesmo tempo, não fazem bom uso da com
petência tributária que lhes é atribuída; cobram
pouco IPTU. Mas também é importante reconhe
cer que é hoje atribuída aos municípios pela Cons-
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tituição brasileira a espinhosa tarefa de cobrar
o mais impopular dos tributos e o mais difícil
de administrar numa economia inflacionária co
mo a brasileira. Então, para mim, a criação de
um imposto geral abre espaço para que os muni
cípios possam cobrar melhor o IPTU, porque ele
retira do Prefeito a responsabilidade única por
esse tipo de tributação, ou seja, se não pagar
ao município, o contribuinte pagará ao Govemo
Federal, e não interessa nem ao Prefeito nem
ao contribuinte que aquele dinheiro saia da sua
comunidade e seja transferido para cima.

Em linhas gerais, esta é a proposta com relação
ao Imposto sobre Patrimônio.

Resta - e acho que o meu tempo já se está
esgotando - apresentar maiores detalhes sobre
o sistema de partilhas e o de transferência de
arrecadação. Este é um capítulo muito importante
do projeto de reforma, porque verificamos que,
por mais que revisemos as competências tributá
rias neste País, não há distribuição capaz de dar
conta das diversidades regionais, das diferentes
condições sócio-econômicas, marca registrada
do Brasil nos anos 1980, assim como era nos
anos 1960. Isso significa que é preciso ampliar
as transferências compensatórias e, como eu dis
se, as partilhas da arrecadação. O sistema de parti
lhas que está sendo sugerido prevê a ampliação
da partilha do Imposto de Renda com os Estados
e do imposto estadual, o NA, com os municípios
e a preservação de algumas das partilhas já exis
tentes, como é o caso do IPVA, que se dá entre
o Estado e o Município.

O que seria a partilha do Imposto de Renda
com os Estados? A sugestão é no sentido de
se criar um adicional ao Imposto de Renda, calcu
lado no momento da declaração do contribuinte,
cuja receita atribuída ao Estado de domicílio con
tribuinte e, recolhida aos cofres federais para pos
terior repasse aos cofres estaduais.

Esta é uma sugestão alternativa a uma outra
idéia, que vem sendo veiculada por algumas pes
soas, de criação de um Imposto de Renda Esta
dual, à semelhança do que existe, por exemplo,
nos Estados Unidos, no Canadá e em outras fede
rações do planeta. Achamos que a criação de
um Imposto de Renda Estadual gera sério proble
ma em relação à insonomia tributária, um prin
cípio constitucional que deve ser preservado.
Achamos que, ao invés de se criar um Imposto
de Renda Estadual e uma superposição de meca
nismos de fiscalização, seria mais razoável propor
um adicional do tipo mencionado, simples de co
brar e de administrar e sem maiores ônus em
termos de custos administrativos.

Da mesma forma, a partilha do NA com os
municípios deveria ser ampliada exatamente para
compensar os municípios da incorporação do se
tor terciário - serviços - à base de cálculo do
Imposto sobre Valor Agregado. Na proposta fala
mos em 25%. Hoje o ICM é repartido em 20%,
mas, obviamente, não temos nenhum compro
misso com o fetiche dos números. Estes devem
ser objeto de ampla discussão e avaliação no sen
tido de quanto, por exemplo, o acréscimo de 20
para 25% representa em termos de dlstrlbutção
dessas receitas pelos municípios brasileiros. Não
obstante, estou convencido de que há um acrés
cimo substancial que mais do que compensa a
perda do ISS, que, como sabemos, é cobrado
por uma pequena minoria dos municípios brasi
leiros.

Mas, como disse antes, ampliar a partilha não
resolve o problema dos Estados e municípios
mais pobres, resolve, sim, o dos mais desenvol
vidos. Para nós, a tese do fortalecimento da Fede
ração requer um equilíbrio, que estabeleça que
os Estados mais ricos, mais desenvolvidos, e os
municípios onde se concentra a atividade econô
mica devem ser suficientemente capazes para ge
rar internamente recursos necessários a sustentar
as suas atribuições - isso, com tributos que lhes
dêem base mais ampla e com a partilha em outros
níveis de arrecadação; e os Estados e Municípios
mais pobres vão continuar dependendo do aper
feiçoamento das transferências compensatórias.

Na linha do aperfeiçoamento das transferências
compensatórias, o projeto propõe a transforma
ção dos atuais FPM e FPE e dos fundos que
repartem algumas receitas dos impostos únicos
em dois novos fundos, com as características que
descreverei brevemente, a seguir.

No sistema vigente, o Fundo de Participação
dos Estados e Municípios, uma grande mudança
realizada pela reforma de 1967, é calculado ape
nas sobre o produto da arrecadação de dois tribu
tos federais: o Imposto de Renda e o IPI. Ao longo
dos anos, a criação de outros impostos pela
União, na medida em que esta detinha a compe
tência residual exclusiva, de certa maneira foi re
duzindo proporcionalmente a base sobre a qual
eram aplicadas as transferências estaduais e mu
nicipais. Ou seja, como proporção da receita tribu
tária da União como um todo, os recursos do
Fundo de Participação foram reduzindo-se ao lon
go dos anos, a partir de 1968, quando se deu
o primeiro corte.

É verdade que em momentos mais recentes,
principalmente a partir da segunda metade dos
anos 1970, as porcentagens do Fundo de Partici
pação voltaram a crescer, chegando hoje a 31%
no seu conjunto total. Mas esse indice percentual
representa mais ou menos, como proporção da
receita tributária federal como um todo, os 20%
originalmente concebidos em 1967. Ou seja, ape
sar do aumento das aliquotas do Fundo de Partici
pação, o que se conseguiu como resultado desse
processo, ao longo dos anos, foi voltar aos níveis
de 1967 em termos de montante dos fundos
transferidos. Então, a primeira sugestão com rela
ção a esses fundos compensatórios é no sentido
de que seja o Fundo de Participação calculado
com base no total da arrecadação federal e não
apenas na receita de um, dois, três ou quatro
tributos.

Isso significa o quê? Primeiro, maior estabili
dade nos fluxos de transferência, porque os dife
rentes impostos reacionam de modo distinto ao
ciclo econômico: enquanto a arrecadação de uns
sobe, a de outros desce. Com uma base mais
ampla, as transferências são mais estáveis. Se
gundo, o cálculo do percentual a ser transferido
deve ser feito sobre a arrecadação devida e não
sobre a arrecadação efetiva, significando isso que
O Governo Federal não deve exportar incentivos
fiscais para Estado e Municípios à medida em
que eles vierem a ser concedidos.

Terceiro, significa a revisão nos critérios de dis
tribuição desses fundos, no sentido de assegurar
melhor equilibrio na distribuição de recursos por
habitante como mencionei anteriormente.

O principal objetivo desse fundo, segundo o
nome que lhe estamos dando agora - Fundo
de Equalização Fiscal - deve ser o de reduzir

os diferenciais de arrecadação, devido ao diferen
ciaI de base econômica. É claro que não vamos
equalizar a receita em todo o Território Nacional,
porque isso não só é impossível como indesejável,
as atribuições são distintas, as necessidades são
diversas, a distribuição da população é diferente,
as necessidades socíats distribuem-se de modo
diferente. Vamos procurar reduzir as diferenças
em relação à média nacional de recursos tributá
rios por habitantes.

Qualquer um que se debruce sobre as estatís
ticas de receitas estaduais e municipais encontra
diferenciais de recursos por habitante entre os
diferentes pontos do território brasileiro, que não
têm nenhuma relação com o tamanho da popula
ção, do território, com o grau dos problemas s0

ciais a serem enfrentados, e assim por diante.
Então, na revisão do critério de transferência, tra
ta-se de promover maior equalização de receita,
reduzindo a diferença entre o mínimo e o máximo,
de modo a assegurar um piso mínimo de recursos
por habitante em qualquer ponto do território bra
sileiro, um mínimo indispensável à garantia e à
oferta de serviços básicos indispensáveis à popu
lação.

Paralelamente ao Fundo de Equalização, pro
põe-se a criação do Fundo Social, que seria uma
forma mais moderna - talvez moderna não seja
a palavra apropriada - nova e distinta de vincular
alguns recursos públicos à área social. Temos
como princípio ser absolutamente contrários a
qualquer vinculação orçamentária de receitas.
Mas achamos que é um fato inconteste, hoje,
na sociedade brasileira, a necessidade de se asse
gurar uma parcela cada vez maior de recursos
para permitir a expansão do gasto social, princi
palmente na direção do atendimento das necessi
dades das classes mais desassistidas da popula
ção. Para tanto, é fundamental ampliar a parcela
do orçamento fiscal destinada ao gasto social.

Achamos que a criação do Fundo Social pode
preencher este papel de importante instrumento
para acrescer aquilo que os estados e municípios
já aplicam naturalmente sob a forma de recursos
próprios, mas acrescer numa vinculação distinta
das que existiram no passado não deve específicar
que gastos devem ser feitos com estes recursos,
mesmo porque a classificação do que seriam gas
tos sociais e gastos não-sociais seria uma discus
são infindável. A proposta é de um fundo social
criado, à semelhança do Fundo de Equalização
sobre uma base, um percentual da arrecadação
tributária federal como um todo, repartido segun
do critérios que levem em conta principalmente
a população, e, aplicado em programas sociais.
E a decisão sobre o destino dos recursos a serem
aplicados deve ser tomada livremente, soberana
mente, autonomamente pelos estados e muni
cípios, devem prestar contas à sua própria comu
nidade e não ao Governo Federal. Os recursos
devem estar devidamente explicitados nos orça
mentos e estes devem ser discutidos amplamente
nas respectivas assembléias. Este é o modo de
assegurar a necessária divulgação à comunidade
do uso que cada um está fazendo do dinheiro
recebido através desses fundos. Se alguém não
estiver usando os recursos em consonância com
os objetivos pretendidos, quem deverá cobrar tal
procedimento é a comunidade, o povo, e não
o Governo Federal através de sistemas quase
sempre ineficientes de controle burocrático des
sas transferências.
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Resta acrescentar, para concluir esta exposição
inicial, algumas observações com relação à ques
tão da descentralização de encargos, que é um
capítulo importante do projeto de reforma.

Acho que quase todo mundo que tem discutido
o assunto concorda com o princípio de que os
encargos assumidos pelo Governo Federal ao
longo dos últimos anos como fruto da descentra
lização financeira devam ser repassados progres
sivamente aos Estados e Municípios, como um
dos instrumentos necessários à consolidação da
Federação. Mas suspeito que, além da concor
dância inicial com a idéia em si, é muito difícil
avançar no consenso quanto à forma de fazê-lo

Como disse, a nossa posição, como grupo de
pessoas que trabalhou este assunto algum tempo,
é de que é praticamente impossível imaginar-se
uma definição rígida de atríbuições que atenda
a todas as peculiaridades divergentes pelo Brasil
afora, mas é necessário, sim, defimr-se a descen
trahzaçâo como um processo que deve iniciar-se
no mesmo momento em que começa a reforma
tributária, obedecendo às características de gra
dualismo e de diversidades necessárias a acomo
dar os vários interesses envolvidos. Mais amda:
este processo não pode e não deve ser impositivo.
A meu ver, é quase impossível que nos sentemos
com o Governo Federal e possamos definir quais
os encargos que, no ano que vem, os Estados
e Municípios devem absorver de forma rígida e
padronizada. Em vez de ser um processo irnpo
sitivo, de cima para baixo, deve ser um processo
por adesão, de baixo para cima.

O que estamos sugerindo é que se defina um
programa nacional de descentralização, no qual
o Governo Federal indique as atividades que pre
tende transferir e os recursos que irá aportar para
os Estados e Municípios como contrapartida à
transferência das possibilidades. E preciso que
sejam definidas as regras do jogo e que se estabe
leça, neste programa, que os Estados e Municí
pios poderão aderir ao programa na medida das
suas possibilidades e dos seus interesses, sendo
fixados os benefícios decorrentes desta adesão
voluntária.

É necessário também que seja criado um fundo
financeiro, que deve dar suporte ao programa de
descentralização. O financiamento desse proces
so de descentralização é um problema compli
cado, porque não é suficiente garantir, num deter
minado momento, que os recursos que o Gover
no Federal aplica na construção de novas escolas
em um Município qualquer, no interior do País,
sejam transferidos para o Município, porque de
pois resta ao Município o problema sério e recor
rente de como pôr estas escolas ou outras ativida
des e serviços públicos em funcionamento, de
como ter dinheiro permanentemente acrescido
na sua receita para sustentar tais atividades. En
tão, o financiamento tem de prever duas coisas:
um repasse imediato de verbas, concomitante
mente ao repasse inicial dos encargos; e a possibi
lidade de os Estados e Municipios aumentarem
posteriormente a sua arrecadação própria, para
garantir a sustentação desses programas.

Daí a proposta que está sendo trabalhada e
apresentada ao debate, que é a de que este fundo
de descentralização seja criado a partir-de recur
sos arrecadados pelo Governo Federal, de início
aqueles provenientes das chamadas contribui
ções para o Finsocial, cota federal do salário-e
ducação e outros recursos fiscais, hoje já em gran-

de parte repassados a Estados e Municípios, atra
vés de um mecanismo complexo e submisso que
se convencionou chamar de transferências nego
ciadas, como se, na verdade, houvesse algum
tipo de negociação.

Creio que o regime de convênios que proliferou
na administração pública brasileira é uma praga
que deve ser exterminada. E é por aí que acredito.
O processo de descentralização deve iniciar-se
pegando a maior parte dos recursos que finan
ciam estas transferências negociadas e incorpo
rando-os a este fundo de descentralização. O que
significa isto? Uma oportunidade única para vol
tarmos atrás naquilo que representou um retro
cesso na modernização do sistema tributário bra
sileiro nos últimos anos, que foi a criação do Fin
social. Ninguém discorda, muito menos eu, que
tenho trabalhado este assunto com bastante entu
siasmo, de que o Finsocial representou, num pas
sado recente, e representa, hoje, uma importante
fonte de recursos para a preservação do gasto
social no País. Mas, também, ninguém discorda
de que o Finsocial, em matéria tributária, é um
retrocesso em relação ao que se fez há vinte anos,
ou seja, a extinção da tributação sobre o fatura
mento das empresas, da tributação em cascata
e da regressividade desse tipo de tributo. Temos
de conciliar duas coisas: não é possível abrir mão
dos recursos do Finsocial, mas é necessário aca
bar com a forma como são arrecadados e incidem
sobre o faturamento das empresas, onerando
principalmente pequenos e médios empresários,
que já têm uma carga fiscal excessivamente pesa
da Então, a incorporação do Finsocial e da cota
federal do salário-educação representaria uma
substancial redução do ônus fiscal sobre a peque
na atividade produtiva e sobre aquilo que incide
sobre a folha de salários das empresas e, ao mes
mo tempo, permitiria constituir um fundo para
financiar este processo.

O que estamos propondo concretamente? A
criação temporária de um adicional ao imposto
estadual, Imposto sobre Valor Agregado, substi
tuindo a base de incidência do Finsocial e do
salário-educação pelo Imposto sobre Valor Agre
gado. Em vez de se criar um novo Imposto sobre
ValorAgregado, dado o caráter de transitoriedade
que deve ser atribuído a esse processo, instituir
se-ia um adicional ao imposto estadual, que per
maneceria durante o tempo necessário para a
conclusão do processo de descentralização, prazo
que fixamos inicialmente em tomo de cinco ou
seis anos. Por exemplo, se o adicional fosse hoje
da ordem de 10% e se o processo devesse extin
guir-se em cmco anos, a cada ano o adicional
federal se reduziria em dois pontos de percen
tagem, o que abre espaço para que os Estados
ampliem suas alíquotas do NA sem aumentar
a carga tributária nacional, atendendo àquilo que
foi dito antes - a criação permanente de recursos
financeiros nos Estados e nos Municípios para
sustentar o processo de descentralização.

Em linhas gerais, são estas as várias sugestões
de reformas que vêm sendo trabalhadas por nós.
Insisto em dizer que estou aqui como veículo por
tador de idéias que não podem ter qualquer pater
nidade, porque são idéias que vêm sendo discu
tidas por um grupo de técnicos profissionais e
administradores públicos há mais de vinte anos.
Boa parte do grupo que trabalhou comigo está
presente a esta reunião. Só cabe registrar a ausên
cia de uma das pessoas que muito contribuíram

para esse projeto no seu início, a Prof Sulamis
Dain, que nos deu inestimável contribuição.

Encerro esta exposição inicial agradecendo a
atenção aos Srs. Constituintes e me coloco à dis
posição para qualquer novo esclarecimento. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Desejo agradecer ao Prof. Fernando Rezende a
bnlhantíssíma exposição e apresentação do seu
projeto de reforma tributária.

De conformidade com as regras estabelecidas
pela Subcomissão de Assuntos Fiscais, vamos
agora iniciar o debate. As interpelações obede
cerão à lista de Inscrição. Cada Constituinte terá
o prazo de até quatro minutos para suas interpe
lações e o palestrante terá o mesmo período de
tempo para respondê-Ias

Dou a palavra ao Constituinte Gerson Camata.

O SR. CONSTITUINTE GERSON CAJ'IIATA 
Sr. Presidente, Srs. Relatores, Srs. Constituintes,
Prof. Fernando Rezende, acho que a exposição
que V.S' fez aqui foi concisa, técnica e pelo menos
a mim deixou fascinado.

Entre as alternativas que se oferecem a esta
Comissão - a de remendar o sistema atual e
a de partir para um novo sistema - a mim me
atrai muito mais a formulação de um novo siste
ma tnbutário, exposto muito bem por V.S".

O sistema atual todos nós, que somos Parla
mentares, que fomos Prefeitos, Secretários da Fa
zenda e Governadores, conhecemos E V.S' não
o opinou tão feio quanto é, mas ele é dramático.
Nós temos a experiência diária da convivência,
aqui no Congresso, com Prefeitos do interior. Para
colocar duas manilhas na rua, eles têm de procu
rar um Deputado ou um Senador, correr para
gabinete de Ministro, procurar a Caixa Econô
mica, dada a enorme dificuldade de obter recur
sos. E se nos colocamos no lugar de um Cidadão
que mora num bairro de uma cidade brasileira
ou numa área rural, observamos uma coisa muito
interessante: só temos conhecimento da União
no fim do mês, para descontar o Imposto de Ren
da, e no dia em que transitamos por uma rodovia
federal - aí está ela presente, com a obra ou
a ponte maior que lá construiu. O Estado, que
tem uma máquina gigantesca, cara, cheia de fun
cionários, aparece na nossa rua quando surge
um carro de polícia, de vez em quando. O Muni
cípio calça a rua, faz o esgoto, constrói a escola
que o nosso filho freqüenta, posto de saúde, varre
e limpa a rua, recolhe o lixo. O Município, que
presta essa gama de serviços, que são quase mais
importantes do que os demais, está fora do mapa
tributário brasileiro e em extrema penúria. Acho
que a ele, onde a comunidade tem até mais meios
de controlar os gastos - V. S' o disse bem 
deveriam ser dados mais recursos. Esse nosso
trabalho deve ater-se a favorecer muito mais os
Municípios do que os Estados.

Feita esta consideração - que acho vai ao
encontro daquilo que V.S' colocou - eu formu
laria uma pergunta. Nessa distribuição de recur
sos, que aumentaria o orçamento dos Municípios,
e depois dos encargos nesse período de cinco
a seis anos, não haveria uma fórmula de se estabe
lecer para os Estados e Municípios determinado
número de servidores públicos, levando-se em
conta a extensão territorial do Estado ou Muni
cípio e a sua população? Porque tenho medo
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de que daqui a quatro anos os Deputados que
aqui estiverem sejam novamente procurados pe
Josprefeitos e governadores querendo outra refor
ma tributária, se continuar essa corrida nomea
t6ria existente hoje no País, que precisa ser contida
para que a comunidade receba de volta, sob a
forma de serviços, os tributos que paga e tenha
um direito maior de fiscalizar.

Outra pergunta que eu faria é se a equipe que
realizou esse trabalho tão bonito já fez um cálculo
do aumento da carga tributária que recairá sobre
o cidadão; em que faixa de renda essa carga tribu
tária se acentuará mais; se há possibilidade de
se fazer uma simulação desse aumento e do ba
lanço de perdas e ganhos entre os Estados. Quem
perderia e quem ganharia mais? Qual será o au
mento da carga tributána e em que faixa de renda
ela incidirá mais?

Acho que isso é muito importante para o julga
mento e para a decisão do trabalho do Relator
e, também, dos membros da Comissão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles)
Com a palavra o Prof. Fernando Rezende.

O SR. FERNANDO REZENDE - Ouvi com
bastante atenção a intervenção do nobre Consti
tuinte Gerson Camata. Estamos absolutamente
de acordo com relação à necessidade de se refor
çar o papel do Municipio neste Pais, E as minhas
dúvidas, em particular, são até que ponto é possí
vel avançar no estabelecimento de regras mais
rigidas de conduta ou até onde devemos conti
nuar batalhando para que a própria comunidade
possa desenvolver mecanismos de representação
social que lhe dêem a responsabilidade de cobrar
dos prefeitos, dos governadores e dos adminis
tradores federais, por exemplo, uma excessiva
contratação de servidores públicos, que prejudica
a disponibilidade de recursos para expandir os
serviços de que a população necessita.

Vejo com pouca chance a possibilidade, num
plano puramente técnico, por assim dizer,de esta
belecer o tamanho ideal dofuncionalismo público
estadual ou municipal. Teriam de ser levados em
conta a escala do serviço, o diferencial em que
a escala do serviço necessita de mais pessoas
e o tipo de tecnologia apropriada à produção des
ses serviços. Tudo isso afeta a composição capi
tal-trabalho e a necessidade de mão-de-obra.

Com relação à primeira das perguntas formu
ladas, não tenho respostas concreta a dar, a não
ser a minha opinião pessoal que é a de que é
muito dífícíl estabelecer qualquer número a esse
respeito, e a minha preferência seria estabelecer
mos, como disse antes, mecanismos realmente
mais eficientes de responsabilidade social dos go
vernantes.

Acho que, num programa de descentralização
como o aqui sugerido, podemos pensar que a
aderência ao programa por parte dos Estados
e Municipios pode incluir algumas cláusulas de
responsabilidade, n~ sentido de que a União pos
sa repassar mais. E como se voltássemos, do
ponto de vista da participação da União, à situação
prevalecente pré-55: os Estados aumentam subs
tancialmente sua participação, e os Municipios
aumentam a sua para níveis nunca alcançados
historicamente neste País. Então, como aumento
geral, não há dúvida nenhuma de que os muni
cipios, como um todo, ganham substancialmente,
os Estados ganham bastante e a União perde
uma fatia dos seus recursos. A distribuição desses

ganhos entre Estados e Municipios é uma tarefa
espinhosa, na qual estamos tentando trabalhar
agora com mais detalhes para ver se podemos
apresentar, talvez brevemente, alguns números
mais detalhados a respeito. Acho, sim, que há
uma melhoria substancial na distribuição da carga
fiscal por contribuinte, à medida que as propostas
de ampliação de bases abrangentes do Imposto
de Renda e do Imposto sobre o Patrimônio pude
rem ser efetivamente aplicadas.

Estarei à disposição de todos os Srs. Consti
tuinte, a qualquer momento, para discutir, indivi
dualmente ou em grupo, os resultados que for
mos alcançando nos próximos meses de trabalho,
com relação ao detalhamento maior desses nú
meros.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Tem a palavra o Constituintes Simão Sessim.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - Sr.
Presidente da Comissão e das Subcomissões, Srs.
Relatores da Comissão e das Subcomissões de
atribuições e recursos, em contrapartida, os Esta
dos e Municipios devem assumir publicamente
compromissos de algum programa de austeri
dade no trato da coisa pública e das finanças
governamentais. Mas isso tem de ser um compro
misso negociado publicamente, não só entre a
burocracia governamental, mas principalmemte
entre o governo e a comunidade à qual ele deve
servir

Quanto à questão do aumento da carga tribu
tária, da sua distribuição e do balanço de ganhos
e perdas, acho que é extremamente importante,
a despeito das inúmeras dificuldades que todos
que trabalham nesse terreno têm para conciliar
as estatísticas existentes e estabelecer cálculos
muito precisos. Estamos trabalhando, e ainda in
tensamente, na tentativa de apuração desses nú
meros, com base em informações referentes a
1984, o último ano para o qual foi possível obter
informações sobre receita de todos os tributos
em todos os níveis de governo, de forma a se
ter o sistema como um todo. Nossa preocupação,
de inicio, não foi calcular um aumento de carga
tributária global mas, sim, verificar como a mu
dança na estrutura tributária pode mudar a estru
tura da arrecadação, no sentido da distribuição
dessa receita entre União, Estados e Municipios.
Um balanço preliminar que fizemos mostra, por
exemplo, que o resultado esperado dessas mu
danças é uma significativa redução da participa
ção da União no bolo fiscal como um todo e
um substancial aumento da participação dos Es
tados e Municipios, comissões, meu caro expo
sitor, Dr. Femando Rezende, confesso que tive
a mesma sensãção do Constituinte Gerson Cama
ta, ao ouvir a exposição de V.S·, que nos entusias
mou e emocionou, por tratar-se realmente de um
trabalho didático e bem abrangente.

Quero aproveitar a oportunidade para agrade
cer a contribuição a esta Comissão e, sem dúvida,
à Assembléia Nacional Constituinte, a esse grupo
de trabalho do IPEAque, de forma patriótica, bus
ca a solução do sério problema da reforma tribu
tária.

Confesso que li toda a proposta e anotei algu
mas perguntas, deixando considerações de cará
ter mais político para outra oportunidade. No que
diz respeito à divisão, no caso dos percentuais
de partilha, acho que a União foi pouco penalizada
e os Municípios, ainda pouco premiados. Munici-

palista convicto, como o Constituinte Gerson Ca
mata, considero importantíssima a eliminação
das transferências negociadas, as que são "Caixa
2" da União. Não se entende mais que se possa
deixar de fora a partilha, da transferência, os Esta
dos e Municipios. Assim, gostaria de saber como
seria constituído o Fundo de Desenvolvimento
Regional - FDR -, que substituirá o Fiset, o
Finor e o Finame, e como será distribuído para
o reflorestamento, como é o caso do Físet, para
a região Norte, como é o caso do Finor, e para
a região Amazônica.

Outra pergunta: O FGTS e o PIS-PASEP ge
ram hoje juros e correções. Na formação do novo
Fundo Social, sem previsão exata de aplicação,
como seria feita a remuneração desses recursos?
Outra anotação: reduzindo-se o IPI, uma vez que
só alguns produtos, no caso do imposto especial,
seriam taxados - como o fumo, a bebida, os
cigarros e automóveis - diminuir-se-á, conse
quentemente, o FPE e o FPM,hoje um percentual
do IPI. Pergunto se isso não prejudicaria os Munici
pios e Estados, principalmente os do Norte e Nor
deste, que vivem em função dessas transferên
cias.

Outra questão em um pais onde prevalecem
os titulos ao portador, como é o nosso, como
poderiam ser cobrados e administrados Impostos
sobre o Patrimônio e o Imposto sobre a Herança?

Tenho a impressão de que, daqui para a frente,
atuaremos de forma a provocar grandes debates,
porque esta é uma proposta realmente avançada
e moderna. Outras propostas surgirão - nós
mesmos estamos apresentando uma. Assim, pe
ço vênia ao nosso Presidente, aproveitando a pre
sença do expositor, para ler algumas conside
rações feitas pelo atual Secretário da Receita, Dr.
Guilherme Quintanilha, em palestra proferida no
Rio de Janeiro, em janeiro último. Diz S. S·, com
relação ao NA, principalmente:

"Pois bem. Vejamos a proposta de se trans
ferir o IPIda competência da União para os
Estados, que, juntamente com o ICM, os im
postos únicos e o Imposto sobre Serviços,
se transformaria no imposto que teria nome
de Imposto sobre Valor Adicionado criando
o imposto sobre cigarros, bebidas e automó
veis para a União. Diferentemente dos impos
tos citados, que são cobrados na origem,
o NA seria cobrado pelo princípio de destino,
ou seja, pelo Estado consumidor. Entendo
que essa experiência é muito radical, porque,
em primeiro lugar, o IPIainda representa algo
em torno de 25% da receita tributária da
União que também apresenta dificuldade de
equilibrio financeiro. Segundo, porque está
havendo um equívoco teórico na formulação
da proposta; tanto o IPI como o ICMjá são
impostos sobre valor agregado com caracte
risticas semelhantes às do TVA, praticado no
Mercado Comum Europeu".

Diz ainda:

"Amodalidade apresentada agora no Bra
sil difere da técnica européia porque tributa
o produto no local do destino; porém dentro
do mesmo país de origem. Enquanto na Eu
ropa o TVAassume as caracteristicas do nos
so ICM, que é desonerado no momento da
exportação para outro país, porém tributada
a circulação Interna, o NA, agora proposto,
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só seria cobrado pelo Estado onde houvesse
consumo do produto, para gerar arrecada
ção em função do consumo.

Pode-se pressupor, assim, que haverá
maior interesse dos govemos estaduais no
estímulo a uma economia de consumo, em
detrimento da produção nacional. Quando
a tributação é desonerada no país de origem
para ser recomposta no país de destino, ocor
rem duas situações principais:uma de ordem
jurídica, que é evitar que o governo tribute
cidadãos em outros países; e outra de ordem
econômica, visto que o país que perde o im
posto é compensado com a entrada de divi
sas. No caso do NA proposto para o Brasil
a sitação é completamente diferente, pois vai
tributar operações internas-

Em terceiro lugar, a soma de tantos impos
tos em um só levará à tentação de maior
sonegação, dentro daquela rigorosa lei da
economia que induz o risco a ser propor
cional ao lucro. Como poderão os Estados
do Nordeste fiscalizar no Sul, por exemplo,
o subfaturamento? Existe, portanto, risco de
Estados consumidores terem perda de recei
ta com o aumento da fraude fiscal.

Em quarto lugar, os serviços que não utili
zem insumos tributários terão a sua atividade
castigada por uma elevada alíquota fiscal,por
não terem créditos anteriores, isto é, terão
uma alíquota bruta sobre o faturamento, po
dendo inviabilizar a atividade de profissionais
liberais, por exemplo.

Em quinto lugar, a transferência para os
Estados da competência constitucional de
cada um, diferenciadas as alíquotas dos pro
dutos em função da sua essencialidade, pode
fazer com que o mesmo produto venha a
ter 23 alíquotas diferentes nesse mesmo país,
já que os conceitos de essencial e supérfluo
são muito relativos.

Em sexto lugar, o IPI é um instrumento
de politica econômica que deve permanecer
na competência da União justamente peJos
seus requisitos técnicos, que lhe permitem
ser um importante complemento de tributa
ção da renda a alcançar com maior seletivi
dade o consumo de bens indicador de capa
cidade contributiva.

Em sétimo lugar, o IVA aumentará a re
gressividade do sistema tributário,pois é ape
nas substituição de impostos indiretos agra
vado com a diferença de alíquota entre esta
dos, o que anularia o princípio da essencia
lidade do produto para diferenciação de alí
quota. Poderia haver um descontrole acen
tuado dos governos estaduais para resolver
seus problemas de caixa com o aumento
indiscriminado desse imposto. Por outro la
do, os limites máximos de aliquotas são in
coerentes com o anseio federativoque justifi
cou a proposta. Em oitavo lugar, porque não
existe estatística que indique com precisão
a produção e o consumo de cada estado.
Ora, pode haver a surpresa de os estados
mais desenvolvidos,pelo fato de serem gran
des consumidores dos insumos próprios e
de outros estados, acabarem por ter uma
arrecadação maior, em prejuízo dos estados
mais pobres.

O IVA, portanto, é um imposto que está
sendo sugerido por um feeUng estatístico

impróprio para assuntos de tamanha respon
sabilidade. Por último, pode vir a ser um im
posto em cascata, visto que certos serviços
podem ser consumidos em estados diferen
tes do estado contribuinte, tais como hote
laria, bancos, oficinas etc.

Note-se que através do IPI a Uniãotransfere
dos estados mais ricos para os mais fracos.
Por outro lado, a cobrança do tributo pelo
destino apresenta ainda o risco de estados
mais fracos não desonerarem alimentos e
produtos de consumo popular, o que signifi
caria maior agressividade do sistema.

Quero frisar que a proposta do NA traz
embutido o revigoramento do IPI, só que com
outro nome e na competência dos estados,
sem quaisquer considerações sobre efeitos
de regressMdade no sistema tributário nacío
naL"

E fazoutras considerações que deixo para pos
terior debate. Mas gostaria de esclarecer que são
apenas considerações de uma palestra feita pelo
atual Secretário da Receita Federal.

Gostaria, outrossim, de propor à Subcomissão
que trouxesse para debate o Dr. Quintanilha e
nosso expositor de hoje, Dr. Femando Rezende.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Gostaria de comunicar ao Constituinte Simão
Sessim que o Dr. Quintanilha já foi convidado
pela Subcomissão e estará conosco no sábado
para apresentar seu ponto de vista sobre reforma
tributária.

O SR.CONSmUINTE sIMÃo SESSIM-Mui
to obrigado.

O SR. FERNANDO REZENDE-Agradeço as
palavras ao nobre Constituinte Simão Sessírn, e
quero deixar claro que divirjo frontalmente das
opiniões do Dr.Quíntanilha sobre a matéria. Acho
que o penúltimo dos considerandos apresentados
contra o NA representa bem o espírito de sua
reação contrária à mudança que estamos pro
pondo.

Não tive a velocidade necessária para anotar
todos os considerandos, mas uma das objeções
apresentadas, segundo as palavras lidas pelo
Constituinte, é a de que não mudaria substan
cialmente a proposta em relação ao IPI, simples
mente transferiria aos estados a competência
maior pela cobrança de um imposto que hoje
é de competência da União. A resistência básica
da Receita Federal é exatamente esta: ela é contra
qualquer proposta que signifique algum tipo de
redistribuição de recursos entre os níveis de go
verno. O IPI não pode ser um bom instrumento
de política econômica, como, aliás já bem o de
monstrou a tentativa de usar o IPI como instru
mento de politica econômica no recente pacote
do Cruzado 11. Portanto, o instrumento de política
fiscal e tributária que o Governo Federal deve
preservar é o Imposto sobre a Renda e não o
imposto indireto sobre consumo.

O NA é uma proposta que avança exatamente
na direção de atender às antigas reMndicaçães
dos estados mais pobres do Norte e Nordeste
deste País quanto à injustiça representada hoje,
pelo fato de que a maior parte do imposto é ainda
recolhida no estado produtor, enquanto o tributo
é integralmente pago pelo contribuinte do estado
consumidor. A existência das alíquotas interes
taduais significa uma tentativa de amenizar o pro-

blema sem, todavia, eliminá-lo.Aproposta do NA,
na forma como está formulada, representa uma
possibilidade-que diriaúnica e importante, hoje,
na sociedade brasileira- de conceder autonomia
aos estados também para poderem fixaralíquotas
do seu próprio tributo.

Creio que esta é uma questão polêmica, mas
meu ponto de vista atende às reivindicações do
Norte e Nordeste, ao mesmo tempo em que acata
os princípios de maior soberania na politica tribu
tária estadual.

O NA, na forma como está sendo sugerido,
não pode nunca aumentar a regressividade do
sistema, na medida em que simplesmente incor
pora as bases tributárias com uma alíquota básica,
normalmente única ou com pequenas variações,
operações que já são tributadas pela União em
outras instâncias, o que significa,na verdade, que
a tributação sobre consumo passa a sofrer um
tratamento mais uniforme e neutro do que o trata
mento hoje dispensado, com um número variado
de impostos.

O ponto importante na proposta de substituição
do atual imposto estadual por um imposto mais
amplo, com base em valor agregado, é exata
mente o de permitir aos estados gerar receitas
suficientes às suas reais necessidades de caixa.

Retomando às perguntas anteriores, não há co
mo concluir que a redução do IPI significaa redu
ção das transferências, porque a proposta pre
tende exatamente mudar o critério sobre o qual
se aplica o cálculo das transferências, calculando
o percentual dos fundos de transferência sobre
o total da arrecadação federal como um todo
e não apenas, como é hoje, sobre o Imposto de
Renda e o IPI. Então não importa se há redução
do IPI, pois, havendo aumento da receita de outros
tributos, o total a ser transferido, na verdade, cres
ce e não se reduz como resultado do conjunto
das proposições efetuadas.

Outras perguntas apresentadas pelo Deputado
Simão Sessim contemplam algumas partes do
projeto da reforma - e, com satisfação, vejo que
V. Ex' o leu atentamente - que, a rigor,não fazem
parte do capítulo constitucional tributário e quiçá
devem ser objeto de futura discussão na formu
lação posterior das normas complementares.
Quero deixar claro que trabalhamos com um pro
jeto de mudanças tributárias que contempla mu
danças constitucionais e, posteriormente, a sua
regulamentação através de leis complementares
e ordinárias. Boa parte das questões relativas ao
Imposto de Renda, por exemplo, não requer mu
danças constitucionais. A revisão dos incentivos
fiscais,na linhada mudança dos fundos regionais,
também não requer mudanças no capítulo consti
tucional. O fato de que o trabalho da reforma
tributária é um processo que se desdobra em
várias fases também dificulta um avanço mais
objetivo no cálculo de todas as implicações das
mudanças. Por exemplo, para analisar quantitati
vamente as implicações das mudanças no Impos
to de Renda, precisamos saber que alíquotas são
aplicáveis a cada tipo de rendimento, que tabela
de progressMdade será estabelecida. E essas alí
quotas não constituem matéria constitucional,
mas de legislação complementar. Nós, talvez por
questão de processo, tenhamos que nos ater, de
início, à discussão das matérias que devem ser
objeto de mudanças em capítulo constitucional
e ir discutindo, ao longo do processo, como V.
Ex' bem acentuou, os detalhes posteriores.
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Insisto em dizer que a tese da inviabilidade da
substituição do atual ICM por um imposto mais
abrangente, como o do valor agregado, reflete
um pouco a tese do imobiJismo sob o manto
de dificuldades admmistrativas, que podem au
mentar a sonegação ou a regressividade do lo
buto.

Acho que há inúmeros argumentos, que, se
for o caso, poderemos explorar com mais deta
lhes ao longo deste debate, pois levantam muito
mais pontos positivos do que negativos.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao Constituinte Jesus Tajra.

O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Dr.
Fernando Rezende, vou permitir-me algumas
considerações Não há dúvida de que a proposta
que V. S' apresenta traz algumas movações e é
natural que ela provoque reações porque toda
inovação causa atropelo.

Vejo que o nosso interesse ao promover uma
reforma tributária, na oportunidade de se elaborar
a nova Constituição, é o de reforçar os tesouros
estaduais e municipais e descentralizar o poder
de fogo da União, de arrecadar e ser a dona abso
luta da decisão de conceder ou não a transfe
rência de recursos para os estados e municípios.
Quando fui prefeito, tive de enfrentar dificuldades
e 'lmilhações quando saía da minha cidade para
vir él 3rasília. Ficava durante horas nas ante-salas
esperando para ser atendido por um funcionário
de terceiro ou quarto escalão e receber um sonoro
não. Jamais tive acesso àqueles que poderiam
ter poder de decisão. Talvez isso seja até um lance
para se descartar daqueles que vêm até aqui em
busca de socorro para poder fazer algo pelo seu
povo.

Constato que V.Ex"praticamente acabou com
o IPIna área federal, limitando-o às bebidas alcoó
licas, ou não, veículos automotores e derivados
do fumo, os grandes celeiros do Tesouro Nacional
na parte que toca ao IPI.

V.S' sugere o Imposto sobre o Patrimônio líqui
do das pessoas físicas como forma não somente
de reforço de caixa, mas também de justiça social.
Entretanto, parece-me que, quando há imposto
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
V.S' sugere que se transfira uma sobrecarga para
o patrimônio líquido das pessoas físicas, em razão
de o Governo estar encontrando dificuldades em
alcançar aqueles que têm maior renda, aliviando
os assalariados, que são, realmente, os grandes
pagadores de impostos no País. Penso que o im
posto de renda bem fiscalizado deve dar os recur
sos de que precisa a União para atender às suas
necessidades de realmente fazer justiça social e,
não, o patrimônio líquido, que seria muito mais
difícil, mesmo porque quem tem patrimônio já
pagou imposto de renda sobre a renda que obteve
para consegui-lo. É um raciocínio que expomos.
Acho que esse imposto seria muito cômodo, mas
não geraria o resultado que se pretende.

O imposto sobre doações e transmissões de
propriedades por causa mortis parece-me váli
do, não como fonte de receita para a União e
sim para os estados, por sua similitude com o
imposto sobre transmissão intervivos. Seria me
lhor conceder aos estados mais essa fonte de
renda, mesmo porque quem conhece melhor o
valor dos bens situados em determinado local,
a fim de fazer sua avaliação, é a autoridade que
está mais pr6xima deles.

V.s' no art. 12, parágrafo primeiro, extinguiu
o princípio da anualidade do imposto. Entendo
que exatamente a facilidade de se expedirem de
cretos-Iels tem levado o Governo, constentemen
te, a alterar a legislação tributária para extrair mais
recursos do contribuinte. Se vamos facilitar dessa
forma, extinguindo o princípio da anualidade, ve
remos - aí, sim - a cada instante o Governo
avançar sobre o contribuinte, onerando-o com
carga tributária. Esse princípio, hoje, está no capí
tulo dos Direitos e Garantias Individuais. Aqui, ex
tingue-se essa regalia do indivíduo, que hoje é
violentado nesse direito. O exemplo mais próximo
disso é o Decreto-Lei n- 2.323, de 26 - ou 27
- de fevereiro deste ano, em que o Governo
procura reinstituir a correção monetária, alcan
çando resultados de fatos geradores anteriores
à instituição dessa nova correção.

São colocações que faço, indagando a V. S'
que razões levaram à mudança do princípio da
anualidade.

Não seria mais válido colocar o imposto sobre
doações e transmissões de propriedade por cau
sa mortis como competência do Estado para
tributar e arrecadar? Esse patrimônio líquido é
que, no meu entender, irá gerar um verdadeiro
parto da montanha, quando o Governo tem, atrá
ves do rendimento, a melhor fonte para arrecadar
e fazer justiça social.

O SR. PRESIDENTE (Franciso Dornelles) 
Com a palavra o Prof. Fernando Rezende.

O SR. FERNANDO REZENDE - Vou começar
pela última observação de V. Ex" Em princípio,
acho que essa é uma tese que pode ser rediscu
tida e reavaliada. A atribuição da competência
do imposto sobre heranças e doações é um pou
co controvertida, inclusive entre algumas pessoas
que trabalham um pouco com as idéias. Em prin
cípio, achamos que ela deveria ser federal, mas
podemos rediscuti-Ia dentro da linha de que pode
ria ser um outro tipo de tributo, também de com
petência estadual.

Com relação ao princípio de anualidade eu que
ria dizer que a proposta não elimina muito pelo
contrário ela acrescenta, uma outra garantia do
cidadão contribuinte, que é a seguinte: hoje em
dia o Governo Federal pode, no dia 31 de dezem
bro, decretar uma mudança no Imposto de Renda
para vigorar no dia 1° de janeiro, e os contribuintes
e as empresas não têm absoluta possibilidade
de planejar com um pouco mais de antecipação
qual será o seu compromisso no ano seguinte.
A proposta diz claramente, no § 1° do art. 12,
que nenhum tributo poderá ser ampliado ou mo
dificado num prazo inferior a noventa dias, o que
significa que mudanças, pelo menos na tributação
da renda ou do patrimônio, não deverão ocorrer.
Para valerem no ano seguinte deverão ser sido
decididas até o segundo trimestre do ano em
curso, exatamente para permitir que as empresas
possam ter um mínimo de segurança quanto às
suas obrigações fiscais; e igualmente os pr6prios
contribuintes.

Mas, para falar sobre essa questão estará aqui,
hoje à tarde, o nosso colega, Dr. Alcides Jorge
Costa, que colaborou conosco no capítulo da
trartsformação das nossas propostas neste texto
constitucional. Ele é um jurista conceituado no
ramo e poderá, com muito mais propriedade do
que eu, debater essa questão dos princípios jurídi
cos de tributação.

Quero aproveitar a oportunidade da pergunta
de V.Ex" para retomar um pouco à questão ante
rior - formulada também pelo Constituinte Si
mão Sessim - a respeito do imposto sobre patri
mônio. A idéia do imposto sobre o patrimônio
não prevê que esse imposto tenha qualquer papel
Importante do ponto de VIstada geração de recei
tas tributárias. Em todo lugar do mundo onde
ele existe assume um papel coadjuvante na linha
da eqüidade tributária e da justiça fiscal, e tem
papel muito secundário do ponto de vista da gera
ção de receita. A idéia na qual ela se justifica,
dentro desse princípio, é de dar um tratamento
fiscal mais eqüitativo a todo cidadão.

É claro que há dificuldades que têm de ser
contempladas, como foi muito bem lembrado
aqui anteriormente quanto à existência dos títulos
ao portador. O fato é que costumamos meneio
nar, a respeito, que em uma sociedade cada vez
mais informatizada, como é a sociedade brasileira,
o título pode ser ao portador, mas as operações
passam a ser cada vez mais identificadas. Acho
que há mecanismos administrativos capazes de
contornar esse problema e poderíamos voltar a
ele posteriormente. Finalmente, acho que o argu
mento de que a existência simultãnea de um imo
posto sobre o patrimônio configura uma espécie
de bitributação da mesma operação - porque
o patrimôniojá foianteriormente tributado na me
dida em que há renda criada para instituir esse
tributo - é um argumento que pode ser rebatido,
se aceita a tese de que renda obtida a cada mo
mento depende não s6 do esforço de produção
e de trabalho que cada um aplica naquele mo
mento, mas redunda, também, da quantidade de
patrimônio acumulada preteritamente. Tanto pa
trimônio como renda devem ser considerados co
mo importantes fatores determinantes da capaci
dade contributiva dos indivíduos, e acredito que
seja um avanço importante em matéria de justiça
fiscal.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Constituinte Nion A1bemaz.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, Srs. Relatores, Sr. Conferencista,
como os demais que aqui estiveram fazendo as
interpelações, queremos cumprimentá-lo pelo ex
celente trabalho, e gostaríamos de apresentar al
gumas dúvidas que tivemos.

V S', no sem projeto, continua a dar ao muni
cípio o direito de cobrar o lPTU.Temos conheci
mento de que, além das capitais brasileiras, não
temos, dentre os quatro mil municípios, mais do
que cem que cobram efetivamente esse imposto.
Sabemos, mais, que a participação do IPTU na
receita principalmente dos municípios das capi
tais, não ultrapassa a 5 e 10% da receita global.

Anossa primeira pergunta é a seguinte: da mes
ma forma que o ITR que era cobrado anterior
mente pejo município e, por isso, apresentava
uma série de dificuldades, o IPTU não pode ser
cobrado como imposto patrimonial e uma parcela
transferida aos municípios?

A segunda pergunta é com relação ao proble
ma do ISS, que passa a ser cobrado pelo Estado
na forma do NA, com as mesmas características
do ICM. Quando da implantação da cobrança do
ISS tivemos algumas dificuldades, principalmente
no caso de hospitais e de gráficas, onde o serviço
vinha acompanhado por um volume muito gran
de de material, este, já tributado pelo ICM.
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Apesar de conhecermos a tese de que quando
alguém vai engraxar o sapato não deve isentar
a graxa que foi utilizadana prestação do serviço,
entendem aqueles que defendem essa tese que
o ISS deve incidir sobre o volume total daquilo
que é cobrado pelo prestador do serviço. No caso
do restaurante, o ingrediente que entra na presta
ção desse serviço deve ser tributado também co
mo ISS, só que há muitas prefeituras das capitais
que, na cobrança desse imposto, abate em cerca
de até 60% do valor global da nota, para cobrar
apenas 40%, os 5% dos 40% do total da nota.

Se o 'NA tiver uma alíquota como o ICM, neste
caso os 40% vão continuar, porque ele tem cré
dito dos 60% do ICM do material que ele com
prou. Então, estaríamos alterando a alíquota do
ISS, que é hoje de 5% na maiona das capitais,
para 17%. Não estaríamos gravando, neste caso,
os prestadores de serviço?

Estamos tentando dar aos municípios maior
participação no bolo da receita tributária nacional.
Acredita V. S· que, com esse processo, tirando
o ICM e colocando-se imposto sobre combus
tíveis líquidos e gasosos, teríamos essa compen
sação?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Prof' Fernando Rezende.

O SR. FERNANDO REZENDE - São duas
perguntas bastante objetivas, a serem respondi
das de forma bastante direta.Acho que sim. Acre
dito que a cobrança de impostos, em todos os
níveis de Governo, é um importante instrumento
de aperfeiçoamento das instituições democráti
cas. A responsabilidade cívica do governante e
a interrelação entre o cidadão contribuinte e aque
le que é responsável por cobrar do contribuinte
para em troca prestar-lhe um serviço é uma rela
ção que deve ser fortalecida pelo sistema fiscal.

Então, acho que atribuirao município a respon
sabilidade de cobrar o lPIU é algo que deve ser
preservado. Aliás vejo com muito risco algumas
iniciativastomadas, em municípios deste País, no
sentido de isentar a cobrança do IPIU, porque
o município já tem muito dinheiro, proveniente
de outras transferências Acho que isso reduz o
elo de responsabilidade que deve ser estabelecido
entre o governante e o cidadão.

Creioque deve ser mantida a competência mu
nicipal e que, como eu disse, devem ser criadas
condições, através da possibilidade de crédito, de
um imposto municipal contra um imposto federal,
para que o município possa cobrar o IPIU de
forma mais eficiente,sem sofrer todas as pressões
e injunções que, hoje em dia, fazem com que
poucos deles possam arrecadar o IPIU.

o SR. CONSmUlNTE sIMÃo SESSIM - A
alíquota seria a mesma?

O SR FERNANDO REZENDE - Para mim,
a alíquota deve ser aproximadamente a mesma
entre 1,5 e 2%.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sobre o valor venal ou o valor histórico?

O SR. FERNANDO REZENDE- É claro que
esses são problemas que terão que ser resolvidos
pela administração.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Municipal?

O SR. FERNANDO REZENDE- Municipal.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sobre o valor venal ou o valor histórico?

O SR. FERNANDO REZENDE- Sobre o valor
venal, com certeza. Supõe-se que o aperfeiçoa
mento da administração deve ir criando condi
ções para que essas coisas tenham operação
mais tranquila.

Agora, quanto à questão do ISS, acho que há
uma discussão empírica, um pouco longa, sobre
se a mudança trará ou não aumento da incidência
sobre a prestação de serviços, porque vai depen
der um pouco das margens de valor agregado
de cada transação ao longo de todo processo
produtivo, porque na integração os serviços pas
sam a ter o mesmo tratamento dispensado às
demais mercadorias. Então, o que se vai cobrar,
em cada momento, é sobre o valor agregado pela
prestação de serviços, numa determinada etapa
do processo produtivo, com a mesma alíquota.
Então, 17% sobre o valor agregado, numa deter
minada fase, podem ser mais ou menos 5% sobre
o faturamento...

O SR. CONSmUINTE sIMÃo SESSIM- São
5% sobre o valor agregado?

O SR. FERNANDO REZENDE - Hoje, é de
5% sobre o faturamento, e não sobre o valoragre
gado

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - E
do valor agregado passa para 17%?

O SR. FERNANDO REZENDE - Passa para
17% o valoragregado. Hoje,é 5% do faturamento.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Do valor reduzido em 60%.

O SR. FERNANDO RESENDE - São duas
coisas diferentes nesse tipo de estabelecimento
misto. O conflito entre o ICM e ISS estabeleceu
um tratamento diferenciado entre o que paga ICM
e o que paga o ISS, mas o que paga a prestação
de serviços é sobre o valor global da prestação
do serviço e não sobre o valor agregado, que
é um conceito um pouco distinto Para calcular
sobre o valor agregado, teríamos que descontar
do valor do serviço prestado todos os insumos
utilizadosna prestação daquele serviço, inclusive
os custos de prestação de serviços.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Isso faz com que se reduza em 60%. Então so
bram 40%, que é o valor agregado, e passa de
5% para 17%.

O SR. FERNANDO REZENDE - Desculpe
me, mas creio que não é bem assim. Poderíamos
drscutírisso, talvez,mais propriamente e em deta
lhes. Variamuito o tratamento nos diferentes mu
nicípios. A regra universal é uma percentagem
sobre o valor agregado, que significa que do que
é cobrado do prestador de serviços deveria ser
descontado todo o custo da prestação de serviços
naquela atividade. Mas, como eu disse, é uma
tarefa empiricamente complexa fazer um cálculo
do que ocorreria como resultado da mudança.
Se V. Ex" estiver disponível e tiver interesse, pode
ríamos conversar sobre isso posteriormente.

Com relação ao resultado global da medida,
sim, não tenho qualquer dúvida: os resultados
preliminares das contas que fizemos garantem,
afiançam que o resultado global das medidas au
menta a receita dos municípios e dos Estados,
como um todo, sem sombra de dúvidas.

O SR. PRESIDENTE(Francisco Dornelles) 
Tem a palavra o Constituinte Mussa Demes.

O SR. CONSmUINTEMUSSA DEMES-Srs.
Presidentes da Comissão e das Subcomissões,
Srs. Relatores da Comissão e das Subcornlssões,
Prof.Fernando Rezende,desejo inicialmente,fazer
coro com os demais companheiros pelos elogios
ao seu trabalho e ao de sua equipe, que realmente
hão de constituir-se numa inestimável colabora
ção às tarefas desta Comissão e das suas Subco
missões e da própria Assembléia NacionalConsti
tuinte, dada a relevância das questões aqui apre
sentadas.

Gostaria,menos com o propósito de questionar
o professor e sua equipe, e muito mais com o
objetivode enriquecer o debate, de oferecer algu
mas considerações, que me sinto na obrigação
de apresentar ao Plenário, em função do estudo
que fiz.

Eu começaria, professor, por indagar a forma
de cobrança do adicional de 5% previsto no §
lodo art. 20 do Anteprojeto da Comissão, uma
vez que, como sabemos, por força do que está
exposto no Anteprojeto, esse tributo caberia ao
Estado onde o mesmo fosse efetivamente cobra
do, e sabemos que há muitas instituições - espe
cialmente os grandes conglomerados financeiros,
e eu mencionaria o Banco do Brasil,o Bradesco,
o Itaú,e muitas empresas multinacionais - diver
sificadas por todo o território brasileiro, que, na
situação prevista no Anteprojeto, teriam esse im
posto como de competência privativado Estado
onde a contabilidade dessas empresas fosse cen
tralizada.

É a primeira colocação.
A segunda, ainda, é sobre o problema do im

posto do patrimônio líquido. Concordo com o
Constituinte Jesus Tajra, que me precedeu aqui,
na afirmação de que esse tributo pode vir a se
constituir numa bitributação, menos pelas razões
por ele invocadas e mais pelo fato de que, se
a sua proposição mantém a cobrança do IPTU,
do ITR, do IPVA e do ffBI, este tributo, que incide
especificamente sobre a detenção do patrimônio
já está cobrado por outros entes tributários -.:.
no caso, o Estado ou o município.

Mas não é essa, tão-somente, a preocupação
que me assalta em relação ao problema da co
brança do imposto sobre o patrimônio líquido.
Preocupa-me também, e muito, o fato de que
isso poderia constituir-se virtualmente, no desapa
recimento dos papéis ao portador, tanto sob a
forma de ações como sob a forma de outros
papéis negociados no mercado, como o CDB,
letras de câmbio, etc. Explicopor quê. Se a pessoa
sabe que vai pagar imposto sobre o patromônio
líquido, ou seja, sobre a reunião do patrimônio
por ela acumulado ao longo da vida, nisso com
preendidos os bens mais tradicionais - veículos
imóveis e ações - ela tenderia inevitavelmente
a constituir empresas familiares, sob a forma de
sociedades anônimas, que depois, poderiam ter
essas ações convertidas em ações ao portador
e simplesmente desaparecer com o patrimônio. '

E uma preocupação que realmente me assalta,
e não sei até que ponto esse tributo - que iria
representar, de acordo com o que pude observar
no tabelamento feitopor sua equipe, apenas 0,3%
da arrecadação tributária total do País - possa
compensar tal desequilíbrio no sistema econômi
co-financeiro nacional.
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Aindasobre a questão do imposto sobre o patri
mônio líquido, teríamos também que ver - e
fiz uma simulação sobre isso - que ele poderia
se constituir num tributo profundamente injusto
e iníquo. Vou explicar por quê. Admitamos que
o patrimônio de alguém se constitua exclusíva
mente de vinte imóveis resídencías que valham
cada um, cerca de dois milhões e meio de cruza
dos. Teríamos, portanto, um patrimônio líquido
de cinqüenta milhões de cruzados. E suponha
mos que esses imóveis rendessem, no mercado
imobiliário, para o seu proprietário, a título de
aluguel, algo em torno de dez mil cruzados por
mês cada um - que hoje é um número de certo
modo até elevado, em relação à política adotada
pelo Governo no que diz respeito à locações.

Teríamos, portanto, no tocante a cada imóvel,
algo em torno de cento de vinte mil cruzados
por ano; e, ao cabo de onze meses, uma renda
anual de dois milhões e quatrocentos mil cru
zados.

Pela posse desses bens, pelo aluguel que ele
recebe, já teria a pagar de imposto, na tabela
progressiva, algo em tomo de oitocentos a noven
centos mil cruzados. Na faixa de 50% menos a
parcela a deduzir, seria algo em tomo de oito
centos a novecentos mil cruzados.

A proposta de sua equipe é no sentido de que
o patrimônio líquido seja tributado pela a1íguota
de 1,5%. Essa percentagem sobre 50 milhões
representaria mais um acréscimo de 75~ mil cru
zados de renda desse contribuinte, o que pratica
mente dobraria o seu Imposto de Renda. Teria
mos então, ao invés de 900 milcruzados já pagos
a título de Imposto de Renda, mais 750 mil, o
que daria Cz$ 1.650.000,00, para um rendimento
total, desse contribuinte, de Cz$ 2.400.000,00.

Estaa colocação que faço, e gostaria, também,
de ouvir esclarecimentos em relação a esse tipo
de tributo que está sendo anunciado.

A outra colocação diz respeito ao Fundo de
Equalização. Hoje,a grande preocupação dos Es
tados, e especialmente dos municípios brasileiros,
é com o sistema tributário novo - nem é com
uma reforma tributária, mas com um sistema tri
butário novo - que permita a Estados e muni
cípios serem efetivamente contemplados com
maiores recursos, estes expressamente transfe
ridos pela União federal.

Falou muito bem, antes de mim, o ex-Gover
nador Gerson Camata, bem como o Constituinte
Nion A1bernaz. Enfim, todos os que me antece
deram já deixaram evidente que os municípios
brasileiros - à exceção, eu diria, de menos de
cem - afora as capitais, não têm condições de
administrar esses tributos. Então, quanto menos
competência tributária os munidpios brasileiros
tiverem, tenho a impressão de que melhor seria
solucionado o nosso problema, o problema bra
sileiro.

Todavia, também fiz um exercício a respeito
desse problema da eqúalízação. Tenho um dado
mais atualizado que o de sua equipe no que diz
respeito à arrecadação tributária total, no ano de
1986. O Imposto de Renda e o IPI, somados, re
presentaram, em 1986, cerca de 80% da arreca
dação. Temos aqui, nobre Constituinte José Ser
ra, os dados. Se não me engano, é 56% para
o Imposto de Renda e 24% para o IPI, ou então
54% e 26% - algo assim.

Então, se esses tributos representam hoje 80%
da arrecadação tributária total, e os estados e rnu-.

nicípios são contemplados com 33% dessa arre
cadação-assim distribuídos:estados 14%; mu
nicípios,17% e o Fundo Especial, 2% - teríamos,
portanto, da arrecadação tributária total, 26, 4%
só na transferência que hoje acontece.

O Fundo de Equalização e o Fundo Social,
juntos, totalizam apenas 24%. Portanto, temos ho
je 26,4% para os estados e para os municípios.
Desculpe-me: isto é apenas um exercício, que
eu gostaria realmente de ver contestado, porque
a nós interessa de perto que essas transferências
para municípios e estados ocorram. Mas se não
se demonstrar exaustivamente que os estados e
municípios hão de ganhar nessas transferências,
não poderemos, de jeito algum, impor isso a nos
sas prefeitos e Secretários de Fazenda - enfim,
a esses sofrídos segmentos da administração pú
blica brasileira que tanto reclamam providências
desse nível.

De resto, apenas algumas considerações que
gostaria, também, de aduzir. Em primeiro lugar,
concordo inteiramente com a equipe com relação
à progressividade do Imposto de Renda. Não vejo,
não concebo, não entendo por que determinado
tipo de rendimento - especialmente os rendi
mentos de capital - possa ser tiibutado a uma
alíquota que vaide 15 a 25%, enquanto os ganhos
do trabalhos muitas vezes uhrapassem 50%.

Por outro lado, concordo com o Constituinte
Jesus Tajra quando dizque há, de fato, uma bitrí
butação - ou melhor, quando diz que há uma
ofensa ao princípio da anualidade, uma vez que,
na proposta, o prazo estabelecido para que a lei
entre em vigor é de apenas 90 dias. O princípio
da anualidade, de par com o princípio da anterio
ridade da lei, está consagrado no art. 153, § 29,
da Constituição Federal, por força do qual

"Nenhum tributo será exigido ou aumen
tado sem que a lei o estabeleça, nem cobra
do, em cada exercício, sem que a lei que
o houver instituído ou aumentado esteja em
vigor antes do início do exercício financeiro,
res~~lvadas as tarifas alfandegárias, o (PI,
etc.

Então, se vale a pena revogar o princípio da
anualidade podemos discutir; mas negar que ele
está revogado pela proposta da Comissão, isso
me parece inequívoco.

Eram estas as considerações que eu tinha a
fazer.

O SR. PRESIDENTE(Francisco Dornelles) 
Tem a palavra o Professor Fernando Rezende.

Queria apenas fazer um apelo. Estamos aqui
com uma grande quantidade de Parlamentares
inscritos e, se passível, pediria que fosse obede
cido o prazo estipulado para cada um, para que
todos possam participar deste debate.

O SR.FERNANDOREZENDE-Muito obriga
do, nobre Constituinte Musa Demes. Queria dizer
que não pretendia entrar aqui numa polêmica
jurídica, porque não é de minha competência.
Especificamente com relação a essa discussão
dos princípios da anterioridade e da anualidade,
deixo a discussão desse problema a cargo de
meu companheiro Alcides Jorge Costa, que vai
estar aqui hoje à tarde e foi o responsável pela
redação desse art. 12 do projeto, e que poderá
dizer muito melhor do que eu, com toda proprie
dade, os argumentos a respeito do que ele procu
rou embutir no projeto para preservar o direito

do contribuinte, e não para aumentar o arbítrio
do Estado.

Então, transferindo essa discussão da anterio
ridade para a parte da tarde, gostaria de me ater
mais às observações que V. Ex' apresentou com
relação à discussão do imposto sobre o patri
mônio e dos fundos.

Não creio que seja produtivo, aqui, neste me
mento, entrarmos numa polêmica sobre núme
ros, mesmo porque eu não os tenho de memória
e precisaria ir aos bastidores consultar todos os
nossos companheiros, assessores etc.

Acho que V. Ex' tem toda razão quando diz
que é indispensável demonstrar que os Estados
e Municipios,como um todo, vão ter substanciais
ganhos financeiros com essa proposta. Estou ab
solutamente convencído de que é fácil demons
trar isso, e me ponho, bem como o meu grupo,
à sua disposição e de todos os membros desta
Comissão, para discutirmos um pouco mais os
números, talveznuma outra oportunidade.

Não tenho nenhuma dúvida de que a proposta
que cria o Fundo de Equalização vai ampliar o
volume de transferências, pela razão muito sim
ples de que estamos sugerindo que a aplicação
das percentagens de transferências se faça com
base no total da receita federal, como um todo.
Então, independente de hoje o IR, somado ao
IPI, totalizar50, 60, 70 ou 80, o que nos importa
calcular agora é quanto deve ser a percentagem
do Fundo de Equalização, para que esse efeito
pretendido, de ampliação das transferências para
os Municipios, seja alcançado.

Portanto, eu não queria me prender aqui a um
fetiche numeríco, porque todos os números e por
centagens apresentados à guisa de sugestão, nes
te projeto, são obviamente mutáveis em função
do debate que se deve promover nesta Comissão.
O que eu gostaria muito mais de frisar é o prin
cípio que deve reger a instituição desses fundos
compensatórios, as regras de partilha e assim por
diante, mantendo como dado que o que se espera
desses fundos é que eles ampliem as transfe
rências. Esse resultado pode ser alcançado reven
do as contas, revendo os números e revendo,
se for o caso, as percentagens que devem cons
tituir esses fundos. O fato de termos feito um
cálculo preliminar e posto 19 e 5 obviamente não
significaque isso é um dado defenitivo. Mas certa
mente pode ser 20,8, menos ou mais, depen
dendo de calibrar um pouco melhor essas estima
tivas. E estamos à disposição para isso.

Com relação à discussão do IPL, tenho duas
observações a fazer ou a acrescentar. Gostaria
de enfatizar que, embora os municípios, hoje em
dia tenham pequena participação em termos de
arrecadação de recursos próprios, acho que deve
mos, como responsáveis pelo fortalecimento das
instituições públicas e sociais neste País, contri
buir para que esse esforço seja ampliado.

Insisto na tese de que a relação contribuinte
governante deve ser fortalecida, e isto significa
aumentar a possibilidade de o município cobrar
mais do cidadão e, em contrapartida, oferecer-lhe
melhores serviços. E é exatamente nesta linha
que tenho defendido o IPL, porque ele não é,
principalmente, um instrumento novo para arre
cadar dinheiro para o Governo Federal, mas, sim,
um instrumento importante para abrir espaço po
lítico-administrativo, a fim de que o município
possa cobrar melhor o seu tributo, que, historica-
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mente, em toda a parte do mundo, é responsa
bilidade do poder local o imposto da propriedade
imobiliária urbana.

No exemplo que V. Ex' menciona, isto é, se
o contribuinte tem 10 imóveis em determinado
município e sobre ele, supostamente, já paga 1%
ou 1,5% da alíquota - nos municípios as alíquo
tas são variáveis - sob a forma de IPTU, não
deveriapagar mais nada à União,porque, simples
mente, no mecanismo de compensação, o que
ele já paga ao município seria descontado num
suposto IPLa ser pago ao Govemo Federal.

Então, neste caso em particular, se o único
patrimônio desse suposto cidadão é acumulado
sob a forma de 20 imóveis, ele não teria mais
qualquer acréscimo de carga tributária,a não ser
que o municípionão lhe esteja cobrando o impos
to que deveria cobrar sobre esse patrimônio devi
damente. Aí, sim, a proposta é estimular o muni
cípio a cobrar melhor o imposto do cidadão den
tro da linha de fortalecer exatamente o Poder PÚ
blico local.

O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES- Se
V. Ex"me permitiruma observação, teríamos uma
transferência de competências. O município co
brá mal porque não avalia convenientemente. A
União deveria fazer isso.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO REZEN
DE - Teriamos múltiplas competências, como,
por exemplo, o mecanismo de crédito, existente
em outras partes do mundo. Quer dizer,o imposto
que o contribuinte pagou ao rnunícípro e/ou o
imposto que o contribuinte pagou ao estado, no
caso específico,pode ser descontado do imposto
que ele vier a dever à União.

Se, num acerto de contas, restar zero, resta
zero a pagar. Se restar algo porque ° seu patri
mônio é mais diversificado, então, pagará mais
alguma coisa. Se já pagou IPTU ao município,
não pagaria qualquer acréscimo.

O SR.CONSTITUINTE MUSSA DEMES- Mas
se ele pagar nesse nível, já estará pagando.

O SR FERNANDO REZENDE - Em tese, já
estaria pagando: se não está pagando, é porque
o município não está cobrando. Na verdade, esse
ônus já é devido.

Finalmente, uma últimaobservação. Com rela
ção à questão do adicional do Imposto de Renda,
acho que V. Ex' focalizou um ponto que deve
ser melhor trabalhado - a administração desse
adicional. Esse é um problema antigo na discus
são sobre a diferença entre o local onde se instala
a empresa, o estabelecimento, e o produto da
arrecadação. E, no caso específico de adicional,
certamente haveria necessidades de regras admi
nistrativas para rateio de adicional, quando uma
grande empresa estiver inteiramente localizada
num determinado estado, com atividades distri
buídas em todo o território nacional.

Regras de rateio já existem em outras áreas
da administração fiscal,e creio que não seria um
exercício muito difícil de ser aplicado também
nesse caso. Mas, de qualquer modo, insisto no
argumento de que há matérias que e)(lgemmu
danças constitucionais tributárias e há outras que
terão de ser discutidas, aperfeiçoadas e melho
radas ao longo da legislação posterior e das nor
mas complementares.

O 8R. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o ConstituinteJosé Luiz de Sá.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ DE SÁ 
Sr. Presidente, companheiros de Comissão, gos
taria, inicialmente,de parabenizá-los pela escolha
do Prof. Fernando Rezende que vem, de certa
forma, abrilhantar ainda mais a participação da
nossa Comissão.

O Prof. Fernando Rezende na sua narração,
em seu trabalho diz:

"Existem três sistemas de tributação do
lucro gerado por empresas. O atual sistema
brasileiro é predominantemente clássico,
com exceção do tratamento dispensado às
micro e pequenas empresas, cujos proprie
tários são tributados progressivamente na
declaração da pessoa física. A crítica mais
usual ao sistema clássico diz respeito à tribu
tação dos mesmos lucros na pessoa jurídica
e na pessoa física. A não tributação na pes
soa jurídica,dos lucros distribuídos,também
contribuirá para os propósitos de capitaliza
ção da empresa privada nacional e da justiça
fiscal."

Com relação a este aspecto, gostaria de dizer
ao Prof.Rezende que se nota a sua preocupação
com relação às micro e pequenas empresas. Per
gunto a V. S' se existe alguma proposta concreta
com relação ao imposto da pessoa física,do assa
lariado. Gostaria de ser objetivo com relação a
isso.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO REZEN
DE - A minha resposta à pergunta de V. Ex'
comporta duas observações, que, creio possam
ser rápidas. Primeiro, os assuntos mencionados
são, em sua totalidade, objeto de legislação com
plementar e não de matéria constitucional.Asmu
danças propostas no Imposto de renda não reque
rem praticamente nenhuma alteração em relação
ao que já consta hoje no capítulo constitucional.
Todas as mudanças sugendas, no caso, poderão
ser melhor analisadas e discutidas em prazo mais
longo do que o que temos agora. Não obstante,
queria justificara proposta de dar um tratamento
diferenciado ao Imposto de Renda no que diz
respeito à tributação da pessoa física, vis-à-vis
à tributação de pessoa jurídica.

O Brasil pratica um sistema onde o lucro é
tributado integralmente na pessoa jurídica e tribu
tado, depois, na pessoa física,na medida em que
é distribuído na forma de dividendos. A nossa
proposta é no sentido da adoção de um regime
de integração parcial,que, insisto, deve ser objeto
de regulamentação posterior no sistema tributá
rio, que implica basicamente não tributar numa
empresa o lucro distribuído e tributar integral e
progressivamente o lucro distribuído,sob a forma
de dividendos recebidos por pessoa física. Isto
vai significar um avanço do ponto de vista da
progressividade da tributação da pessoa física,
na medida em que todos os dividendos devem
ser considerados, assim como outros rendimen
tos de trabalho, como rendas sujeitas à aplicação
integral da tabela progressiva do tributo.

Como se observou muito bem. isto representa
um avanço do ponto de vista da tributação de
pequenas e médias empresas que, certamente,
serão mais beneficiadas com a adoção desse pro
jeto.

Com relação ao assalariado, sim, a grande
preocupação com relação às mudanças suge
ridas na área do Imposto de Renda é no sentido

de equilibrar o tratamento fiscal dispensado aos
rendimentos do capital em comparação com o
tratamento fiscaldispensado aos rendimentos do
trabalho. Por mais que a administração tributária
brasileiratenha melhorado, tendo evoluídoao lon
go dos anos nesse sentido, persistem certamente
inúmeras injustiças que devem ser revistas. Mais
uma vez,a revisão dessas injustiças não fazparte
de qualquer reforrnulação, por enquanto, do texto
constitucional. Estamos trabalhando símuítanea
mente, agora, no detalhamento dessas idéias, pa
ra contribuição futura ao debate específico que
se deve seguir do capítulo constitucional, que se
ria a revisão das normas complementares.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o ConstituinteJoão Agripino.

O SR.CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, Srs. Relatores,Sr'"e Srs. Constituintes,
em primeiro lugar, Prof. Fernando Rezende, gos·
taria de louvar a presença de V.S' aqui e, sobre
tudo, a dedicação de sua equipe ao trabalho, re
sultado de muitos anos de pesquisas e de estudos.
Penso que o Brasil como um todo se ressente
da falta de pessoas que se dediquem de fato à
análise, aos estudos de nossas questões funda
mentais.

Outro dia, quando o Ministro Dílson Funaro
compareceu a uma reunião do PMDB, S. Ex'disse
que tinha em mãos uma proposta elaborada pela
Comissão criada pelo Governo Federal e constí
tuída pela Seplan e pelo Ministério da Fazenda,
em que eu havianotado a acentuação das drsparí
dades regionais no tratamento da distribuição da
arrecadação. Naquela ocasião, S. Ex"negou que
houvesse essa proposta do Ministério da Fazenda,
provavelmente porque não se conhecia a pro
posta, porque talveztivesse Sidoelaborada e estu
dada no âmbito da Seplan e não do Ministério
da Fazenda. De qualquer forma, a proposta já
existia e eu tive o cuidado de me debruçar sobre
ela, desde àquela época, com o auxilio de dois
nomes ilustres do sistema tributário brasileiro,
Professores OtacílioSilveirae Artur Nunes de Oli
veira.

Conforme disse o nobre Constituinte Gerson
Camata, o discurso de V. S' é muito bonito, mas,
na prática, Prof. Fernando Rezende, as consta
tações a que chegamos são diversas, distintas.
Eu me permitiria salientar agora essas consta
tações à luz dos dados colhidos nesta proposta.

Em primeiro lugar, há os efeitos macroeco
nômicos da proposta, salientando o aumento da
carga tributária global da União em 5,4% sobre
a sociedade, o que corresponde a 20% na arreca
dação para os Estados. A carga tributária foi au
mentada, segundo a proposta, em 5,4%. Agora,
penso que é importante chegarmos à discussão
dos números, porque estamos trabalhando den
tro de um sistema proposto e esta é a conclusão
a que chega esse sistema. Começo a fazer essas
constatações.

Em segundo lugar, a proposta agrava seria
mente as disparidades regionais. Do crescimento
do bolo das receitas, a região Sudeste fica com
72,4% na distribuição, e o quadro em que se
constata isso está dentro da proposta, na cornpa
ração entre proposta e situação vigente da receita
disponível; a região Norte sofre uma queda de
menos 14,4% na arrecadação; a região Nordeste
tem um acréscimo de 14,3%. Fui um pouco mais
longe e fiza projeção da participação do cresci-
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mento absoluto e nele a região Nordeste fica em
14,7% e a Norte menos 3,6%. Pela proposta ainda
a região Centro-Oeste aumentaria 17,4%, a Su
deste, 28,1% no total, a Sul, 13% desse total de
20%. Dos 5,4% estipulados e dos 20% que cor
respondem à participação dos Estados, a úmca
região que ultrapassou os 20% desse aumento
foi a Sudeste, com disparidades muito grandes,
inclusivenos números, pois o Riode Janeiro tem
uma variação da receita tributária na ordem de
95,8% e o DistritoFederal, de 112,9%. Esses são
os números dessa proposta com o sistema que
está sendo colocado em discussão. Do mesmo
modo, contrariando a filosofia do discurso, ele
eleva a incidência do Imposto de Renda para os
ganhos de capital apenas para as pessoas físicas,
diminuindo-o para as pessoas jurídicas. Não sei
como se vai conseguir defender o contribuinte,
a pessoa física, se estamos elevando o imposto,
de acordo com o quadro que também está dentro
da proposta. Aquié feito um estudo sobre a arre
cadação do Imposto de Renda em duas hipóteses.
Na primeira, acrescenta mais 4,1% para as pes
soas físicas e menos 19,57% para as pessoas
jurídicas. na segunda hipótese, mais 4,1% para
as pessoas físicase menos 1,23%para as pessoas
jurídicas. Parece-me uma políticaem que se pro
cura corrigirou atenuar a carga sobre as pessoas
físicas, aumentando a mcidência do Imposto de
Renda sobre os ganhos de capital das pessoas
físicas e diminuindo os ganhos da capital das
pessoas jurídicas. Esse sistema extingue também
o FGTS. Não trata dele a proposta constitucional,
nem menciona que destino se dará ao FGTS,
ou o que lhe poderá acontecer.

A proposta teria de dizer se, pelo menos, de
volve a estabilidade no emprego, não mantendo
apenas o seguro-desemprego, como está pro
posto, porque, se se extinguir o FGTS, alguma
coisa tem que ocupar o seu lugar. Na forma pre
conizada, não me parece ser o seguro-desem
prego o caminho mais adequado.

A proposta extingue ou dimmui os Fundos de
DesenvolvimentoRegional. No caso do Fiset, ex
tingue, e no do Fmor e do Finam, reduz. Com
relação aos efeitos para os Estados, há elevação
dos êustos com o aparelho arrecadador, fiscali
zador, já que a União deverá fiscalizar apenas três
segmentos da economia: automóvel, bebida e fu
mo. O restante fica ao encargo dos Estados e
Municípios. Então, é óbvio que, se se aumenta
a função arrecadadora dos Estados e Municípios,
isto acarreta um acréscimo de despesa com o
aparelho arrecadador deles.

Já foi debatida a questão do Fundo de Equali
zação, em que há uma redução de 33 para 26%
pelo números da proposta. No texto da proposta,
diz-se que o Fundo Social seria de 5%. Mas os
cálculos de todos os números dão esse Fundo
como sendo 7%. Então, a redução seria de 33
para 26% em dois fundos Com relação ao Fundo
de Equalização, que substitui os Fundos de Parti
cipação, defendo a idéia de que ele não poderia
ser diminuído dos níveis atuais. O Fundo Social
vem apenas substituir o Finsocial, que todos nós
sabemos que foi distribuído,num passado recen
te, por três pessoas a seu bel-prazer, de acordo
- perdoem-me a expressão chula com a cara
do freguês. Assim,vamos criar um Fundo Social
cujo fritério de distribuição seria a população.
Muito bem. Mas como? Ele seria distribufdo de
que forma, para não ficar ao alvitredaquele que

detém o munus de distribuir? Hátambém perdas
substanclars decorrentes da não-incidência de IVA
nas operações com o exterior, seja de produtos
industrializados, seja de produtos primários ou
de serviços, na proposta feita, com relação aos
Estados. Afinal, vamos ter o retorno da guerra
fiscal, pois, de acordo com essa proposta, não
há limites na fixação das alíquotas de NA, ficando
cada Estado com a autonomia de elevar ou dimi
nuir a sua carga tributária, como ocorria antiga
mente com o IVC. Com relação às empresas, pa
rece-me que há necessidade de maior capital de
giro para suprir, em determinados períodos, o
custo do pagamento do NA, pois, na forma pro
posta, nas operações interestaduais, a devolução
pelo Estado de origem é posterior, o que significa
que o empresário vai ter que pagar e aguardar
a restituição do NA. Esse custo é naturalmente
repassado ao consumidor, porque empresário ne
nhum fica com o custo de carga tributária.

Finalmente, Prof.Fernando Rezende,peço que
a sua equipe me esclareça qual foi a forma que
escontrou para o estabelecimento do cálculo do
coeficiente de distribuição do Fundo de Equali
zação, porque na inversão da receita per capita
de IVA, não consigo chegar aos mesmos núme
ros. Estes são sempre divergentes. Gostaria de
receber uma informação sobre a forma como
foi calculado esse percentual de inversão de NA.

Peço desculpas aos membros desta Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
porque não sou membro desta Comissão. Ela
foi a minha segunda opção, mas o meu partido
não me mandou nem para a primeira, nem para
a segunda, nem para a terceira, nem para a quarta.
De forma que tenho que ser penetra naquela de
que gosto e em que me smto à vontade para
tratar dos assuntos. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE ( Francisco Dornelles)
Quero dizer ao Constituinte João Agripino que
será sempre uma honra para esta Comissão ter
a presença de S. Ex' e contar com subsídios tão
importantes como este que acabou de apresentar.

O SR. FERNANDO REZENDE - Também
agradeço os comentários muito agudos e perti
nentes do nobre ConstituinteJoão Agripino. Que
ro dizer que temos aqui dois problemas que vão
exigirbastante discussão, talvezem gabinetes, em
grupos mais reduzidos, para que possamos real
mente aprofundarmo-nos no esclarecimento das
questões relativas a divergências numéricas, que
são fundamentais para uma posição mais con
sensual com relação a qualquer projeto de refor
ma tributária. Então, temos duas questões em
debate: divergências numéricas e que nível de
aprofundamento de detalhamento deve constar
no capítulo constitucional a respeito das propos
tas que estão sendo apresentadas nesta Comis
são E é com relação a isso que distribuo um
pouco as questões que S. Ex' trouxe ao debate.

Primeiro, com relação aos efeitos numéricos,
temos divergências de números. Inclusiveos nú
meros que constam no documento oficial fmal
do projeto não coincidem com os números trazi
dos por S. Ex', até porque alguns dos números
apresentados eram preliminares ao trabalho que,
finalmente, foi concluído no volume posterior
mente repartido. Creio que não seria produtivo
discutir com detalhes a natureza das divergências
desses números agora, porque, segundo consta,
a lista de inscrição ainda é extensa. Estou absolu-

tamente à disposição, esta tarde, de qualquer
membro da Comissão que queira maior esclareci
mento a respeito das divergências numéncas.

Queria acrescentarque alguns dados, com rela
ção a estimatIvas regionais, que V.Ex' traz, eram
números bastante preliminares. Nós os estamos
revisando agora, em função de dados mais atuali
zados. Por exemplo, as perdas apresentadas na
Região Norte decorreram de erro de estimativas,
principalmente com relação ao Estado do Amazo
nas, posteriormente, em face de conversa com
o Secretário Osias Monteiro, nós providenciamos
a sua correção.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Quero dizerao Deputado João Agripinoque estive
recentemente com o Ministro Dilson Funaro, que
já colocou o Ministério da Fazenda à disposição
da Comissão, seja a ESAF, seja a Secretaria de
Economia e Finanças, seja a Secretaria da Recei
ta, e que todos esses dados estão sendo coletados
para que estejam disponíveispara todos que dese
jem trazer a sua contnbuição.

O SR.FERNANDO REZENDE- Estamos tra
balhando e recalculando em função de dados
mais atualizados do que os que obtivemos. Algu
mas coisas devem ser esclarecidas e não constam
necessariamente desses dados preliminares, co
mo V. Ex' terá opotunidade de compulsar. Por
exemplo, os ganhos relativos na distribuição re
gional, cujos números nem constaram do docu
mento final, porque considerávamos que não
eram ainda definitivos, confiáveispara divulgaçio:
quando agregados por região, eles escondem ga
nhos substanciais na distribuição interna dentro
da região. Por exemplo, o fato de o Nordeste,
como um todo, ter um ganho relativamente me
nor em relação a outras regiões deve-se à situação
particular do Estado da Bahia com relação à isen
ção para as exportações. Quer dizer, o Estado
da Bahia é aquele que tem um acréscimo. Outros
Estados têm ganhos maiores. Há essa contro
vérsia numérica, em que estamos efetivamente
retrabalhando porque não consideramos nenhu
ma dessas estimativas definitiva. Eu, como disse,
ponho-me à disposição, hoje à tarde, para sentar
me, com V. EX'" ou com qualquer outro membro
desta Comissão, e entrar em mais detalhes a este
respeito, porque nos alongaríamos por demais
se fôssemos entrar nesses debates agora.

Com relação a outras perguntas levantadas,
quero acrescentar alguns esclarecimentos. Acho
que dentro da busca de soluções consensuais
para um projeto que atenda a toda a variedade
de objetIvos nacionais, a Comissão de Reforma
Tributária vai ter de tomar alguns posicionamen
tos por exemplo, com relação à questão da tribu
tação das exportações. Não podemos hoje ignorar
o fato de que a sociedade e a economia brasileira
precisam continuar promovendo o crescimento
das suas exportações para fazer frente às necessi
dades do financiamento do desenvolvimento na
cional. A tributação da exportação é uma prática
inexistente em todas as sociedades industrializa
das que pretendem continuar ampliando os seus
mercados externos.A não incidência dos tributos
na exportação é uma prática regida e regulada
internacionalmente. Como compensar a não inci
dência do tributo na exportação? Com a amplia
ção de bases tributárias que permitem a geração
de receitas em todos os Estados, inclusivenaque
les em que se concentra a atividade exportadora.
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É esta exatamente a natureza do trabalho que
nos propomos a fazer. Na nossa estimativa, nos
nossos cálculos preliminares, a ampliação da ba
se tributária deve seguir esse caminho. Acho que
a questão da guerra fiscal é minimizada numa
proposta que sugere mudar o princípio da cobran
ça do tributo, cobrando-o com base no consumo
efetivamente registrado e não na produção. Se
há tributação no consumo, a diferença de alíquo
tas pode não ser tão importante a ponto de esti
mular comportamentos distintos do consumidor,
a menos que a natureza do bem consumido e
o seu valor individual sejam tão grandes que justi
fiquem grandes deslocamentos. Seu efeito sobre
a localização da atividade produtiva é inexistente.
No caso do Fundo Social, talvez a proposta não
tenha sido muito clara. A idéia não é de que o
Fundo Social seja a reinvenção do Finsocial, mas
que, à semelhança de um fundo de equalização,
distribua e transfira receitas tributárias da União,
calculando uma porcentagem do orçamento da
União como um todo, em estados e municípios,
de maneira esplícita, com regras definidas clara
mente na legislação complementar à Constitui
ção. Propusemos que as regras de partilha desses
fundos não fossem necessanamente matéria de
Constituição, mas objeto de normas complemen
tares, por uma razão muito simples: a dinâmica
do desenvolvimento brasileiro é muito rápida e
o estabelecimento de normas de partilha, critérios
de rateio, fórmulas de cálculo na Constituição,
pode introduzir um fator de excessiva rigidez na
mudança dessas normas para adaptá-Ias à reali
dade do cotidiano. Apenas sugerimos que o Fun
do Social deveria ter como finalidade apoiar o
gasto social e ser repartido com critérios que le
vem em conta a população em cada parte do
território nacional. De forma que imaginamos que
desenhar o critério seria matéria de legislação
complementar. Aliás, permita-me informar a V.
Ex" que abandonamos estimativas e os critérios
e rasgamos esses quadros exatamente por con
cluir que o primeiro critério que tentamos aplicar
para distribuir esse Fundo não servia. O quadro
comentado por V.Ex' já é uma estimativa ultrapas
sada. Abandonamos esse quadro e esse critério
exatamente por constamos que não serviam. Daí
não termos incluído essa estimativa no relatório
final. Ela constou apenas de exercícios prelimi
nares, feitos para testar a viabilidade de algumas
hipóteses. Estamos refazendo, reestimando, ado
tando novos critérios, exatamente para atender
ao objetivo primeiro desses fundos, que é o de
reequilibrar os recursos regionais. Então, este da
do que V.Ex"critica, com o que estou de acordo,
não serve. Não consideramos mais essa estima
tiva resultado da proposta, porque ela diz apenas
que o fundo deve ser repartido levando em conta
a população em cada território. E não diz mais.
Por quê? Porque ainda não temos uma idéia defi
nitiva a respeito. Estamos trabalhando algumas
a1temativas de como repartir levando em conta
a população, de forma a garantir uma distribuição
regionalmente equilibrada dos recursos. É exata
mente aí a linha divisória entre a discussão daquilo
que deve constar da Constituição e o que deve
constar da legislação complementar. Considera
mos que o critério de rateio dos fundos deve ser
objeto de legislação posterior exatamente para
dar conta da necessidade de se ter uma política
de transferências que possa ser permanentemen
te atualizada, levando em conta a dinâmica popu-

lacional brasileira. Se propusermos que o fundo
seja repartido na Constituição, com base em tais
e tais variáveis, isso exigirá emenda e mudanças
constitucionais a cada momento, em função da
mudança na distribuição da atividade sócio-eco
nômica e dos requisitos sociais no Brasil. Então,
a nossa sugestão é de que o capítulo constitu
cional defina o fundo e a que ele se destina e
que o critério de rateio deva ser. objeto de norma
complementar à Constituição. E exatamente por
ISSO que estamos trabalhando intensamente na
idéia de construir uma fórmula de rateio que aten
da àquilo que V.Ex"reclama Estamos absoluta
mente de acordo em que há necessidade de trans
fenr, via sistema de repasses federais, uma parcela
maior de recursos para o Norte e Nordeste. Quan
do fizemos a conta e chegamos à conclusão de
que o Sudeste ia contar com uma porcentagem
maior, rasgamos essa página porque, para nós,
não era o resultado necessário. O fato de essas
estimativas circularem simplesmente pode acar
retar um curto-circuito no nosso entendimento,
mas espero ser capaz de, em conversa mais por
menorizada com V. Ex', esclarecer todas essas
dúvidas

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Constituinte João Castelo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CASTELO 
Srs. membros da Mesa, Srs. Constituintes, Dr.Fer
nando Rezende, procurarei ser breve devido ao
adiantado da hora, inclusive porque as colocações
feitas pelos companheiros que me antecederam
já foram suficientes para responder algumas dúvi
das que encontrei ao examinar proposta tão bem
elaborada pela equipe comandada por V.S" Gos
taria que V.S" me esclarecesse, entre outras coi
sas, uma dúvida relativa à "participação dos recur
sos efetivamente disponíves dos níveis de Gover
no". Chamou-me a atenção a análise média de
57 a 68, comparada com o sistema proposto.
Verificamos que a União continua a receber 4] %
(quarenta e um por cento), quando na realidade,
a grande preocupação de todos nós, na Consti
tuinte, é a concentração de recursos em poder
da área federal. Ao mesmo tempo, os Estados,
que estão em dificuldades - não tanto quanto
os Munidpios, mas também passam por situação
de penúria financeira - passaram a perceber,
pela proposta, 39% (trinta e nove por cento) ao
invés de 47% (quarenta e sete por cento) que
antes arrecadavam. Se analisarmos o último nú
mero do mapa anterior, verificaremos que os Mu
nicípios, que já vinham recebendo até 86,16%
(oitenta e seis vírgula dezesseis por cento), estão
totalmente insolventes e passariam a receber ape
nas 20% (vinte por cento). Na realidade, os Muni
cípios continuariam a ser os grandes sacrificados
e os Estados em nada beneficiados. Esta é a pri
meira dúvida que gostaria que V.S, nos esclare
cesse, porque é uma preocupação nossa e, tenho
certeza, de todos que aqui estão fazem questão
de que a distribuição da receita seja feita com
base em critérios judiciosos, a fim de que nin
guém saia ganhando ou perdendo, mas receba
aquilo que realmente merece. Quero fazer outra
colocação, pois me causou um pouco de estra
nheza - não veja V. S" como crítica, absoluta
mente, quero apenas colaborar - o fato de que
o art. 6° diz o seguinte:

"Os Estados deverão entregar aos Municí
pios as parcelas que lhes couberem, nos ter-

mos dos arts. 4° e 5°, até o fim do segundo
mês seguinte àquele em que a arrecadação
tiver ocorrido."

Ora, isto significa que os Estados frearão três
meses com o dinheiro e os Municípios sem pagar,
inclusive, aos seus funcionários, o que seria um
grande retrocesso. Hoje os Estados são obriga
dos, por lei, a entregar esses recursos na quinzena
seguinte e não há por que, com a facilidade dos
meios de comunicação de que dispomos, o Esta
do reter a parcela que cabe ao Município por
mais de ]5 (quinze) dias.

A outra colocação que gostaria de fazer, sobre
tudo aos companheiros que aqui estão, refere-se
ao parágrafo único do art. 45. Achei realmente
extraordinána a colocação de sua equipe: "A
União fará publicar mensalmente na imprensa ofi
cial o produto da arrecadação do mês anterior
dos impostos mencionados" Seria a maneira de
todos os Estados e Municípios poderem conferir
aquilo a que têm realmente direito. Tínhamos que
fazer aqui um parágrafo único dizendo: "A União
e os Estados farão publicar mensalmente..... É
terrível o que os Municípios passam, não digo
em relação a todos os Estados, mas em muitos
deles. Meu Estado é um exemplo disso, ou pelo
menos era. Lembro-me de ter visto prefeitos re
correrem à Justiça para receber a sua quota-parte
do ICM, o que é um absurdo, uma falta de respeito
à autonorrua do Município.

São estas as minhas colocações, a titulo de
colaboração ao excelente trabalho pelo qual que
ro parabenizá-lo e assim como a sua equipe. Muito
obrigado.

O SR. FERNANDO REZENDE - Eu que agra
deço a V. Ex" Gostaria de dizer, primeiro o fato
de constar apenas a União, decorreu de nosssa
timidez em atribuir alguma responsabilidade ao
Estado numa Constituição Federal. Talvez isto
fosse matéria das Constituições estaduais. Acha
mos que poderia ser uma interferência indevida
na autonomia dos Estados. Por isso não o incluí
mos, mas para mim esta é uma questão em aber
to.

O SR. CONSTITUINTEsIMÃo SESSIM - No
meu entender, não se trata de interferência; pelo
contrário, é uma norma de boa prática adminis
trativa.

O SR. FERNANDO REZENDE - A questão
fica absolutamente em aberto. Não tenho razão
alguma para ser contra a observação de V. Ex"
Quanto às duas outras observações, com relação
ao prazo de transferência e ao quadro das equipa
rações, estou de acordo com a necessidade de
se impor regras no sentido de que essas transfe
rências se façam no mais curto prazo possível.
De modo que a revisão do artigo que propõe
60 (sessenta) dias deve ser feita, inclusive do pon
to de vista de sua viabilidade administrativa. Certa
mente, esse não é um problema diffcíl de resolver.
a principal ponto de sua intervenção, sobre o
qual gostaria de tecer algumas observações adi
cionais, é com relação às estimativas reproduzidas
nas páginas 38 e 39. Infelizmente, depois que
optei pelo gráfico da página 39, vi que ele poderia
levar a alguns equívocos de interpretação. Quis
arrancar a folha, mas não deu mais tempo, pois
o documento já tinha sido distribuído. A análise
mais importante é com relação à tabela que está
na página anterior, atrás deste gráfico. Na verdade,
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essa estimativa - insisto e repito - são prelimi
nares. Estamos trabalhando um pouco melhor.
Elas dizem o seguinte: a participação da União,
que hoje está em tomo de 50% (cinqüenta por
cento), retroage aos níveisprevalecentes no perío
do pré-reforma, ou seja, aos 40% (quarenta por
cento). Estamos comparando com a situação de
hoje em que a União passa de 50% (cinquenta
por cento), aproximadamente, do total de recur
sos fiscais, a 40%(quarenta por cento). Os Esta
dos aumentam em torno de 33% (trinta e três
por cento) a 34% (trinta e quatro por cento) para
39% estimados, e os Municípiosde 14% (quatorze
por cento) a 16% (dezesseis por cento) para 20%
(vintepor cento).Isto quer dizerque há substancial
redistribuição em relação à atual situação da
Uniãopara os Estados e Municípios. Estamos ten
tando conciliar os interesses de fortalecimento
da Federação e de uma melhor redistribuição de
encargos públicos com os limites da realidade
nacional.Até que ponto será possívelampliar, em
escala, a participação do total dos Municípios e
dos Estados no bolo tributário nacional é matéria
que requer longo exercíciode busca de consenso
politico no Brasil de hoje. Diria que a proposta
representa substancial avanço em relação à situa
ção vigente. Talvez ela ainda não seja suficiente
para atender a todos os anseios de mais recursos
para Estados e Municipios. Ameu ver esta matéria
deve ser aprofundada. A Comissão deverá certa
ar a matéria ao longo dos debates que se deverão
produzir aqui. Acho que é substancial reduzir em
10% (dez por cento) a participação da União,le
vando em conta os problemas que o Governo
Federal tem, hoje, para administrar suas próprias
finanças. Esta é uma questão que envolve, obvia
mente, uma série de considerações. Suponho que
a Comissão irádebruçar-se sobre isso no docorrer
de todos os seus trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Gostaria de dizer ao Senador João Castelo que
todas essas projeções serão feitas na Subcomis
são e na Comissão, porque é importante quanti
ficar todos esses problemas relacionados com
a participação da União,dos estados e dos muni
cípios na receita fiscal.Terá de ser feito também
um trabalho conjunto com a Comissão que defi
nirá a competência da União, dos estados e dos
municípios, porque, dependendo da maior trans
ferência de encargos para os estados e muni
cípios, acho que haverá compatibilização entre
as receitas federais, estaduais e municipais. Esta,
aliás é uma das grandes dificuldades pela qual
passa a Comissão do Sistema Tributário,porque
está-se equacionando o sistema tributário de mo
do que os percentuais da União, dos estados e
munícípíos possam ser ajustados em decorrência
da decrsão que for tomada por outra Comissão
e, posteriormente, pela Comissão de Sistemati
zação e pelo Plenário,sobre os encargos que po
derão ser transferidos para a União, os estados
e municípios. Tem a palavra o ConstituinteAffon
so Camargo.

O SR CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Sr. Presidente, meu caso é bem diferente do
do Deputado João Agripino, porque esta foi mi
nha opção número um. Vimpara esta Comissão
por sorteio, com outros três companheiros que
queriam esta Comissão. Digo isso porque vou
fazer a seguinte consideração: acredito que, se
há alguma coisa que possa mudar o Brasil, pas-

sará por esta Comissão. Como político,tenho ab
soluta consciência disso. Por isso fiquei satisfeito
com as idéias do Prof. Fernando Rezende. Tra
ta-se de uma questão de princípios: ou vamos
continuar uma república unitária, permanente
mente autoritária, ou vamos partir efetivamente
para uma república federalista, municipalista, co
munitarista, afinal tudo que queremos, descon
centrando o poder. Esta é uma definição que te
mos de tomar, depois calcularemos os números.
Se queremos realmente a desconcentração do
poder para viveruma democracia, se a buscamos
na eficiência da máquina pública temos que ter
muita coragem, porque, na realidade,vivemosnu
ma nação paternalista - sabemos disso, não é
culpa nossa - em que basicamente há o regime
da mesada: o pai prefere dar a mesada todo mês
aos filhos - Estados e rnunícípíos - e estes,
às vezes, se acomodam nessa posição. Devemos
acreditar nas pessoas, na comunidade, nos prefei
tos, vereadores, dar autoridade a elas, porque a
autoridade sempre se origina de responsabilida
de, a autoridade é exatamente o poder para servir.
Devemos entregar a responsabilidade às prefei
turas. E aquele município que não puder fazer
trabalho bem feito, entregá-lo-á ao Estado; e o
Estado que não puder fazê-lo bem feito entre
~á-Io-à União,a quem caberá a responsabilidade.
E este principiode filosofia que acho fundamental
para o País. Estamos absolutamente afinados
quanto ao princípio.

Quero apenas trazer uma preocupação, como
ex-Ministro dos Transportes. Inclusivejá a colo
quei ao Deputado José Serra. A infra-estrutura
do País, fundamental para o processo de desen
volvimentoeconômico se fazatravés das comuni
cações, da energia e dos transportes. Sistemas
como a Telebrás e a Eletrobrás têm condições
inclusive,viarealidadetarifária,de começar a capi
talizar-se para desenvolver os seus serviços. Isso
não acontece com os transportes. Sei também
que é critério de vários tributaristas não querer
fazer vinculações no Orçamento. Desejo deixar
esta preocupação como uma questão a ser exa
minada. Não seria o caso de continuarmos man
tendo aquilo que se tributaria, sobre veículos e
combustíveis - não digo obrigatoriamente, mas
alguma coisa preferencialmente - destinado ao
setor de infra-estrutura dos transportes? Todo
mundo sabe que a estrada é inaugurada em um
dia e no outro já precisa de verba para sua conser
vação. O que ocorre no Brasil é exatamente isso.
Todo o nosso sistema viário é mal conservado,
porque existe uma preferência,naturalmente, por
obras novas. Não se conserva o que já está feito,
porque não há dinheiro disponívelque se destine
à conservação. Tive essa experiência quando fui
Ministro. Gostaria de deixar a questão para a Co
missão que a está estudando. Será que deveria
mos garantir agum recurso para a infra-estrutura
dos transportes no País?

O SR.FERNANDO REZENDE - Diriaapenas,
em resposta à indagação de V. Ex', que minha
opinião pessoal é que a garantia de recursos e
de aplicação em determinados setores deveria
ser transferida para o capítulo orçamentário, em
vez de constar do capítulo tributário.Tenho traba
lhado um pouco nesse outro lado.Éassunto obje
to de uma Subcomissão. Acho que a vinculação
pelo lado da receita desvirtuou, ao longo do tem
po, o próprio processo orçamentário, introduzin-

do grande rigidez no orçamento público. Entre
outras coisas, se levado a extremos, isto impede
a própria atuação do Poder Legislativo no remane
jamento de verbas, segundo a mudança de priori
dades nacionais. Podemos prever algum tipo de
inovação, em matéria de vinculações setoriais,
que atente principalmente para a necessidade de
certos setores terem garantia de recurso a longo
prazo, como é o caso dos setores de transporte,
energia etc. Poderíamos pensar em algumas nor
mas orçamentárias que, associadas à idéia de
elaboração de um orçamento plurianualde inves
timentos do setor público, permitisse ao legis
lativovotar trienalmente uma parcela de recursos
a ser aplicada segundo um plano de investimen
tos igualmente aprovado pelo Congresso. Isto é,
a aprovação de um plano de metas, de investi
mento setorial,juntamente com o Orçamento Plu
rianual poderia ser, a meu ver, uma forma mais
eficiente,mais flexível, mais democrática de vincu
lação de recursos do que a vinculação perma
nente pelo lado tributário.Acredito que esta seja
uma questão a ser debatida na outra Subcomis
são.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Tem a palavra o ConstituinteJosé MariaEymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Srs. Presidentes, Srs. Relatores, ilustre confe
rencista, inicialmente,sem ser laudatório,gostaria
de registrar a importância do depoimento do con
ferencista, destacando três ângulos.

O primeiro deles é que realmente traz a esta
Comissão um instrumento efetivode trabalho so
bre o qual podemos debruçar-nos, ou seja, marca
o inícioconcreto dos nossos trabalhos. No segun
do, os princípioscontidos nessa primeiraproposta
revelam a abertura para que se reescreva e não
se remende a Constituição atual. E no terceiro,
a posição do conferencista, inclusivena condição
de porta-voz da equipe, no sentido de que se
coloca à disposição de todos os Constituintespara
debates posteriores. É muito importante, prof,Re
zende, essa conduta, porque certamente não é
espírito de sua equipe que cheguemos a uma
concordância absoluta, mas é exatamente através
do choque de idéias, e contando com um estudo
e o acompanhamento de sua valiosa equipe, que
certamente poderemos queimar muitas etapas
compreendendo melhor os pontos que eventual
mente nos separam.

Desejo apenas enunciar rapidamente alguns
aspectos: em primeiro lugar, salientar que ouvi
com muita atenção sua colocação inicial, quando
falava do cidadão desarmado perante o Estado,
que hoje, em termos tributários,pode tudo contra
um cidadão extremamente enfraquecido na defe
sa de seus direitos. Isso o Código Tributário e
os comandos constitucionais, e temos verdadei
ros absurdos. Vivemos realmente em um País,
desde a Constituição de 46, onde o cidadão é
um ente desarmado perante a voracidade do Es
tado. Não encontrei na proposta constitucional
um comando no sentido de estabelecer uma reci
procidade de direitosentre o contribuintee o Esta
do. Quero adiantar aos membros da Subcomis
são que será uma preocupação permanente da
democracia cristã a reciprocidade de direitos en
tre o Estado e o cidadão. Em segundo lugar,
mesmo acolhendo a colocação de V. S' no que
dizrespeito à legalidade e anterioridade, do tribu
to,por uma questão de princípionão gostaríamos
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de deixar passar a ocasião sem registrar, desde
já, que nos opomos, de forma veemente e con
creta, a qualquer medida que viole o princípio
da anterioridade, o princípio da anualidade. Esta
é uma conquista de muitos' séculos da huma
nidade e no nosso entendimento, se este direito
for tocado representará uma ameaça seriíssima
ao cidadão. Está na atual Constituição, represen
tando uma forma de discriminação contra o indi
víduo. Mas esta é a oportunidade de reestabele
cermos o direito. De outro lado no § 2° do mesmo
art. 12, também encontramos a afronta ao prin
cípio da legalidade. Volto a dizer, Professor que
não quero fugir ao seu convite para que esse
assunto se debata mais tarde, às 17h, com o Prof.
Alcides Costa. Gostaríamos de regrstar agora que
discordamos de qualquer procedimento que leve,
ao arrepio da lei, à criação ou majoração de tribu
tos. E, no § 2°, do art. 12 temos a lei delegando
ao Executivo a condição de majorar alíquotas,
inclusive na área da previdência social, e contri
buições destinadas a intervir no meio econômico.
Somando-se isso ao aspecto da ferida ao princípio
da anualidade, temos instalada seriíssima amea
ça. Outro ponto - apenas para deixar registrado
- sobre o qual nos parece realmente necessário
avançar alguma coisa é a respeito da criação de
um imposto que contribuía no sentido de distri
buir a riqueza no País. Eventualmente um imposto
sobre o patrimônio líquido podena ser um cami
nho nesse sentido. Preocupa-nos a possibilidade,
como está formulado na proposta, deste tributo
vir a transformar-se em instrumento de confisco
quando a capacidade contributiva do indíviduo
não corresponder à sua realidade econômica. Isso
ocorre com frequência. Um exemplo - há inclu
sive um parecer normativo da área federal sobre
a questão do Imposto de Renda - é o caso da
extinção das empresas. Pequenos e médios em
presários chegam no finalde suas vidas e querem
extinguir as suas empresas, pois não têm com
quem deixá-Ias.Há um parecer, baseado na Cons
tituição, que estabelece tratar-se de renda - dife
rença entre valores de construção e de mercado
- todos aqueles imóveis que essas pequenas
ou médias empresas, eventualmente, acumula
ram ao longo da vida. E, pela total impossibilidade
de pagamento do imposto, transformam-se em
empresas fantasmas ou têm que ser liqüidadas
a qualquer preço para pagamento do tributo.

Finalizando, registramos, apenas mais dois as
pectos: Um deles é de que realmente - e aqui
fazemos coro ao pronuncamento do Constituinte
anterior - nos causa surpresa que se mantenha
a postura da arrecadação da União apenas na
proposta se distribua à pobreza, ou seja, que fique
um pouco para os Estados e um pouco mais
aos Municípios, se matenha a concentração da
União e se deserde um pouco mais um em bene
ficio do outro.

Parece-nos, e já senti pela exposição do confe
rencista, que esta poder ser a tendência a ser
desenvolvida, no sentido de que a proposta que
trata do regime tributário deve ser necessariamen
te mais concisa rementendo à legislação ordiná
ria, à legislação complementar o detalhamento
do processo. Essa será indiscutivelmente, ineluta
velmente, a única forma de construir uma nova
Constituição duradoura, que possa ser aplicada
de forma diferente no tempo e no espaço, se
ferir a norma central.

De resto, renovando os meus agradecimentos,
encerro minha intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles)
Gostaria de dizer aos Srs, Constituintes que o Prof.
Fernando Rezende, a partir das 14:30h - estará,
na Subcomissão do Sistema Tributário, à dispo
sição daqueles que quiserem examinar alguns as
pectos específicos do trabalho por ele apresen
tado.

O SR. FERNANDO REZENDE - Gostaria de
registar amda que estamos de acordo em que
há necessidade de aprofundar as garantias do
cidadão e preservar o princípio de anterioridade
e anualidade para, inclusive, reforçar a aplicação
dessas normas. Se porventura 9 texto deixou mar
gem a dúvidas nesse particular, mais uma vez
insisto em que prefiro deixar à competência do
meu colega Alcides Jorge Costa a explicação des
ses detalhes. Só gostaria de lembrar que algo
já existe, a permissão de o Poder Executivo alterar
por decreto alíquota do IPI e assim por diante.
Isso já existe; foiapenas mantido em alguns casos.
Suponho que a conjuntura assim o requer. Não
consigo enxergar rnuíto, bem em que o projeto
preserva a concentração de recursos nas mãos
da União. Insisto em que a redução de 50 para
40% é substancial em termos de recursos. E um
primeiro passo na direção do fortalecimento do
sistema federativo, que futuramente deverá ser
aperfeiçoado progressivamente. Como foi men
cionado por mim e pelo Presidente, estamos re
formulando contas, fazendo inúmeras simulações
e estaremos prontos para contribuir em termos
da revisão desses números e desses dados.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Constituinte Darcy Deitos.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS
Prof. Fernando Rezende e demais membros da
Mesa, quero dizer, rapidamente, que minhas dúví
das praticamente foram esclarecidas. O que ainda
não ficou bem claro para mim, Professor, é a
referência ao volume arrecadacional que diz res
peito também ao problema da carga tributária,
se há ou não aumento da carga tributária, porque,
a prevalecer projeção dos percentuais feita pela
sua equipe, tenho uma preocupação muito gran
de, a mesma de V. S', ou seja, os Municípios
e os Estados vivem permanentemente de chapéu
na mão a buscar recursos em Brasília. Realmente
o percentual de aumentos é insignificante. Gos
taria de perguntar a V. S' se nesta sua proposta
há aumento do volume arrecadacional ou não,
ou em que proporção é calculado, a valores de
1984 ou de 1985? V. S' disse que os valores eram
de 1984.

Outro ponto sobre o qual gostaria de externar
a minha preocupação é com relação à extinção
do Fiset e a manutenção do Fmor e Fínan, Foram
subterfúgios criados ao longo do tempo. E a pre
servação de dois e a extinção de outro a mim
realmente choca, já que a proposta é de mudança.

Há um terceiro ponto. V.S' já falou que temos
de preservar a sociedade da voracidade do Poder
Executivo, especialmente no tocante à arrecada
ção. Vejocom preocupação o art. 1°,item Ill, quan
do diz: "O imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza ficarão por conta da União".
E se colocou um item específico para se tributar
sucessões e doações.

Ao longo dos anos vimos portarias, pareceres
normativos se sobreporem à lei. Entendo que,
no tocante ao Imposto de Renda, temos de pre
servar a sociedade e, especialmente, os assala
riados em um item específico. Não podemos dei
xar tudo isso à mercê da voracidade do Poder
Executivo, porque ao longo dos anos quem pagou
imposto neste País foram os trabalhadores. En
tendendo que num item específico há que se pre
servar o assalariado de baixa renda, especialmen
te um mínimo de O10 (dez) salários não ter grava
mes de nenhum imposto, especialmente o de
renda. Se deixarmos à voracidade do Poder Exe
cutivo. este irá em busca do imposto de quem
está mais perto. sobre quem tem melhor controle
- e exatamente a classe trabalhadora é a mais
controlada <leste País.

Eram estas as minhas considerações.

O SR. FERNANDO REZENDE - Serei breve,
pois o tempo já está avançado. Mais uma vez
os meus aqradecimentos. Gostaria de colocar
apenas mais dois casos. O projeto propõe mudan
ças estruturais no sistema tributário e não propõe
em si aumento de carga tributária. Aumento de
carga tributária poderá resultar ou não, se assim
entender o Congresso futuramente no que vier
a definir quais vão ser os acréscimos de aliquotas
dos impostos à medida que estiverem sendo rede
finidos e reformulados. Particularmente, tenho
uma opinião favorável a um futuro aumento de
carga tributária, mas não quero avançar muito.
O projeto cria condições para que o aumento
de carga tributária se dê, e de forma mais justa
do que ocorre hoje, exatamente no sentido de
rever as várias linhas, a fim de preservar o direito
do trabalhador e ter um tratamento fiscal mais
justo e ampliar a tributação de outras formas de
rendimentos. Só que, como já mencionamos vá
rias vezes, toda regulamentação posterior no que
diz respeito à forma de aplicação do Imposto de
Renda, não tem sido matéria da Constituição. De
ve, no entanto, estar prevista no desdobramento
futuro das normas e do Código Tributário, exata
mente a sustentação dessas garantias. De modo
que estou plenamente de acordo com V.Ex- nas
suas preocupações no sentido de que devem ser
preservadas as garantias do trabalhador. A idéia
do projeto caminha nesse sentido e abre espaço
para a ampliação da carga fiscal, permitindo na
medida em que a carga se amplie, que Estados
e Municípios possam ser ainda mais contempla
dos em relação à estimativa que está sendo apre
sentada.

O SR. PRESIDENTE (Francíso Dornelles) 
Com a palavra o Constitumte Benito Gama.

O SR. CONSTITUINTEBENITO GAMA - Sr.
Presidente, Srs. conferencistas, Sr", e Srs. Consti
tuintes falar por último sem foro qualificado nesta
Corrussâo só é para dar o voto de Minerva.Todos
os assuntos já foram colocados, tudo foi questio
nado e respondido pelo Sr. Fernando Rezende,
mas há a questão regional. É a grande questão
que gostaria de colocar. V. S' falou inicialmente
sobre o direito do contribuinte com relação ao
Estado, sobre a justiça fiscal, sobre a recompo
sição do sistema federativo. A questão dos desní
veis regionais, da disparidade entre as regiões po
bres e ricas deste País é de importância muito
grande nesta Comissão e na Constituinte. Esta
oportunidade é única. Depois de 15 (quinze) anos



60 Sexta-feira 26 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

de muito trabalho de especialistas nessa área, te
mos agora a grande oportunidade de resolver es
se problema. Os Constituintes João Castelo e Ger
son Camata enfatizaram muito bem que precisa
mos acima de tudo - aí discordamos do Consti
tuinte Affonso Camargo - quantificar essa pro
posta de modificação estrutural. Temos pouco
tempo para trabalhar, e é inversamente propor
cionai a esse tempo a responsabilidade de cada
um de nós. Temos que quantificar tudo isso, por
que os números apresentados e discutidos têm
mostrado que Estados e Municípios ganham com
o NA e o Fundo de Equahzação, e a União, não.
o fica a carga tributária do País, que hoje está
em torno de 25% (vinte e cinco por cento) do
PIB, a mais alta dos últimos 15 (quinze) anos.
Essa é uma questão importante. Estamos hoje
representando a sociedade brasileira para forma
lizar uma Constituição no sentido de realmente
dar direitos e deveres à sociedade Não podemos,
evidentemente, numa modificação estrutural co
mo essa, deixar de quantificar para Identificar
quem ganha e quem perde, se, a União, os Esta
dos ou os Municípios.

Há um consenso nacional de que há centrali
zação na União, que existe, realmente, uma con
centração de renda muito grande e que é preciso
fazer uma desconcentração. Num país - e per
doem-me os técnicos da Receita Federal presen
tes, inclusive o nosso Presidente, que foi Secre
tário da Receita muito tempo e Ministro da Fazen
da - onde uma simples conta para fechar o siste
ma de bases correntes do Imposto de Renda da
pessoa física leva 3 milhões e 200 mil contri
buintes de classe média a pagar imposto, real
mente me deixa uma grande dúvida uma modífi
cação desse porte. A questão merece ser profun
damente analisada. Não podemos fazer uma mo
dificação estrutual como essa - e neste momen
to parabenizo o Dr, Fernando Rezende e toda
a sua equipe - sem ousadia, sem o arrojo das
grandes decisões. Sem isso não podemos fazer
as modificações que a sociedade tanto exige. Mas
a quantificação desse sistema tributário é neces
sário, porque a questão regional é tão importante
ou até mais importante que o problema da Fede
ração.

Com a modificação no NA e colocando como
base econômica o Imposto Único sobre EnergIa
Elétrica, Imposto Único sobre Minerais,o ISS,ICM,
enfim, os impostos que a União hoje cobra, não
podemos fazer no Nordeste, no Norte, no Centro
Oeste, o mesmo que se faz no Centro-Sul. Este
tem base econômica saudável para isso. Um erro
pode ser corrigido em 1 (um) e 2 (dois) anos.
No Nordeste, não basta criar o instrumento; preci
samos também criar a base econômica para que
isso aconteça.

O Fundo de Equalização é uma proposta boni
ta. Todo esse aspecto é uma hipótese possível,
mas a tese precisa ser provada. Não podemos,
hoje, como Constituintes, correr o risco de decidir
uma matéria da mais alta importância, levando
o País uma dúvida com relação aos ganhos e
perdas entre Estados e regiões. Esta é realmente
a questão regional que coloco, Prof. Fernando
Rezende, para V. Ex' e sua equipe. Que essa aná
lise seja feita com profundidade, com números
atualizados, para que possamos nessa Comissão,
que é o foro adequado, chegar realmente à condi
ção de decidir se vamos manter o atual sistema
tributário ou se vamos modificá-lo. Estamos ca-

I

minhando em direção a essas duas grandes ver
tentes. O assunto é muito importante. Nesse mo
mento, como Constituinte, peço a todos que in
tensifiquemos os nossos trabalhos, para que che
guemos a uma quantificação desses dados

Tenho apenas uma pergunta de ordem esta
dual: como fica o estado produtor agrícola, no
caso, por exemplo, dos Estados do Paraná, Goiás
e Mato Grosso, exportando os seus produtos com
alíquota zero, embora não se tenha falado em
alíquota até o presente momento? É apenas uma
questão sobre a qual eu gostaria de ouvir sua
opmião. Muito obrigado.

O SR. FERNANDO REZENDE - Quero dizer
ao nobre Constituinte Benito Gama, antigo com
panheiro de discussões sobre reforma tributária,
que se não ficou claro, nem na minha exposição
inicial,nem nas minhas sucessivas respostas, que
temos uma grande preocupação com a questão
regional. Foi mais por incompetência de expres
sar as minhas idéias com a clareza necessária,
para enfatizar aquilo em que estou inteiramente
de acordo com V.Ex' É de extrema importância,
no sistema tributário, dar atenção especial à ques
tão regional. Quero lembrar que tenho laços es
treitos com o Nordeste, tanto familiares quanto
afetivos, e um especial carinho com uma proposta
nesse sentido.

Vejo com preocupação não tanto o risco de
tomar decisões com algum grau de incerteza, de
vido á própria dificuldade de trabalhadores com
mais velocidade os números necessários a fazer
todas as contas, mas o risco da não decisão fun
dada nessa incerteza, isto é, a não decisão que
pode ser o resultado de uma longa pendência
em cima de dados que podem provar aquilo que
cada um deseja, de acordo com a forma como
forem construídas e trabalhadas. Vamos ter de
avançar na quantificação, mas temos que fazê-lo
sabendo muito bem quais são os limites da quan
tificação em razão, inclusive, do fato de que mui
tos dados necessários para quantificação são de
correntes de decisões que não representam maté
ria da Constituição Que alíquotas vão ser aplica
das a alguma categoria de rendimentos subme
tidas ao Imposto de Renda, que alíquotas no IVA,
e assim por diante são decisões que transcendem
à etapa puramente de elaboração do texto consti
tucional. Podemos trabalhar sobre várias hipóte
ses, ou seja, construindo alguns cenários, algu
mas hipóteses alternativas. Estamos fazendo, isto
sim, um esforço concentrado no sentido de repro
duzir esses números sobre vários dos argumentos
e alternativas que foram sugeridos. Vamos estar
trabalhando juntos nisso; pelo menos eu me dis
ponho. Insisto em que, em algum momento, va
mos ter a coragem necessária para tomar algu
mas decisões sabendo, de antemão, que não va
mos ter certeza absoluta sobre o imposto dessa
decisão, porque, a meu juízo, correr o risco de
não decidir - ou o imobilismo - pode ser mais
prejudicial aos interesses do País e aos interesses
do Norte e Nordeste do que permanecer atrelados
à condição de só decidir baseados em resultados
absolutamente definitivos e corretos.

Eu diria que, se fôssemos trabalhar com essa
perspectiva, nunca teríamos feito em 1965/1967
a reforma tributária, que foi um avanço no sentido
da modernização do sistema. Foi realizada com
uma elevada dose de incerteza com relação aos

resultados esperados. Agora precisamos refazê-Ia

com mais certeza, pois temos absoluta convicção
de que o sentido da mundança que apontamos
neste projeto é altamente favorável ao atendimen
to da questão regional, ao atendimento dos Esta
dos e Municípios mais pobres e ao atendimento
do objetivo de reduzir as iniqüidades na distri
buição da carga tributária. Vamos procurar medir
isso até o grau de detalhe possível, dentro das
limitações do tempo e dos dados existentes. Ape
nas me preocupo que possamos ficar enredados
num debate muito extenso e complicado sobre
detalhes e, às vezes, perder de vista a importância
de que essas mudanças estruturais devem ser
promovidas com rapidez, para que esse objetivo
de recompor o sistema tributário na linha da res
tauração da Federação e do atendimento das de
sigualdades regionais seja alcançado.

O SR. CONSTITUINTEBENITO GAMA - Prof.
Fernando Rezende, o País de 1967 não é de 1987.
Decorridos 20 (vinte) anos, a nossa economia
sofreu modificações profundas. O erro de 1967,
com o regime militar e autoritário neste País, era
bem mais fácil de se corrigir do que hoje. Atual
mente estamos com uma economia totalmente
modificada. O parâmetro e o risco de 1967 não
são os mesmos de 1987. Sou daqueles que gos
tam de ousar, de arriscar. Precisamos fazer isso,
se queremos conseguir resultados para o nosso
País. Mas esse parâmetro de 1967 devia ser pelo
menos minimizado. Uma modificação na socie
dade, na economia e no sistema tributário do
Brasil hoje, evidentemente, não repercutirá como
em 1967, quando tínhamos basicamente uma
economia agrícola.

O SR. PRESIDENTE (Franscico Dornelles) 
Com a palavra o Constituinte Fernando Bezerra
Coelho.

O SR. CONSTITUINTEFERNANDOBEZERRA
COELHO - Gostaria também de parabenizar
o Prof, Fernando Rezende. Iniciarei os meus co
mentários dizendo que concordo com ele nos
princípios enunciados, que devem nortear o siste
ma tributário que todos temos a responsabilidade
de escrever. Gostaria de repetir o princípio da
justiça social, ou seja, que figure a justiça fiscal,
no sentido de corrigir as disparidades que hoje
existem no atual sistema tributário brasileiro, em
que a carga fiscal é extremamente elevada para
aqueles que têm uma base econômica menor
ou que têm o poder de contribuição fiscal menor
em relação àqueles que têm uma maior base

econômica ou que poderiam contribuir de forma
mais ampla para o esforço fiscal, a fim de que
pudéssemos ampliar a progressividade do siste
ma tributário. A política fiscal, a política tributária
terá também de ter como objetivo consolidar o
sistema federativo. Precisamos, efetivamente,
criar uma federação real e abandonar essa federa
ção fictícia, que não existe. Vivemos quase num
Estado unitário. Todas as decisões dependem de
Brasília.É preciso, portanto, atender a este anseio,
que está manifesto em todos os Constituintes,
que é o desejo de maior autonomia para Estados
e para Municípios. O sistema tributário tem que
ser também indutor do desenvolvimento econô
mico. Então, eu gostaria de dizer que todos nós,
sem medo de errar, concordamos com esses
princípios.

A política tributária deve procurar assegurar a
aplicação desse princípios. Mas, efetivamente, te
nho alguns receios e gostaria de manifestá-Ios.
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o mais importante é encontrar o equilíbrio no
atendimento desses reclamos de maior autono
mia de Estados e de Municípios. Devemos cami
nhar no sentido de atender a esses reclamos. Mas,
se formos percorrer um caminho exclusivamente
no sentido de atender a essas necessidades, esta
remos deixando o tributo onde é gerado. Certa
mente estaremos, então, desatendendo a um ou
tro princípio essencial, que é criar uma federação
real para vencer os desequilibrios regionais. É pre
ciso ter em mente que devemos criar mecanis
mos de compensações, onde a autonomia dos
Estados possa ser assegurada, como também
dos Municípios, mas que, por outro lado, se res
quarde um certo nível de centralização na arreca
dação do tributo, para que através de mecanismos
de transferência institucionais possamos praticar
uma polltica de distribuição de rendas, transfe
rindo os recursos gerados nas regiões mais ricas
para as regiões deprimidas e pobres; que possa
mos caminhar no sentido de que os mais ricos
e os mais bem aquinhoados em termos de patri
mônio possam efetivamente contribuir do ponte
de vista fiscal de forma mais ampliada do que
hoje ocorre no nosso sistema

Então, Professor Femando Rezende, concordo
com V.S' em relação aos princípios. Até mesmo
em termos da encruzilhada que V. S' colocou
no início da sua palestra.

Temos dois caminhos a percorrer: ou vamos
adotar o caminho de corrigir as distorções do
atual sistema tributário, ou vamos percorrer um
caminho novo, ousado, que pretende, efetivamen
te, reescrever todo o sistema tributário atualmente
existente. Referindo-me às palavras ditas por vá
rios Constituintes - sobretudo pelo Constituinte
João Agripino e Affonso Camargo - talvez esta
Comissão venha efetivamente a decidir as ques
tões mais importantes que dizem respeito à Fede
ração brasileira. Não podemos tomar decisões
apenas em cima de princípios. A atual Consti
tuição brasileira assegura o direito de todo brasi
leiro ter ensino gratuito dado pelo Estado. Isso
não é cumprido. Portanto, não podemos embar
car no novo sistema tributário apenas por defen
dermos os princípios que ele encerra. É preciso,
efetivamente, termos em mente a repercussão
econômica desse novo sistema. Portanto, enfatizo
a necessidade de podermos quantificar a reper
cussão econômica que isso irá acarretar em rela
ção a Estados, a regiões e aos níveis de Governo,
municipal, estadual e federal.

O Constituinte João Castelo foi muito feliz. A
proposta sugere uma distribuição de 20% para
Municípios. Todos os prefeitos que forem interro
gados sobre esta colocação certamente irão achar
pouco que os municípios, nesse desejo de maior
descentralização, de maior autonomia, venham
a ter apenas 20% dos recursos totais disponíveis.

São questões como esta que me parecem ex
tremamente necessário serem quantificadas,
além disso aprofundadas. Na proposta do Prof
Femando Rezende a grande novidade está na ex
tinção do ICM, do ISS e na criação do IVA. É
ai que está, digamos, a grande transformação em
relação ao atual sistema. Como isto efetivamente
vai funcionar? A alíquota zero nas operações mte
restaduais efetivamente tem condições de asse
gurar a cobrança efetiva do tributo? Esse sistema
não amplia as facilidades de evasão de receitas?
As receitas estaduais estão preparadas para en
frentar um sistema como este? Há outra questão

que tive oportunidade de colocar para o professor
Lasagne, em particular, que também ajudou o
Prof. Femando Rezende nessa proposta. Preocu
pa-me muito a repercussão econômica em rela
ção às diversidades regionais. Destaco exemplo
dado pelo Constituinte JutahyMagalhães. ABahia
depende muito da receita advinda do cacau. Na
Bahia existem algumas indústrias que transfor
mam a amêndoa do cacau em manteiga e em
licor. Ou isso é exportado, ou é vendido, sobretudo
para as indústrias de chocolate sediadas em São
Paulo, no Espírito Santo e em alguns Estados
do Sul. Se a alíquota é zero nas operações interes
taduais e se a Bahia não pode efetivamente prati
car uma alíquota zero em relação à amêndoa
de cacau, será que este conceito não irá ampliar
o poder de concorrência da indústria já sediada
em outros Estados, como São Paulo, que produz
o bem final, que é o chocolate, no sentido de
verticalizar, de integralizar suas atividades indus
triais? Não tenho, com segurança, uma resposta
que possa tranqüilizar todo um parque industrial
montado para fabricação de bens intermediários.
Gostaria de ouvir algumas explicações do Prof.
Rezende em relação a esse risco, isto é, se efetiva
mente o risco existe ou não, ou de que forma
isso poderá ser compensado, porque as alíquotas
zero e a adoção do IVA poderão criar um poder
concorrencial para os Estados industrializados,
que terão, via diferença de alíquota do IVA, condi
ções de comprar produtos primários, sobretudo
nos Estados agrícolas, e ensejar uma maior indus
trialização em seus próprios territórios. Estas são
questões que me preocupam, mas eu gostaria
de encerrar minhas considerações louvando esse
trabalho. Acho que a Comissão foi feliz ao con
vidar o Prof. Fernando Rezende para abrir as nos
sas audiências públicas, porque demonstra bem
o espírito da ousadia e de coragem daqueles que
fazem parte deste órgão, no sentido de dizer que
estão dispostos a ousar e a assumir o ônus do
ato corajoso de inovar todo o sistema tributário.
Mas é preciso, antes que a decisão seja tomada,
efetivamente esgotar a discussão, comparar as
alternativas que se nos apresentam e saber até
que ponto algumas das propostas e novidades
aqui apresentadas, como o adicional do Imposto
de Renda, não poderiam ser, de certa forma, intro
duzidas no atual sistema. A adoção do Imposto
sobre o Patrimônio Líquido de pessoa ffsica tam
bém. Enfim, parece-me que há contribuições bas
tante positivas que, estou certo, haverão de mere
cer a análise e o estudo de todos os membros
desta Comissão, e não tenho medo de afirmar
que os subsídios da equipe do Prof. Fernando
Rezende serão de grande valia para o trabalho
final a ser apresentado por esta Comissão. Meus
parabéns.

O SR. FERNANDO REZENDE - Agradeço ao
nobre Constituinte Fernando Coelho pelos co
mentários feitos e quero dizer que pretendo, junta
mente com todo o grupo que trabalhou comigo
nesta proposta, poder demonstrar com mais níti
dez, com mais clareza, todos os efeitos positivos
das mudanças na linha do atendimento da ques
tão regional e da distribuição da carga tributária.
Já estamos trabalhando nisso de maneira mais
objetiva, reescrevendo o tema, dando explicações
e fazendo comentários adicionais à proposta. Tra
balhamos recentemente numa espécie de ques
tionário, reunindo perguntas semelhantes às que
foram hoje aqui apresentadas e oferecendo res-

postas a essas perguntas para esclarecimento dos
Srs. Constituintes. Vamos continuar trabalhando
juntos - espero - para poder demonstrar, cabal
mente, que as mudanças propostas não implicam
perdas nem conseqüências negativas significa
tivas, do ponto de vista da repercussão econô
mica, sobre os Estados menos industrializados.
Acho que a ênfase na quantificação é importante,
sem que se corra o risco de se perder - como
disse - em analisar isoladamente cada proposta.
Volto àquilo que disse antes: a única forma de
avançarmos no rompimento dos obstáculos que
decorrem da exacerbação dos conflitos é traba
lhar uma proposta como um todo, onde as pes
soas possam demonstrar que algumas perdas,
individualizadas em alguns casos, são compen
sadas por ganhos decorrentes de outras mudan
ças. Apenas repito que estaremos permanente
mente à disposição da Subcomissão e da Comis
são, para que todos os esclarecimentos, na me
dida da nossa capacidade, sejam apresentados.

oSR. CONSTITUINTE FERNANDOBEZERRA
COELHO - Gostaria apenas de enfatizar uma
informação que ficou muito bem realçada, hoje,
nestas discussões, nestes debates, ou seja, a preo
cupação com aumento da carga fiscal, do ponto
de vista global. E é por isso que fízuma sugestão
ao nosso Presidente, o Constituinte Benito Gama,
ao nosso Relator José Serra e ao Presidente da
Comissão temárica, o Constituinte Francisco Dor
nelles, no sentido de que cuidemos de trazer tam
bém à nossa Comissão aqueles que pagam o
tributo.

Estamos ouvindo tributaristas e aqueles interes
sados, nos mais variados níveis do Governo 
Municlpio, Estado e União - mas é importante
saber o que acha o contribuinte, e nesse sentido
apresentei a sugestão de convidarmos o Prof.Wal
ter Barellí, do D[EESE, para que pudéssemos ou
vir a categoria dos assalariados e do operariado.
Sugeri também que convidássemos alguém da
área empresarial, da área comercial, lIgado à Fe
deração de Indústria, à Associação Comercial, que
pudesse apresentar a visão daqueles que efetiva
mente pagam o tributo.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Dou a palavra ao último Constituinte inscrito, o
Deputado Virgllio Guimarães.

O SR. CONSTITUINTEVlRGfUO GUIMARÃEs
- Sr: Presidente, teria uma série de comentários
a fazer sobre o assunto em debate, mas prefiro
restringir-me ao aspecto de encaminhamento dos
nossos trabalhos. Percebi que há uma preocu
pação em compreender bem a proposta feita pela
equipe, mas também uma série de críticas e uma
preocupação no sentido de não apresentar pro
postas alternativas, o que seria um salto no escuro.
Pessoalmente acredito que vários colegas se res
sentem muito da falta de uma base de dados
e da falta de instrumentos para operacionalizarem
a análise dessa base de dados, como as propostas
conceituais, que são as mais importantes, a flm
de repensarem uma estrutura global de sistema
tributário, que passe também a analisar os seus
efeitos práticos e imediatos. Ninguém aqui está
a fim de fazer alguma proposta que vá significar
um salto no escuro ou uma catástrofe para a
União, sem repensar as formas intermediárias,
uma série de efeitos que, necessariamente, serão
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decorrentes de alguma refonnulação mais global.
Aqui foi lembrada a reforma de 1967, reforma
que teve uma justificativa municipalista, nas suas
fundamentações, nos seus consíderandos, mas
com um tipo de efeito perverso e oposto. Acredito
que, agora, esse tipo de experimentação e erro
devem ser evitados ao máximo. Para isso, é impor
tante uma base de dados, análises, modelos de
simulação etc. A equipe se coloca à disposição
hoje, à tarde, para explicar a sua própria proposta.
É útil, porém insuficientemente pobre. Os servi
dores da União, os servidores públicos - e acre
dito que esta equipe seja composta de servidores
da Secretaria de Planejamento e outros - deve
riam colocar-se à nossa disposição para analisar
outros pontos, além da defesa de sua própria pro
posta, o que é legitimo - não sei se o represen
tante em particular ou servidores do Ministério
- para também analisar propostas alternatívas,
emendas, para montar modelos de simulação etc.
É muito pouco dizer que qualquer Constituinte
possa bater às portas do Ministério do Planeja
mento ou do Ministério da Fazenda para pedir
Informações. Isso eu sei que posso fazer, a qual
quer momento. Mas também sei que essas portas
são fechadas, ou vão dar-me respostas daqui a
quinze dias, ou um mês. Vou procurar ali a Asses
soria do Ministérioda Fazenda - nem sei o nome
certo - o chamado Centro de Apoio Parlamentar,
ou coisas do gênero, e não sei depois como ope
rar esses dados. Enfim, o que trago aqui, de obser
vação, é dar um passo à frente, no sentido de
que possamos montar sistemas de avaliação, de
obtenção e de operação de bases de dados, que
tivéssemos o apoio logistico, operacional, neces
sário, dessa equipe a fim de que esta Comissão
passe a ser mais responsável, do ponto de vista
das propostas e emendas que possa apresentar.
Então, era isso que queria acrescentar às propos
ths que estão ai para serem discutidas - do Prof.
F\'emando Rezende e de sua equipe e outras alter
n~tivas que fossem trazidas - a fim de que possa-

~
' s trabalhar com intensidade, nesses dias que

te os pela frente, em propostas com base em
d dos reais, em consequências concretas. Se for

A
o caso, pensarmos em termos de tempo, de prazo,

e disposições transitórias, para passarmos do
sistema atual para outro modelo, sem uma trau
matização caótica que pudese ser nociva ao anda
mento da economia brasileira, do Estado brasi
leiro. Então, esta é a sugestão que apresento e
me reservo para, em outras oportunidades, passar
à discussão de propostas, às análises de fundo
dessas propostas. Gostaria de deixar acentuado
que acredito que contribUições importantes foram
trazidas a esta Comissão que, sem dúvida alguma,
serão incorporadas ao acervo de posicionamento
de todas as Subcomissões.

O SR. FERNANDO REZENDE - Só queria
dizer que, da minha parte e do grupo que traba
lhou comigo, estamos inteiramente à disposição
de V. Ex"' não só para discutirmos a proposta
apresentada, como também qualquer outra maté
ria de interesse dos Srs. Constituintes. Creio que
o Deputado José Serra poderá acrescentar mais
detalhes com relação à mecânica do funciona
mento da Comissão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ SERRA- Deixa
ria algumas considerações de ordem mais geral,

_. se fosse possível,para o inicio do período da tarde,

na sessão que teremos às 17 (dezessete) horas
com o Dr.Alcides Jorge da Costa, que, de alguma
maneira, formalizou a parte que entraria na Cons
tituição, de acordo com esta proposta. Apenas
com relação à questão dos números, acho real
mente essencial que tenhamos esses números
à nossa disposição. O Presidente da nossa Comis
são já conversou com o Ministro da Fazenda, no
sentido de termos maior flexibilidade no acesso
aos dados disponíveis na Secretaria da Receita
Federal.

Por outro lado, temos, ao nível do conjunto
da Comissão, uma assessoria pequena, que é o
que a Comissão pôde consegUir junto ao Senado
e à Câmara, mais os membros da Comissão de
Reforma Tributária, que hoje apresentaram seu
trabalho, mais a possibilidade de colaboração de
especialistas na área, como o Dr. Paturí, que está
presente e que, até há pouco, ocupou o cargo
de Secretário da Receita Federal. Sugiro à Subco
missão e particularmente ao seu Relator, Depu
tado Fernando Coelho, que se empenhem na exe
cução, digamos, dessa espécie de relatório preli
minar com os principais indicadores tributários
que temos no Brasil.Acho que isso já é um passo
bastante importante que podemos dar, inclusive
montando 20 ou 30 tabelas, aqui já seriam sufi
cientes, com os dados disponíveis. Evidentemen
te, muita coisa ainda vai faltar, mas, com isso,
já teremos um balizamento da matéria.

Por outro lado, acho que tanto a equipe da
Comissão de Reforma, quanto a da nossa Comis
são procurarão fazer esforços no sentido de reali
zar simulações a respeito de efeitos desta ou da
quela mudança. Há um aspecto que acho impor
tante sublinhar, que não podemos passar por ci
ma: apenas a Constituição não fornece números
suficientes para se imaginar como poderia ser
o efeito disto ou daquilo. Quer dizer, a Consti
tuição apresenta linhas gerais a respeito do Siste
ma Tributário. Só o Código Tributário, quando
fixar,alíquotas e partilhas, é que realmente poderá
definir todos os números. Não vamos elaborar,
nesta Comissão Hem nas outras Subcomissões,
a legislação completa. Poderemos inclusive conti
nuar trabalhando depois nesse tema. Mas a legis
lação completa, sõ ela é que definirá o conjunto
dos números. Devemos avançar o máximo na
quilo que a Constituição puder fazer e apresentar.
Por exemplo, a questão do Imposto de Renda
é muito importante, porque hoje, no País, 90%
(noventa por cento) dele, se não me engano, são
rendimentos de trabalho. Normas desse tipo não
entram na Constituição, porque não seremos lou
cos de fixar na Constituição alíquotas de Imposto
de Renda. Seria uma insanidade completa. Da
mesma maneira que não vamos especificar um
conjunto de outros itens, alíquotas e produtos es
pecíficos, etc, pois não teria nenhum cabimento
que isso fosse feito.

Apenas com relação à questão dos números,
acho que podemos, num prazo breve - faria
um apelo ao Relator da Subcomissão, nesse sen
tido - ter esse conjunto de dados. E mais um
acréscimo: o Deputado João Agripino, que não
é da Comissão, apresentou aqui um conjunto de
números que contrariam, de maneira tão frontal
os dados do trabalho da Comissão que restam
duas hipóteses: ou os dados de S. Ex' estão com
pletamente errados. ou os dados da Comissão
de Reforma estão corretos. Não há hipótese inter-

mediária. S. Ex' acha que, pelos dados que apre
sentou, que tudo piora no Brasil- o que é inclu
sive curioso, porque algo precisaria melhorar para
que tudo piorasse. Então, seria interessante que,
na apresentação dos dados, também se pedisse
ao Deputado - eu encareceria que o Relator en
caminhasse um pedido formal a S. Ex' - que
apresentasse todo o procedimento de como che
gou àqueles números, porque eles são realmente
muito importantes para efeito do nosso raciocínio.

o SR. CONSmUlNTE sIMÃo SESSlM- Para
uma questão de ordem, antes das considerações
finais. Trata-se de uma preocupação que pode
ser inócua, mas me recordo do atual Regimento.
A proposta do Constituinte Fernando Bezerra
Coelho já foi praticamente acolhida numa sessão
marcada para ouvir diversas entidades. Pergunto
a V. Ex'se ela vai transformar-se numa sugestão
de norma regimental, se vai ser acolhida pelo
Relator, porque até agora ela praticamente já foi
aceita; se regimentalmente ela se transformará
numa questão concreta.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Queria dizer ao ilustre Deputado que todas as
propostas e sugestões podem ser apresentadas
à Subcomissão, mesmo pelos não Constituintes.
E as Subcomissões e a Comissão não vão con
centrar seus trabalhos na proposta de S. S' Mas,
haverá outras propostas e sugestões, e já existem
muitas outras, e todas elas serão examinadas.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, uma questão de ordem. Fiz um
apelo, na última reunião, e o repito agora a V.
Ex', no sentido de propor à Mesa da Constituinte
que altere o Regimento Interno, que fixaum perío
do de funcionamento das Subcomissões de 30
dias após a publicação do Regimento Interno. Pre
cisamos compreender, pela complexidade e difi·
culdade da matéria, que, decorridos vários dias
até a formação dessas Subcomissões, o prazo
está muito exiguo. Então, faria um apelo a V.Ex-,
no sentido de sugerir a Mesa Diretora da Assem
bléia Nacional Constituinte, a alteração do Regi
mento íntemo, ou seja, que se fizesse esse prazo
de 30 dias a partir da instalação da última Comis
são, que ocorreu na semana passada. Sr. Presi
dente, vamos acabar com o problema do 'leitinho
brasileiro" isso é um "jeitinho" de burl~ei 
vamos alterar a lei, já que o Regimento Interno
permite essa alteração. Vamos mudar. O povo
brasileiro quer realmente mudanças. E mudança,
esta é uma idéia que precisa estar na cabeça
de todos nós, começa com a observância da lei.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Gostaria de dizer que sua ponderação foi muito
importante e acredito que ela já tenha sido até
acolhida em conformidade com o telegrama que
recebemos hoje do Presidente Ulysses GUima
rães, em que S. Ex' informa que o prazo de apre
sentação das sugestões foi prolongado para o
dia 6 de maio.

Agradeço ao ilustre Prof. Fernando Rezende pe
la brHhante colaboração hoje trazida à Comissão
do Sistema Tributário, Orçamentos e Finanças;
agradeço aos Srs. Constituintes o alto nível do
debate, da participação de S. Ex'. Tenho estado
em grande número de simpósios sobre assuntos
tributários, e quero dizer que nunca participei de
um encontro onde os assuntos tenham sido deba-
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tidos com tanta profundidade e objetividade.Em
decorrência dos debates, pude verificarque existe
um consenso no sentido de que precisamos, atra
vés do sistema tributário, promover uma descon
centração de poder, uma grande descentralização
administrativa, de preservar todos os direitos dos
contribuintes e de fazer sistema tributário mais
justo e que permita uma melhor distribuição de
renda entre regiões e pessoas. Temos, no nosso
trabalho, de tentar elaborar um texto de sistema
tributário que seja o mais objetivo possível, de
grande racionalidade, e que possa ser posto em
prática com o menor custo para a sociedade.
É importante quantificar, examinar todos os nú
meros para estarmos seguros de que as mudan
ças que venham a ser introduzidas realmente vão
atingir os objetivos visados.

Agradeço a participação de todos os senhores.
Muito obrigado.

Esta encerrada a sessão.
(...) (Pane no Equipamento de Som)

o SR.ALCIDES JORGE COSTA- Asnormas
constitucionais demandam as demais. E elas vão
fixar os limites em que a tributação deve atuar
e em que as outras normas devem ser elaboradas.
Mas estas normas, por isso mesmo e por fixarem
limites, devem ter a flexibilidade suficiente para
que, com o mesmo arcabouço constitucional, se
ja possível modificá-las. Ninguém vai pretender
- nem poderia - um sistema tributário imutável
através dos tempos.

Um sistema tributário constitucional, por isso
mesmo, deve ter limites,um arcabouço, mas deve
ter a flexibilidade suficiente para que, com o mes
mo sistema constitucional, politicas tributárias di
versas possam ser exercidas no curso dos tem
pos, mesmo porque as circunstãncias exigem que
as políticas variem.

Uma Constituição - e agora me refiroespecifi
camente ao sistema tributário- não é um progra
ma de governo. Por esta razão, não pode ser ex
cessivamente pormenorizada. Caso contrário, ela
se transforma num programa de governo. Ela
vai atender às exigências de determinada conjun
tura, mas vai envelhecer com uma rapidez muito
grande.

Com este fundamento em vista, isto é, o de
construir um arcabouço que permita que o siste
ma constitucional - o sistema tributário consti
tuído por leis ordinárias, regulamentos etc. - pos
sa mover-se. Pode-se dizer que no Brasil, país
que sabemos federativo e que vai continuar fede
rativo, o sistema constitucional pode ser exami
nado, quanto às suas normas, em três planos.
é claro que a precedência de um sobre o outro
aqui no trato não indica importância maior ou
menor. Trata-se apenas de uma precedência ne
cessária para a exposição.

Num primeiro plano, um sistema constitucional
nosso deve conter as normas que partilham as
fontes da receita tributária entre União, Estados
e Mumcípios.Esta partilha pode teoricamente ser
feita de várias maneiras. Pode até nem ser feita
partilha constitucional. No entanto, no Brasil, é
tradicional a partilha das fontes de receita; e essa
tradição vem já da primeira constituição republi
cana, passando depois, cada vez mais apurada,
pelas outras constituições que se sucederam.

Para fazeressa partilha, é preciso, naturalmente,
que se cuide para que cada entidade tributante
- a União, os Estados e Municípios - tenha

fontes de receita próprias, ou através de partici
pações que lhe garantam o nível de arrecadação
desejado. Qual vai ser o nívelde arrecadação de
sejado, já é um problema político a ser se resol
vido, de certa forma, normativamente.

Se queremos dar, por exemplo, total preemi
nência ao Leão, vamos reservar todas as fontes
da receita à União. Se queremos concedê-Ia ao
Estado ou ao Município, fazemos a mesma coisa,
Naturalmente, o que se procura é um equilíbrio
para que União, Estado e MunicípIOS possam
atender aos seus encargos. E aqui surge o primei
ro problema: seria necessário especificar primeiro
os encargos para, depois, atribuir as fontes de
receita, ou devemos fixaras fontes de receita?

Sempre entendi que nunca se conseguirá fixar
os encargos. Não haverá um modelo bem certi
nho, bem ajustadinho de distnbuição de encar
gos, entre a União, os Estados e os Municípios.
Se olharmos as constituições anteriores, inclusive
a atual, veremos que há certas atribuições especí
ficas à União,como, por exemplo, a defesa externa
ou o serviço diplomático, e que os Estado têm
aquilo que não é reservado especificamente à
União, o que não exclui a competência da União
para entrar neste mesmo campo.

Há certa superposição. O exemplo que pode
ser dado é o do ensino. Há universidades federais
e há universidades estaduais.

Os Municípios, por sua vez, vão ter os seus
encargos, mas também nunca se conseguiu fazer
uma exata enumeração dos encargos dos Municí
pios. E a constituinção atual, como as anteriores,
só diz que os Municípios terão autonomia em
matéria de seu peculiar interesse, e fica por aí.
Mesmo porque os encargos do Município resul
tam de desenvolvimento histórico e variam de
região para região do País.

Portanto, é impossível pôr esses encargos den
tro de camisa-de-força e, a meu ver, é uma tenta
tiva inviável querer fixaros encargos para depois
fazer a partilha de receita. Esses encargos são
os que existem e que variam de lugar para lugar.
Ademais, devemos considerar o seguinte: feita
a partilha das fontes de receita, alguns encargos
irão naturalmente atrás da arrecadação.

Hoje, existe uma grande concentração de en
cargos na União, porque ela absorveu não só a
maior parte da arrecadação, o que, aliás,já é tradi
cional no Brasil e já era motivo de reclamação
(é até um dado histórico curioso) ao tempo em
que o Conselheiro Lafayetteera Ministroda fazen
da: quando ele nomeou uma comissão para estu
dar a reforma tributária, já foi motivo de reclama
ção na Constituinte de 1934, e assim por diante.

Mas, feita uma partilha que atribua mais receita
a Estados e Municípiosdo que hoje - e, quando
digo mais receitas são fontes próprias ou transfe
rências constitucionalmente previstas - vários
encargos irão atrás, porque Estados e Municipios
terão a possibilidade de atender a maiores encar
gos. Haverá sempre certa superposição de encar
gos.

O ensino primário é municipal e estadual; os
servidores de saúde, em muitos lugares são muni
cipais;noutros estaduais ou federais, e, em alguns
lugares, convivem os três, de modo que nunca
haverá um modelo certinho.

Nesta partilha de receita também devemos le
var em conta que nunca vamos conseguir atender
a todas as necessidades dos Estados, dos Munid-

pios e da União. Infelizmente, o lençol é curto
e não vai dar p~ra cobrir a cabeça e os pés, ao
mesmo tempo. E preciso levarmos isso em conta;
não podemos esquecer-nos desses fatos.

Muito bem, em vista desses impostos e consi
derando que taxas serão cobradas pela União,
estados e municípios conforme o serviço que
prestaram, e, ainda, considerando que devemos
fazer a partilha dos impostos, como vamos fazer
essa partilha?

Devemos ter em mente que o Imposto não
tem apenas o efeito arrecadatório; qualquer que
ele seja; pelo simples fato de existir, já tem efeitos
dentro da economia. Ademais, os impostos ser
vem em maior ou menor proporção, com mais
ou menos intensidade, como instrumentos da po
lítica tributária.

Então, na escolha dos impostos que devem
caber à União, aos Estados e aos Municípios,de
vemos tomar o cuidado de não permitir aos Esta
dos e Municípios a instituição de impostos que
possam ser instrumentos de políticatributária, cu
jos efeitos se façam sentir fora dos limites do
território ou fora dos limites do Estado. Eu exem
plifico: O imposto de renda é necessariamente
da União.Exemplificonovamente: O Imposto Pre
dial e Territorial Urbano é um Impostos típico
de Município,porque, seja qual for a política tribu
tária que o Município adotar, os efeitos vão ficar
circunscritos ao seu território.

O Imposto de Circulação de Mercadorias pode
ser variável. Tal como ele é hoje, cobrado pelo
princípio da origem, produz efeitos fora do territó
rio do Estado que o cobra. Então, ele se presta
à política tributária que tem efeitos fora do territó
rio do Estado; e, porque os efeitos não se devem
produzir fora do território do Estado, tornou-se
necessária uma legislação federal para disciplinar
certos aspectos do ICM.

Os Estados não têm, por exemplo, autonomia
para conceder isenções, que dependem sempre
de convênios, porque, se cada um concedesse
isenções, estaria instalada uma guerra tributária
entre os Estados, o que, evidentemente, seria t0
talmente indesejável.

Deste modo, é preciso pensar no imposto tam
bém como instrumento de política tributária e
dá-lo à entidade que possa utilizá-lo como instru
mento de política,sem extravasar os próprios limi
tes e sem provocar efeito no território nacional
inteiro, porque isso seria o caos.

Se determinado imposto cobrado pelo Muni
cípio pode produzir efeitos econômicos no País
inteiro, como há mais de quatro mil Municípios,
se todos fizessem a mesma coisa seriam quatro
mil políticas tributárias se entrechocando; com
os impostos estaduais, seriam vinte e poucas polí
ticas tributárias se entrechocando também. Mais
ainda, os impostos atribuídos a cada um devem
ser compatíveis com a possibilidade de se manter
um aparato burocrático de arrecadação.

Por exemplo, o projeto da Comissão Afonso
Arinos atribui aos Municípios um imposto sobre
o comércio varejista.Acho que será um imposto
que muito dificilmente a maior parte dos Municí
pios poderá cobrar. É no comércio varejista que
existe o maior coeficiente de sonegação - e isso
não acontece só no Brasil,mas no mundo inteiro.
Então, os Municípiosteriam de possuir um apare
lhamento muito complexo, e fora do alcance de



64 Sexta-feira 26 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

muitos deles, para fiscalizar um tipo de imposto
como esse. Portanto, não é conveniente que o
imposto de varejo seja atribuído aos Municípios.

O Imposto TerritorialRural, por exemplo - que
o projeto apresentado hoje, pela manhã atribui
aos Estados - está muito bem. Cada Estado
pode utilizar esse imposto como instrumento da
sua própria política, mas os efeitos vão ficar cir
cunscritos ao próprio Estado.

Mais ainda, atribuídas as receitas de cada um
e feitas as transferências necessárias , é preciso
considerar que o Brasil é um País que se carac
teriza por grandes, desigualdades regionais. De
modo que, se fízermos um sistema tributário em
que não haja um sistema dessa natureza, um sis
tema que não preveja institucionalmente transfe
rências de receitas, vamos estar condenando as
regiões menos desenvolvidas a aumentarem a
distância em relação às regiões mais desenvol
vidas.

Então, é preciso que o sistema preveja alguma
forma de transferência de receitas, o que é feito,
neste projeto que foi apresentado; pelos fundos
também já existentes atualmente e que constam,
inclusive, do Projeto Afonso Arinos, embora com
uma configuração diferente.

Esta necessidade não é recente. Não. Na Cons
tituinte de 1891, um dos Constituintes, Costa Ma
chado,já propunha que os Estados da Bahia para
cima - como está escrito - tivessem, além do
Imposto de Exportação, que foideferido aos Esta
dos, também, o Imposto de Importação, ao con
trário dos Estados do Sul, que não o teriam.

Então, já em 1891 se vislumbrava a neces
sidade de atender a essas diversidades regionais.
Estou delineando, evidentemente, apenas o arca
bouço. Com isso temos partilha das fontes de
receita.

Passando um pouco ao projeto, vamos verificar
que certas fontes de receitas foram atribuídas à
União, aos Estados e aos Municípios, com algu
mas alterações. Por quê? Porque é preciso, tam
bém, que o sistema tributário contenha a maior
dose possível de racionalidade.

A racionalidade perfeita não existe. Disse, de
início, que o sistema tributário tem também um
aspecto psicológico; além do mais, há mais de
uma racionalidade em relação às coisas. De modo
que a racionalidade depende um pouco do ponto
de vista sobre o qual se examinam as coisas.
Mas é preciso haver certa racionalidade. Por isso,
este projeto propôs, por exemplo, a abolição 
V.Ex'"não a vêem mais no projeto - dos impos
tos únicos sobre minerais, combustlveis e lubrifi
cantes, e sobre energia elétrica. Por quê?

Vamos voltar um pouco à roda da História. Na
Constituição de 1934, o Imposto federal de Ven
das Mercantis foi transferido para os Estados com
o nome de Imposto de Vendas e Consignações,
que era cobrado sobre tudo e cobrado também,
portanto, sobre combustiveis, lubrificantes, ener
gia elétrica e minerais. A própria.Constituição pre·
viu imunidade para os combustíveis produzidos
no País e destinados a motores de explosão. Aqui.
lo naturalmente soava como incentivo; porque
sabemos que àquele tempo não haVÜI combus-
tíveis produzidos no País. .

Mas o IVC, o antigo Imposto de Vendas e Con
signações, era um imposto cumulativo, pois era
cobrado em cascata: o produtor cobrava, o ataca
dista cobrava, o varejista cobrava outra". e nn-

guém descontava o que vinha de trás, de modo
que aquilo ia tendo um efeito cumulativo que
levavaa várias distorções, porque o imposto ficava
com tudo, menos com certa igualdade. Quanto
maior fosse o número de mãos por que passasse
a mercadoria, tanto maior seria o imposto no final.
E por uma perversidade dessas da vida econô
mica, as jóias, por exemplo, passam em muito
menos mãos até chegarem ao consumidor do
que o vestuário ou os produtos alimentícios.

Então, havia essa distorção, e tentou-se ou quis
se evitar essa distorção sobre os combustíveis.
Em 1938, houve uma Exposição de Motivos do
Conselho Nacional do Petróleo ao Presidente da
República - vivíamos, então, num regime de dita
dura, o do Estado Novo - postulando que os
impostos que recaíam sobre os cornbustíveis, in
clusive o carvão mineral produzido no País, tives
sem um limite.

Então, veio a primeira lei constitucional, impon
do certo limite para esses impostos, e logo em
seguida, poucos dias depois, uma nova lei consti
tucional, criando o Imposto Único sobre Combus
tíveís Líquidos. Nem se falava ainda sobre com
bustíveis gasosos, porque a introdução do gás
de cozinha é posterior. falava-se em combustível
líquidos e carvão mineral.

Naquela mesma época, um decreto-lei conce
deu isenção para energia elétrica.

Na Constituição de 1946, o regime de imposto
único, além de continuar taxando os combustíveis
líquidos e gasosos e os lubrificantes, estendeu
esse ônus à energia elétrica e aos rmneraís do
País, não mais ós ao carvão mineral. É interes
sante que a Constituição de 1946 falava em im
posto sobre lubrificantes, etc., estendendo-se, no
que for aplicável, à energia elétrica e aos minerais,
mas foi sempre cobrado como imposto únco.

Agora, depois da introdução do ICM, a situação
ficou totalmente diferente e o imposto único, que
foiintroduzido em nome da racionalidade, passou
a ser irracional. Por quê? Porque conhecemos
o sistema do ICM: um paga o imposto, outro des
conta, etc., de modo que um imposto de 17%
é sempre igual a 17% do preço de venda no
varejo, seja quantas forem as mãos pelas quais
a mercadoria tiver passado.

Entretanto, os chamados impostos únicos car
regam as mercadorias e não são descontados
posteriormente. Assim, esses impostos únicos,
hoje, têm um efeito cumulativo, o que não deixa
de ser um pouco irônico, porque foram criados
exatamente para evitar a cumulatividade que exis
tia no IVC. Por isso, propõe-se a abolição desses
impostos.

Evidentemente, tendo efeito cumulativo, eles
vão onerar as mercadorias, inclusive tudo aquilo
que é exportado, e sabemos que algumas merca
dorias têm um peso muito grande com energia
elétrica e com combustíveis. Então, esses impos
tos vão onerar as mercadorias tomando neces
sário criar subsidios que são combatidos lá fora
para permitir que as mercadorias sejam impor
tadas. Não deixa de haver nisto uma grande irra
cionalidade que deve, a meu ver, ser eliminada.

É claro, não desconheço que esses impostos
propiciaram certos fundos com destinação espe
cífica; não desconheço o papel que fundos com
destinação especifica têm tido na história econô
mica do Brasil, só que isto nio pode ser feito
à custa da ilT2lCionaliclade econllmica, que traz

prejuízos para a economia do País. Além disso,
os fundos sempre podem existir por dotações
orçamentárias; serão sempre mais transparentes,
muito mais flexiveis, porque podem variar de acor
do com as necessidades.

Isto posto, vamos passar ao segundo plano em
que as normas constitucionais podem ser exami
nadas: as normas de defesa do sistema federativo.
Estados e Municípios devem ter autonomia. Claro,
e hoje há até um grande movimento para aumen
tar a autonomia dos Estados e dos Municípios,
o que depende, em grande parte, de terem eles
fontes de receita satisfatórias; e que depende, em
enorme parte, do fato de terem eles poder de
decisão sobre essas fontes de receita, porque o
problema da centralização existente nesta Consti
tuição, durante este período, resulta não só da
maior concentração de arrecadação nas mãos
da União - o que, como disse, é uma coisa
já tradicional no Brasil - mas resulta também
de uma enorme concentração do poder decisório
da União, inclusive em relação a impostos esta
duais e municipais.

Portanto, os Estados e Municípios devem ter
autonomia, só que a autonomia tem um limite.
Temos um país, temos um mercado comum. Não
podemos fazer por via tributária, uma série de
mercados pequenos, isolados. Não podemos ar
ranjar um pais que seja estilhaçado em regiões.
Então, o regime federativo exige, para a manu
tenção da unidade, a existência de certos prin
cípios.

Por exemplo, os tributos federais devem ser
uniformes em todo o País. Não poderá a União
cobrar impostos desigualmente, nessa ou naque
la região. Evidentemente, nada deve impedir a
concessão de certas isenções, tendo em vista pe
culiaridades regionais.

Ademais, tal como é hoje, deve ser mantida
a completa vedação à limitação de tráfico de pes
soas e coisas. Será impossível admitir os chama
dos impostos de barreira. Esses impostos sempre
foram um grande problema no Brasil.Ultimamen
te têm deixado de ser, mas já foram um problema
muito grande

Lembro até à guisa de rememoração histórica
que, logo depois da Constituição de 1891, que
dava aos Estados o Imposto de Exportação, se
formou uma grande polêmica entre Rui Barbosa
e Amaro Cavalcanti. Amaro Cavalcanti sustentava
que, quando se falava em imposto de exportação
se permitia que os Estados tributassem o que
fosse exportado para outros Estados, e RuiBarbo
sa afirmava que exportação era só para o exterior
e que um imposto como o que Amaro Cavalcanti
queria, seria uma barreira, com toda essa argu:
mentação. felizmente, a argumentação de RUI
Barbosa foi vencedora.
. Então, não pode haver barreiras tributárias. É

claro que não se entenderá como barreira trib,:
táriaa cobrança de pedágio, mesmo porque ulti
mamente a doutrina e a jurisprudência têm fixado
que pedágio não é tributo, mas ~reço públi~o.
E mais no sentido de manter o regime federativo
não deve haver distinção em razão da procedência
ou destino dos bens, porque isso também seria
instalar uma divisão de mercados no Brasil. Se
vemos os países da Europa Ocidental, países so
beranos, de tradição seculares diferente, de lín
guas diferentes, se unirem para eliminar essas
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barreiras, não podemos, evidentemente, permitir
que elas sejam criadas aqui.

Fmalmente, o problema da chamada imuni
dade recíproca. A Imunidade recíproca significa
que a União não pode tributar bens, rendas e
serviços dos Estados e Municípios, nem os Esta
dos e Municípiosos da União, ou uns dos outros.
Este princípio já é antigo nas Constituições brasi
leiras, só que, parece-me, se faz necessána certa
revisão agora.

Por que a revisão? Este princípio, nós o copia
mos dos Estados Unidos, mas nos Estados Uni
dos a imunidade recíproca não resulta de nenhum
dispositivo constitucional. A Constituição ameri
cana não dizqualquer palavra a respeito Resultou
de uma construção jurisprudencial, que começou
já no século passado, com o célebre caso Mary
land versus Maculland e que veio se desenvol
vendo no curso dos tempos.

Essa imunidade recíproca atmgiu nos Estados
Unidos uma extensão bastante grande, mas, a
partir de certo momento, que pode ser marcado
em fins da década de 30, tal amplitude começou
a retrair-se e, hoje, a aplicação é menos ampla
do que já foi. No Brasil, ela ficou muito ampla,
só que - repito - me parece que isso merece
um exame crítico,e explico:a presença do Estado
na vida econômica do Brasil é muito grande, e
a presença maior entre os entes estatais é a da
União. Em face da imunidade recíproca, criam-se
certas situições que a mim parecem, por um lado,
injustas, e, por outro lado, produtoras de compli
cações absolutamente evitáveis Por que o IBC
não paga o ICM quando compra e vende café?
Não há razão para que não pague. O fato de
o IBCnão pagar este imposto tem trazidoas maio
res complicações práticas. Por que a Umão,quan
do explora portos e aeroportos, através de certas
entidades, não paga o ISS aos Municípios onde
esse serviço é prestado? Trata-se de um serviço
de natureza econômica, que exige investimento
dos Estados e, sobretudo, dos Municípios. É evi
dente que o Município do Rio de Janeiro deve
ter uma infra-estrutura destinada a servir ao Porto
do Rio de Janeiro que deve ter vias de acesso
muito boas. Com o porto de Santos acontece
o mesmo. Todos os que trabalham no porto resi
dem na cidade, e esta deve dar-lhes uma infra-es
trutura. No entanto, quem explora estes portos
- e o mesmo se diga dos aeroportos - não
paga nehum imposto, o que significauma perver
sidade, uma espécie de transferência de receita
dos Municípiospara a União,ou, se eventualmen
te o serviço for prestado pelos Estados, dos Muni
cípios para os Estados.

Proponho à Comissão um exame deste proble
ma da restrição das chamadas imunidades recí
procas. No projeto que lhes foi apresentado na
parte da manhã há uma tentativa de não se esten
de! a imunidade recíproca àquelas atividades que
sejam reguladas pelo DireitoPrivado. O texto, re
conheço, está longe de ser perfeito, mas, como
todo texto, é uma proposta que levanta um proble
ma que, pelo menos, merece uma boa atenção.

Vamos passar agora ao terceiro plano, o de
normas de defesa do cidadão. E claro que há
certas normas e princípios gerais, inscritos na
Constituição, de defesa dos direitos e garantias
individuais, constantes da Constituição como
princípios gerais, mas que se aplicam ao campo
da tributação: todos são iguais perante a lei; nín-

guém pode ser obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei;
a lei é irretroatíve; não pode haver retroatividade
da lei. Mas, além diSSO, a Constituição dá ênfase
a certos princípios que também se destinam a
defender os direitos individuais. Faço referência
aqui especialmente a três deles. E não se trata
de direitos individuais; note-se isto, porque a ofen
sa a esses princípios traz prejuízos econômicos
sérios para o País. Então, temos o princípio da
legalidade, em caráter geral e, depois, repetido
em todas as Constituições, no Capítulo dedicado
aos direitos individuais, especificadamente: ne
nhum imposto será criado ou aumentado sem
qu~ o seja por lei.

E uma especificação do princípio maior da le
galidade inscrito na Constituição. É no Capítulo
da proteção aos direitos individuais,que se inscre
ve o princípio que ora se chama de anualidade,
ora de anterioridade.

Vamos voltar um pouco, até chegarmos a uma
proposta. Todos conhecemos a história da Magna
Carta, do rei João Sem Terra, dos barões etc.
Não voltarei a isso, porque ficaria um pouco ridí
culo tratar aqui deste assunto, com tantos peritos.
Lembro apenas que a fixaçâo anual de receita
e despesas passou a existirna Inglaterra somente
a partir de 1688, com o BUl of Rlghts. Herdamos
este princípio e, de modo geral, ele existe em
todos os países, inclusive porque deriva não só
da defesa do cidadão, mas é um problema de
racionalidade. Não podemos mudar a tributação
a todo momento, porque isto pode ser fator de
imensa desorganização da economia. Mas o que
significava o princípio da anualidade nas Consti
tuições de 1891, 1934 e 1946? Significava que
nenhum tri.buto poderia ser cobrado sem que esti
vesse previsto no orçamento. Qualquer aumento
de imposto devia preceder o orçamento. Mas as
coisas não eram tão pacíficas assim. No regime
da Constituição de 1946, em várias ocasiões au
mentos de impostos foram votados depoi~ da
lei orçamentária. Houve então uma discussão
doutrinária, com reflexo nos tribunais. Esta dIS
cussão foi muito grande, e a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal teve variações, aca
bando por fixar-se, na última, no sentido de que
o imposto poderia ser aumentado mesmo depois
de votada a lei orçamentária. E evidente que o
princípio da anualidade não deve ter um caráter
meramente gregoriano e não vai coincidir com
o ano que termina no dia 31 de dezembro. Não
é este o sentido. Por que se instituiu na Inglaterra
o princípioda anualidade? Naquele tempo a Ingla
terra era um país agrário, como o mundo inteiro.
A industrialização foi posterior. É evidente que
os impostos e as despesas precisavam ser fixados
no ano, porque naquele ano haveria uma colheita.
Lembro que nos países do Hemisfério Norte há
uma colheita por ano. Hoje estava dizendo, du
rante o almoço, que muitas vezes me pergunto:
se esse princípio tivesse sido instituído no Brasil,
ou em país semelhante, onde há duas colheitas
por ano, estaríamos falando do princípio da se
mestralidade, e não do princípio da anualidade.
Mas por que esse princípio? Para evitar surpresas,
ou seja, o contribuinte não deve ser surpreendido
por um imposto novo ou por um aumento de
imposto. Em primeiro lugar, isto é ofensivo aos
direitos do cidadão, e, em segundo lugar, introduz
uma desordem na vida econômica. Mas,por outro
lado, será que é útil aplicar o princípio da anuelí-

dade como sempre foi aplicado? Será útil votar,
promulgar e publicar no dia 31 de dezembro uma
lei que crie ou aumente o imposto que deve ser
cobrado a partir de 1° de janeiro? Será que este
princípio deveria, no mundo modemo, que não
é mais agrícola e sim industrial, ser entendido
de outra maneira, ou seja, que as leis deveriam
ser votadas com certa anterioridade e que, fUTI
de ano ou meio de ano, não poderiam aplicar-se
senão noventa dias depois de publicadas? Neste
caso, nunca haveria surpresas, haveria tempo pa
ra uma adaptação. Mas isso não basta; é preciso
que isso se faça por um período absolutamente
compatível com a natureza do imposto. Então,
a proposta que consta do projeto apresentado
hoje de manhã é a seguinte: nenhum imposto
pode ser criado ou cobrado a não ser depois
de decorridos noventa dias da data em que foi
publicado. No entanto, com relação aos impostos
referentes ao patrimônio e à renda, que têm cará
ter anual - por exemplo, o IPTU recai uma vez
por ano sobre o imóvel e a renda vaipagar impos
to uma vez por ano, calculado o rendimento da
quele ano ~ o princípio é reforçado da seguinte
maneira: o imposto tem de ser criado ou aumen
tado antes do início do exercício financeiro em
que vai ser cobrado e, mais ainda, não menos
de noventa dias antes do iníciodo exercício finan
ceiro. Exemplifico: o ICM e o IPI poderiam ser
aumentados no curso do ano, com noventa dias
de antecedência. Pessoalmente, não vejo diferen
ça nenhuma, em relação a esses impostos, em
promover-lhes o aumento em julho ou em janeiro.
Já com relação ao Imposto de Renda, o IPT(l
e o Imposto sobre o Patrimônio Líquido,se existi
rem, os aumentos só poderiam ser cobrados se
ada antes de outubro de cada ano, para ser aplica
da no ano seguinte. Assim, seria evitada a surpresa
de se votar uma lei no dia 31 de dezembro, publi
car uma leino dia 31 de dezembro para ser aplica
da imediatamente no dia seguinte, com total sur
presa. Esta é a proposta que reforça o princípio
da anterioridade; não o destrói, pelo contrário,
o reforça. Haverá sempre um espaço de noventa
dias entre a lei e a sua aplicação. Com relação
ao Imposto sobre o Patrimônio e o de Renda,
esses noventa dias devem ser precedentes ao iní
cio do ano-calendário - que no Brasil coincide
com o exercício fmanceiro - em que a lei vai
ser aplicada. Então, as surpresas deixariam de
existir. É preciso assinalar que epouco desejável
que impostos sejam aumentados no curso do
ano. É desejável que os orçamentos anuais sejam
feitos tendo em vista determinadas despesas que
devem autorizar e tendo em vista fontes de receita
já previstas e que não sofram alterações durante
o ano. Devemos reconhecer também que, numa
economia ainda não dotada de total estabilidade,
como a brasileira, é preciso muitas vezes aumen
tar certos impostos, mesmo depois de votado o
orçamento. Então, a proposta é no sentido de
que isso seja possível, mas reforçando o princípio
da anterioridade que existe!hoje. É uma propos
taque, lida muito rapidamente, pode dar a impres
são de que acaba com o princípioda anterioridade
ou da anualidade, mas, na verdade, está refor
çando e atualizando esse princípio.Não será mais
possível aumentar o Imposto de Renda por uma
lei que seja publicada no dia 31 de dezembro.
Essa lei deverá estar em vigor antes de 19 de
outubro, para poder ser aplicada no ano seQUinte.'
Este o sentido dllpcopoBta. No sentido da defesa



66 Sexta-feira 26 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Junho de 1987

dos direitos individuais, deve haver, dentro de cer
tos limites, vedação de delegações legislativas,
mas não devem existir num sistema tributário leis
ordinárias com normas em branco ou de conteú
do muito aberto. Hoje as delegações legislativas,
a meu ver passaram dos limites. No mundo atual,
é impossível que elas não existam, e - mesmo
na Constituição de 1946 - onde existia uma proi
bição absolutamente expressa da delegação legis
lativa e não havia exceção alguma, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu constitucionalidade
- é, portanto, compatível com a Constituição
- na possibilidade de o Executivo alterar as alí-
quotas do imposto de importação dento dos limi
tes fixados na lei. Então, feitas essas exceções,
que o projeto também faz em relação a alguns
impostos em que se toma necessário, é preciso
evitar, vedar a delegação legislativa. Lembro para
os que tiverem curiosidade que a leitura do regula.
mento do Imposto de Renda é bastante elucidativa
a esse respeito. A quantidade de coisas atribuídas
à discricionariedade - vejam bem, não arbitrarie
dade - do Ministro da Fazenda é, imensa. Então,
certas coisas ficam dentro do poder discricionário
do Ministro, que aumenta ou diminui impostos
no uso desse poder discricionário que resulta da
delegação legislativa. Creio que isso deve ser evi
tado e que a lei deve ser completa; não deve
haver delegação legislativa desse tipo. Mesmo
quando o Poder Executivo puder alterar alíquotas
- o que esse projeto permite, como eu disse,
e em certas ocasiões isso será inevitável - isso
deve ser feito com cautela, evitando-se o abuso
que existe hoje. Trago, à guisa de ilustração 
isso foi publicado por uma empresa de auditoria
- a informação de que as aplicações financeiras
tiveram sua tributação alterada sete vezes durante
O ano passado. Ora, essas alterações tão violentas,
tão sucessivas, feitas pelo Conselho Monetário
Nacional, na minha opinião parecem introduzir
maior instabilidade à economia, além de custa
rem muito caro ao País. Cada vez que se faz uma
alteração dessas, hoje, com a informática avan
çando, há uma quantidade enorme de programas
de computador que devem ser alterados. 1550 cus
ta muito dinheiro. Mais ainda, quando falo no prin
cípio da anterioridade nos termos em que está
colocado, é uma defesa do direito do cidadão,
mas também é uma defesa da racionalidade eco
nômica, porque alterações muito abruptas provo
cam sempre problemas na vida econômica.
Quem lida com eles sabe muito bem, e creio
que seria supérfluo começar a dar exemplos enfa
donhos.

Fmalmente, a meu ver deve ser mantida uma
norma que consta da Constituição atual: a proibi
ção formal de participação de funcionários em
multas ou na arrecadação. Essas participações
- e a história provou abundantemente - fazem
o funcionário perder a objetividade. Seria até pedir
muito mais do que as forças humanas normais
podem prometer esperar-se que um funcionário
com possibilidade de participar da arrecadação
ou de multas, tivesse a objetividade que deve ter,
sem ser um arrecadador de impostos, mas um
aplicador da lei.A arrecadação de impostos, num
estado de direito, é apenas conseqüência da apli
cação da lei tributária.

Esses são alguns dos princípios que devem
nortear o trabalho de uma Constituinte e que de
vem ser obedecidos na elaboração da Constitui
ção. Na parte em que eu contribuí, no projeto

que foi apresentado hoje de manhã, procurei dar
realce a esses princípios. O projeto é uma pro
posta e, evidentemente, à Comissão caberá acei
tar ou rejeitar alguns dos seus aspectos, mas a
finalidade foi trazer inovações para despertar a
discussão.

Aqui me permito fazer uma crítica, que indu
síve, já fIZ ao Relator do assunto na Comissão
Afonso Arinos. Dr. Gilberto (Ilhôa Canto, um velho
e íntimo amigo. A proposta da Comissão Afonso
Arinos é muito conservadora no sentido de que
mantém o sistema atual com tudo o que ele tem
de bom e de mau; não procurou aperfeiçoá-lo.
Em outras palavras, não o submeteu a um exame
crítico total, apenas procurou consertar o que eu
chamaria de detalhe.

Espero não ter aborrecido V.Ex"' com esta ex
posição, nem ter trazido apenas carvão a Cardiff,
como dizia um velho ditado inglês, o que seria
inútil, mas apenas ter levantado alguns proble
mas. É daro que não esgotei o assunto nem teria
a pretensão de fazê-lo. Conto que nos debates
que se seguirão possamos discutir outros aspec
tos que certamente serão levantados e que eu
mesmo gostaria de ter tratado, mas, evidente
mente, deixei à parte, porque a exposição se toma
ria excessivamente longa, como já foi. Muito obri
gado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao Constituinte José Serra.

O SR. RELATOR(José Serra) - Farei algumas
considerações, num plano bastante geral, que
realcem alguns dos aspectos que me parecem
importantes para a orientação do trabalho desta
Comissão, se os colegas me permitem, à luz das
exposições feitas, pela manhã, pelo Prof. Fernan
do Rezende e, agora à tarde, pelo Dr.Alcides Jorge
Costa.

Em primeiro lugar, queria destacar algo que
os diversos Constituintes que aqui falaram já res
saltaram, mas que me parece justo sublinhar. A
proposta apresentada tem um grande mérito no
sentido de mostrar, com coerência, uma visão
abrangente, inovadora e, ao mesmo tempo, expli
citar tudo aquilo que está por trás dela. De alguma
forma, todas as idéias foram colocadas e desdo
bradas, e por isso mesmo se prestam bastante
ao trabalho de crítica, de reflexão e de discussão.

Esse me parece ser um ponto muito impor
tante, porque, inclusive, a proposta não se detém
nos aspectos que seriam mais próprios da Consti
tuição, mas se desdobra em aspectos que perten
cem a leis complementares e a leis ordinárias,
permitindo-nos, assim, uma visão das possíveis
implicações de certas mudanças que se propõem.
Então, de alguma maneira, é uma contribuição
muito importante para nós, e por isso mesmo
bastante aberta a críticas, porque as idéias não
estão ocultas pelo raciocínio implícito - elas são
colocadas de maneira bastante clara. Isso me pa
rece um mérito e uma contribuição muito impor
tante para a elaboração do capítulo da nova Cons
tituição que é nossa obrigação encaminhar para
o plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

O segundo aspecto que queria mencionar refe
re-se exatamente a uma das colocações centrais
do Prof. Alcides na brilhante exposição que aca
bou de fazer. Na verdade, a Constituição flXB.rá
marcos muito gerais a respeito do sistema tribu
tário, não fixará alíquotas. Estaríamos realmente
fazendo uma inovação na nossa História e a nível

mundial se estabelecêssemos aqui alíquotas para
impostos de circulação, para Imposto de Renda
etc. Isso seria um verdadeiro absurdo. De alguma
maneira, a Consbtuição procurará estabelecer
certos marcos que terão de ser, necessariamente,
preenchidos e desenvolvidos a partir da lei com
plementar, do novo Código Tributário Nacional.
Isso é fundamental, porque tem a ver, inclusive,
com aspectos distributivos no plano das unidades
da Federação, no plano regional e no plano social.
Darei um exemplo quanto à questão do plano
social. Na proposta da Comissão - e há um
volume que trata do problema do Imposto de
Renda e do patrimônio - há uma preocupação
muito clara com a regressividade da carga tribu
tária no Brasíl, com a regressividade social. Há
um trabalho da Universidade de São Paulo, coor
denado pelo Prof. lbraim Elís realizado em 1975
- e a realidade de então se pode considerar próxi
ma da atual - que mostra que quem ganhava
um salário mínimo pagava um terço do seu salário
em impostos, através dos impostos indiretos;
quem ganhava cem salários mínimos pagava
15% da sua renda em impostos. E há um levanta
mento feito pela Receita Federal cujo Secretário
na época, era o Dr. Dornelles - S. Ex- haverá
de lembrar-se disso - em meados de 1979, a
respeito dos impostos pagos por pessoas físicas.
Esse trabalho apresentava uma estimativa do que
então era pago por trinta mil pessoas com maio
res rendimentos no Brasil, e concluiu-se que elas
pagavam de imposto algo entre 2 e 3% da renda
como proporção, independentemente de imper
feições, do problema da inclusão da correção mo
netária de ativos, etc. Evidentemente que se trata
de um indicador muito sério a respeito de como
é injusta, do ponto de vista social, a repartição
da carga tributária no Brasil. Pois bem, na Consti
tuição propriamente dita não é muito o que se
pode fazer nesse sentido. Isso estará muito mais
relacionado com a legislação que virá em seguida.
Este é apenas um exemplo, que parece extrema
mente importante. Digo isso por causa da preocu
pação com os números, que foi bastante aceno
tuada hoje pela manhã. Acho que ela é pertinente
e devemos avançar o máximo possível na radio
grafia daquüo que existe, de como o sistema evo
luiu das estimativas daquilo que se possa desejar.
Mas muito dependerá do que fizemos como lei
complementar e como lei ordinária daqui em
diante. Isso me parece extremamente importante.
Podemos ter um sistema tributário montado na
Constituição, e que terá esta, aquela ou aquela
outra implicação distributiva, de acordo com as
leis que virão depois. Isso me parece muito impor
tante para que possamos avançar em nosso tra
balho.

Há outro aspecto que eu queria mencionar, já
tocando nas questões essenciais que foram apa
recendo. Uma delas me parece básica - e quero
dizer que, particularmente, não tenho nenhuma
posição preconcebida a esse respeito - que é
a questão da cobrança de Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias na origem ou no destino

Há uma tese no Brasil, desenvolvida a partir
da instituição do ICM, de que o imposto deveria
ser' cobrado não na origem, ou seja, no Estado
que produz, mas no que consome. É uma tese
muito cara aos Estados do Nordeste. Na prática,
os Estados que têm superávit comercial interno,
ou seja, nas vendas para os outros Estados, sai-
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riam ganhando, porque venderiam mais do que
comprariam. Portanto, estariam exportando ím
post,lK.

EmiG, há a tese de -se passar essa cobrança
para-odestine. Efa foi apreseFltada hoje de manhã
pelo Prof. Femando Rezende. Essa proposta re
quer um exame inclusive empírico, no caso, de
maneira muito pertinente, para ver realmente o
que aconteceria com essa mudança.

Por outro lado, ela envolve problemas relacio
nados especialmente - em todo processo de
mudança isso é muito importante - com a sone
gação. Isso é o que senti a partir das discussões.
Gostaria que o Prof. Alcides depois comentasse
alguma coisa a esse respeito, por se tratar de
uma mudança que, embora alguns considerem
boa, em tese, tem conseqüências, do ponto de
vista de cobrança dos impostos e arrecadação,
complexas e complicadas.

É um tema que deveremos examinar, porque
terá uma implantação muito grande.

Por outro lado, ela é uma precondição crucial
para a chamada autonomia tributária. O que é
autonomia tributária? É os Estados poderem ter
alíquotas diferentes intemamente, sem que isso
tenha qualquer implicação sobre outro Estado.

O que acontece hoje? Se o Estado cobrar um
[CMdiferente, como ele está exportando para ou
tro Estado, isso tem implicações. Então, pratica
mente há uma alíquota única no Brasil inteiro,
e realmente ficamos sem qualquer raio de mano
bra do ponto de vista de qualquer autonomia que
se possa ter. Mas isso tem de ser contrapesado
com o problema de perdas e ganhos e com o
problema da sonegação.

Outro aspecto básico é a questão regional. Isso
foi dito aqui, mas quero sublinhar. Na questão
das desigualdades regionais, temos de pesar dois
fatores fundamentais. De um lado, há Estados
que têm uma base impositiva boa ou um desen
volvimento razoável. Esses Estados têm de ter
possibilidade de explorar essa base tributária. Não
me refiro apenas aos Estados do Sul e do Sudeste,
mas inclusive aos do Norte e do Nordeste. O
Pará e a Bahia são exemplos bastante típicos.

Se o Estado não puder explorar seu potencial
tributário, evidentemente teremos um desincen
tivo ao desenvolvimento das suas atividades pro
dutivas, e elas exigem despesas de infra-estrutura
e um conjunto de condições que geram despesas
bastante onerosas. De outro lado, temos de ter
no sistema tributário a função da autonomia, que
é a redistributiva: transferir recursos das regiões
que têm potencial tributário para as que não o
têm em quantidade razoável para explorar. Essa
função redistributiva é também crucial dentro do
nosso sistema.

A meu ver, devemos procurar encontrar um
equilíbrio desses dois requisitos. Não se trata de
levar para um lado ou para outro. Temos um
País desigual e temos de trabalhar de acordo com
essas desigualdades, numa perspectiva de equilí
brio a médio e longo prazo.

Outro aspecto é o da descentralização entre
as diferentes esferas da Federação. Esse é um
ponto muito importante, porque está ligado à des
centraljzação de recursos e de encargos e fun
ções. E uma discussão necessária, também. Te
mos de fazer uma integração, através de debate
e do entendimento, com a Comissão que cuida
da organização dos Poderes, porque seus ínte-

grantes vão pronunciar-se a esse respeito. Isso
é muito importante.

Hoje mesmo tive um contato-prelimíner 'com
o Relator daquela Comissão, Cemstituinte José
Richa, a fim de partirmos para, um processo de
entendímerno.e- de discussõess- ..•. .

Em todo caso, devemos partir da premissa de
que temos um bolo tributário. A carga tributária
não vai estar determinada pela Constituição. Seria
um completo absurdo imaginarmos que ela vai
fixara carga tributária no Brasil. Acarga vai depen
der de alíquotas, que não vamos colocar na Cons
tituição. Vamos ter de trabalhar isso posterior
mente.

Agora, o bolo tributário é finito. Quando se tira
de um lado, menos recursos haverá desse lado.

Apenas para dar um exemplo, no caso da
União, a perda de dez pontos percentuais na sua
receita representa, hoje, algo próximo a cem bi
lhões de cruzados. Portanto, cada ponto percen
tual vale dez bilhões de cruzados. É uma verda
deira fortuna. Estamos tratando de quantias real
mente muito grandes.

Temos de prestar muita atenção para a questão
dos encargos que cada Unidade da Federação
tem e o que implica tirar daqui e colocar ali, por
que, repito, cada ponto percentual representa de
zenas de bilhões de cruzados.

E há o problema das funções desempenhadas
pelos diferentes Poderes. Evidentemente, sempre
se coloca a questão de como se faz o gasto públi
co, se é feito com eficiência, austeridade etc. Te
mos inclusive a Subcomissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira que deve, a meu ver, avan
çar no sentido de assegurar pelo menos os mar
cos mais gerais para um melhor padrão de gastos
no Brasil. Mas isso não é objeto da Comissão
do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças,
que cuida da receita e não da despesa.

Eram essas as considerações que queria fazer.
Alonguei-me mais nessas questões, porque me
parece que são os pontos mais relevantes que
aqui foram tocados ao longo das nossas discus
sões.

Uma outra preocupação bastante levantada, e
sobre a qual o Prof. Alcides fez referência, foi o
problema da sociedade sentir necessidade de se
defender do "leão" tributário, de ter mudanças
menos improvisadas, inesperadas e, enfim, de ter
previsibilidade e garantias maiores. Acho que é
outro capítulo que a Nova Constituição pode e
deve assegurar. E aqui foi apresentada uma pro
posta nesse sentido. Solicito ao Prof. Alcides que,
depois faça um comentário a respeito de alguns
dos pontos que ele julgue relevantes, inclusive
sobre essa questão a que fez referência, sobre
o que devem tratar a Constituinte e as leis ordiná
rias e complementares.

Concluo dizendo que o Prof. Alcides trouxe um
trabalho em que compara todas as distribuições
de competência tributária no Brasil desde o Impé
rio até houje. É um trabalho que será muito útil
para que possamos avaliar aquilo que aconteceu
no passado, porque a próxima coluna seremos
nós a preencher, e temos uma responsabilidade
imensa com as gerações futuras nesse sentido.
Dessa forma minha postura e, acredito, a de todos
os colegas presentes nesta comissão, é de uma
absoluta falta de idéias preconcebidas, porque te
mos de fazer o que seja mais realista e melhor
para o País, dentro dos princípios de justiça, de-

senvolvimento e maior igualdade, que é o que
todos nós queremos.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Antes do Prof Alcides Jorge Costa falar, gostaria
de avisar que amanhã, às 9 horas, vamos ter uma
reunião conjunta das Subcomissões que inte
gram a Comissão do Sistema Tributário, Orça
mentos e Finanças, coordenada pela Subcornis

.são do Sistema Financeiro, quando estarão aqui
presentes o Dr. Dércio Munhoz, da Universidade
de Brasília, o Dr. André Lara Resende, ex-diretor
da Divida Pública do Banco Central, e o Prof.
Carlos Langoni, da Fundação Getúlio Vargas, para
falar sobre o sistema financeiro do Pais.

Com a palavra o Constituinte Simão Sessim.

O SR. CONSmUINTE SIMÃOSESSIM-Meu
caro Presidente da Comissão, Sr. Presidente da
Subcomissão, Srs, Relatores da Comissão e da
Subcomissão, meu caro expositor, Prof. Alcides
Jorge Costa, confesso que, tal como pela manhã,
me sinto bastante satisfesto de poder participar
deste debate. E parabenizo a Comissão por ter
iniciado as audiências públicas com duas perso
nalidades que realmente, além de abrilhantar os
nossos trabalhos, trouxeram um didatismo todo
peculiar como contribuição valiosa. Por isso, tal
como fIZ pela manhã, quero deixar os nosso since
ros agradecimentos ao Prof Alcides Jorge Costa
e dizer que nesta Casa, aprendemos a admirar
muitas pessoas com as quais convivemos quase
que diariamente. Mas os expositores que nos visi
tam, dentro da fidalguia com que se apresentaram
aqui, afirmam que irão participar até o final. Isso
é um ato de patriotismo.

Por isso, acho que toda a Casa se sente honrada
com a presença dos ditos palestrantes.

As nossas perguntas agora à tarde têm um
pouco a ver com algumas feitas pela manhã. Peço
ao Dr, Alcides Jorge Costa que. se possível, nos
esclareça - ele defendeu aqui, de forma brilhan
te, a proibição de delegações legislativas - por
que no § 2' do art. 12 do anteprojeto ficou estabe
lecido o seguinte: "Nos limites e condições que
estabelecer, a lei poderá facultar ao Poder execu
tivo alterar, por decreto do Presidente da Repú
blica, as alíquotas dos impostos a que se refere
o art. 19 incisos 11 e VII" - estes incisos dizem
respeito, primeiro, às importações; segundo, às
exportações e, terceiro à operações de crédito,
câmbio, seguro e titulos de crédito - "e as contri
buições para a previdência, seguro-desemprego
e de intervenção no domínio econômico".

Esta seria a pnmeira pergunta. A segunda já
fiz pela manhã, mas insisto nela. Como pode ser
cobrada e administrada a tributação sobre patri
mônio liquido e sobre a herança em um Pais
onde prevalecem titulas ao portador?

Uma outra pergunta: como fazer incidir sobre
serviços de comunicação, energia elétrica, trans
portes, combustíveis e lubrificantes um imposto
como o IVA, que tem uma alíquota tão elevada?
Isso não poderia acarretar c;lificuldades? Depois,
passo as perguntas para V. S' se quiser.

Outra pergunta que faço, aproveitando a fala
pela manhã do nosso colega Nion Albernaz 
quero apenas dar maiores subsídios à defesa que
S. ~ já fez - é a seguinte, tendo em vista que
os municípios mais evoluídos já se estruturaram

para a cobrança do ISS, não seria contraprodu
cente eliminá-lo, para que os Estados cobrassem
o IVA sobre as atividades em relação às quais
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não têm qualquer tradição em termos de cobran
ça e fiscalização? Não seria mais adequado deixar
subsistir o ISS quando as disputas judiciais mais
sérias fossem superadas? Haveria grande proble
ma em termos de cumulatividade se assim se
procedesse, já que, em geral, o imposto é cobrado
sobre serviços finais prestados ao consumidor?
Tendo em vista que o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias é um tributo voltado para o consu
mo, não seria melhor manter a atual denomi
nação? Chamá-lo de Imposto sobre ValorAdicio
nai não poderia levar o contribuinte a arguir sua
responsabilidade exclusivamente sobre o valor
agregado na etapa em que participa? Finalmente,
sabido que as empresas, embora possam atuar
em vários Estados, têm sua contabilidade centra
lizada, isso não implicaria a cobrança pelo Estado
de um adicional de 5% a título de Imposto de
Renda, beneficiar um Estado, não obstante as
atividades das empresas serem desenvolvidas em
vários Estados? Eram essas as minhas perguntas.

o SR. ALCIDES JORGE COSTA - Primeiro,
muito obrigado pelas referências a mim feitas.
Vou tentar esclarecer alguma coisa.

Primeiro, sobre a proibição de delegações legis
lativas. Creio que seria desnecessário salientar que
a função legislativa não deve ser delegada. No
entanto, é desnecessário salientar que a vida mo
derna exige que o Poder Executivo tenha, inevita
velmente, certas funções legislativas. o que acon
tece não só no Brasil, mas também em outros
países. Os norte-americanos conhecem de sobra
os quase "Iegislative powers", Então, lá, como
aqui, a Comissão de Valores Imobiliários tem cer
tos poderes legislativos inevitáveis, como os tem
o Conselho Monetário Nacional, embora alguns
nem tanto inevitáveis, no caso do Conselho.

Poderíamos irpor aí afora. Não é um fenômeno
brasileiro, mas mundial. Para a tnbutação, deve
ser vedada a delegação legislativa.

Parece-me que o § 2' do art. 12 não contém
uma delegação legislativa no sentido a que me
venho referindo. Mencionei que, no regime da
Constituição de 1946, aquela lei que promoveu
a reforma aduaneira - não me lembro de número
- permitiu que o Executivo alterasse as alíquotas
de qualquer produto, dentro de limites que a pró
pria lei fixava.Esta faculdade conferida ao legis
lativo foi objeto de impugnação. O Supremo
achou, na ocasião, que não havia delegação legis
lativa propriamente dita, mas que a lei, prefixando
os limites em que o Executivo podia mover-se,
eliminava o problema da delegação. É o caso
do art. 12, § 2'

Temos de reconhecer que em relação a alguns
impostos, como os de importação, exportação,
o imposto sobre operações de crédito, câmbio,
seguro, e o relativo aos títulos de crédito, assim
como contríbuíçôes para a Previdência Social, se
guro-desemprego, intervenção no domínio eco
nômico, é necessário que haja, às vezes, certas
variações muito rápidas Ri:'ra atender aos proble
mas conjunturais.

NeSlle sentido, o § 2" flXa·que, nos Jimi~ e
condições que estabele~la Illipode facultar ao
Executivo aumentar ou diminuir alíEjuotas. Mas
nos limites e condições que a lei fíxar.~mente
o Executivo poderá fazer isso. . ..

Então, pode vir uma lei elaborà'aà pelo Con- .
gresso e dizer que o imposto de importação sobre
fibras sintéticas tem o mínimo de 10% e o máximo

de 30%, e o Poder Executivo alterar as alíquotas
dentro desses limites. O mesmo aconteceria com
outros tributos em que se toma necessária uma
variação para atender aos fatores conjunturais.

É, por exemplo, o caso das contribuições de
intervenção no dominio econômico. CreIO que
é até desnecessário salientar que, no caso, o ex
cesso de rigidez sena contraproducente, porque,
se elas são de intervenção no dorníruo econô
mico, como essas contribuições que se cobram
em relação ao açúcar ou café, uma variação
abrupta no mercado mundial pode exigir uma
variação ímedíata, sempre dentro dos hmites pre
flxados em lei. E nesse sentido que se faculta
ao Poder Executivo fazer certas alterações. Não
é uma delegação propriamente dita, mas apenas
uma faculdade para agir dentro de limites prede
terminados pela lei. Outros tipos de delegação
devem ser realmente evitados ou vedados.

A segunda pergunta: como pode ser cobrado
o imposto sobre o patrimônio líquido e heranças
com títulos ao portador? Lembro, primeiramente,
que a característica dos títulos ao portador não
é o anonimato. O anonimato pode ser uma conse
qüência, e já explico por que digo isso. A caracte
rística dos títulos ao portador é a possibilidade
de serem transferidos por simples entrega de um
papel a terceiro. Se tenho uma ação ao portador,
vendi, entreguei e acabou. O anonimato é mera
conseqüência, nem existe título absolutamente
anônimo. Quando subscrevo ações ao portador,
ponho o meu nome no boletim de subscrição.
Num primeiro momento, todo mundo sabe de
quem são as ações. O anommato é uma espécie
de subproduto, e não é necessário. Há certos ins
trumentos que permitiriam essa tributação mes
mo com a existência de títulos ao portador.

É evidente que o aparelhamento de fiscalização
deve ser um pouco mais refinado, se existirem
títulos ao portador. Mas não há impossibilidade.
Quanto às ações, lembro que hoje é impossível
exercer o direito de voto, numa sociedade anô
nima com ações ao portador. Elas devem ser
nominativas pelo menos no momento em que
se está votando alguma coisa. Ali uma Identifi
cação já é possivel.

Por outro lado, existe desde 1962 a declaração
de bens, que acompanha a declaração anual de
rendimentos. A declaração de bens deve conter
também todos os títulos ao portador.

E aqui entra o refinamento do aparelho de arre
cadação. Se vou à Bolsa e compro títulos ao porta
dor, o fisco precisaria ter um controle muito bom
do que acontece na Bolsa para depois seguir,
ou nas subscrições. Mas não há impossibilidade
de esses títulos serem localizados, mesmo por
que, repito, devem constar da declaração de bens.
Se não constarem, a pessoa já está cometendo
uma infração, e uma fiscalização bem feita aca
bará por apanhá-la, seja na negociação, seja na
votação da sociedade.

Então, não existe incompatibilidade total, em
bora isso acrescente uma dificuldade entre a exis
tência de títulos ao portador e a cobrança do
imposto sobre o patrimônio líquido ou sobre su
cessões.

Sabemos que hoje, quando se encerra um in
ventário, deve ser feita uma declaração final até
dez dias depois de passada em julgado a sentença
que encerrou o invetário, que homologou a parti
lha. Essa declaração é, até por dispositivo legal,

cotejada com a declaração de bens da pessoa
que faleceu. Então, não há incompatibilidade vis
ceral entre uma coisa e outra. Apenas diria que
há dificuldade um pouco maior na fiscalização.

A pergunta seguinte diz respeito ao chamado
Imposto sobre o ValorAcrescido. Aqui me permito
já adiantar uma pergunta feita em seguida. O no
me estã sendo utilizado - e de que, pessoal
mente, não gosto. íva, Imposto sobre o Valor
Acrescido - não é um nome oficiale em nenhum
momento consta do texto o IVA. ISso aconteceu
certamente por influência da literatura, porque to
da literatura que trata desse imposto, sob o ponto
de vista econômico, fala de Imposto sobre o Valor
Acrescido, nas diversas línguas. Então, daí essa
assimilação, mas não necessariamente. Aqui o
produto ainda é pagão, falando oficialmente. Ape
nas há alguns titios querendo criar um apelido.
Não é preciso que isso aconteça; é absolutamente
dispensável.

Por outro lado, permitindo-me desdobrar isso
um pouco, lembro que na proposta não se fala
em Imposto sobre Circulação de Mercadorias,
mas sim em coisas móveis corporis, porque o
conceito de mercadoria deu margem a diversos
problemas que acabaram sendo resolvidos por
uma reforma constitucional. O conceito de mer
cadoria, que pode parecer bastante simples, no
entanto não é, e deu margem a muita discussão
e à fixação de determinada junsprudência do Su
premo Tribunal Federal. A situação foi resolvida,
afinal, pela Emenda n' 23.

Para evitar esse tipo de discussão e um texto
constitucional muito grande, propõe-se um im
posto sobre coisas móveis corporis, porque
abrange tudo aqudo que seja mercadoria e que
não possa ser conceituado como tal. Então para
evitar brigas, discussões, quando da cobrança do
imposto, eu falo do imposto sobre circulação e
coisas móveis corporis produzidas por índus
tríais, produtores e comerciantes. Na verdade es
tou apenas dizendo o seguinte: mercadoria é tudo
aquilo que é coisa móvel corporis e que está
no giro do comércio, mesmo que seja equipa
mento para por na indústria, que foi o grande
ponto de discussão. Isso evitaria uma série de
discussões.

Nada impede, se se julgar mais aconselhável,
que se volte à forma antiga, ou seja, Imposto sobre
Circulação de Mercadoria, para conservar o ICM,
e num pequeno parágrafo se diga que mercadoria
é tudo que é coisa móvel corporis.

Então, as duas soluções nos parecem perfeita
mente aceitáveis.

Quanto a se o ICM, que tem uma alíquota de
17%, não iria afetar o preço final dos produtos,
uma vez que essa alíquota, é mais elevada do
que a allquota do Imposto (jnico sobre Minerais
etc, curiosamente, a resposta é não. Pelo centrá
no, iria desonerar, porque, na verdade, hoje pago
o imposto não sobre minérios, que é descontado,
mas sobre a energia, que é bastante alto - e
a energia em vários produtos pesa muito - ou
sobre combustíveis e lubrificantes, o que vai one
rar o preço do produto e não é descontado mais
à frente, ou seja, atualmente cobram-se 17% do
preço, estando embutido nesse preço o valor dos
chamados impostos únicos. Portanto, os impos
tos únicos são cobrados acima dos 17%. E mais
ainda: recaindo os 17% sobre os impostos, embu
tidos no preço, se eu pegar a energia e puser
dentro do âmbito do ICM, eles pagam esses 17%
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mas esse percentual é levado naquele jogo de
débito e crédito, de modo que o ônus final é
realmente reduzido. Deixa de haver aquela ínci
dêncía, que é perversa, e há uma real redução

, tributária.Seeu não estiversendo claro,por favor,
, me corrijam. Se for feito isso, evidentemente é
necessária uma alíquota diferenciada para o con
sumidor doméstico de energia elétrica. Não se
iria cobrar do consumidor final uma alíquota tão
alta, se bem que hoje o imposto seja muito mais
alto do que isso. Lembrando-me da minha conta
deluz, vejo que atualmente o imposto único sobre
energia elétricapara o consumidor doméstico es
tá acima dos 17%. Evidentemente, esse é outro
problema. Como foi salientado; não é a Consti
tuição que vai resolvê-lo,mas, sim, a lei ordinária.
Então, não é contraproducente eliminaresses im
postos únicos. Pelo contrário, hoje eles perderam
a função que ocasionou a sua criação.

A outra observação é a de que os municípios
mais evoluídos cobram o ISS, e seria contrapro
ducente eliminá-lo. Aqui há dois problemas: o

,imposto não seria eliminado, mas simplesmente
adicionado ao ICM. Então, os municípios passa
riam a receber 25% da arrecadação, da mesma
forma, sem ter o ônus da arrecadação, ou seja
todo aquele aparelhamento burocrático para co
brar esse imposto. Eles receberiam o dinheiro
líquido. De modo que, se houvesse algum tipo
de perda, ela não seria relevante, na minha opi
nião. Aí seria necessário examinar em cada muni
clpio qual o custo de arrecadação desse imposto.
Pelo que sei, esse custo não é baixo. Então a
perda não seria grande, ou, em certos casos, nem
haveria perda.

(Intervenção do Constituinte Simão Ses
sim fora do microfone. InaudíveI.)

O SR.ALCIDES JORGE COSTA- As capitais
passariam a ter da mesma forma os 25%, porque
o ISS não deixariade ser cobrado.

(tatervençêo do Constituinte NionAlbernaz
fora do microfone. Inaudível)

O SR.ALCIDES JORGE COSTA- Não neces
sariamente, porque depende do sistema de distri
buição. Penso - e aqui é uma opinião pessoal
- que o ICM não deva ser objeto de uma atitude
redistributiva. Minhaproposta é a de que isso não
tem muito sentido, e explico por quê. O ICM é
fonte origináriapara os municípios. Quando fala
mos em redistribuição,estamos cuidando de fun
dos e não de outros tipos de redistribuição. Os
20% do ICM são uma fonte originária dos muni
cípios.Por isso deve ser atribuldosaos municípios
na exata proporção do valor que foi agregado
em cada município. O que estou submetendo
à discussão é exatamente que se volte a forma
original. Cada um em seu papel. E sempre fui
contra esse papel redistributivo. Se dermos um
papel redistributivo ao ICM, nada definiremos.As
propostas de critérios de redistribuição são varia
díssimas. Já incluíram fatores os mais variados.
temos de pensar nessa participação como fonte
originária.Lembro que o ICM foiinstituldonaquela
reforma de 1965, produzida por uma comissão
da qual fazia parte o Dr. Gilberto Alcântara. Se
não me engano, ele também estará aqui profe
rindo palestra. A proposta da comissão, que está
na Emenda n° 18, é a de que os municipios tam
bém cobrariam o ICM, guiados nos termos da
lei estadual e com uma alíquota nunca superior
a 30% da a1lquota estadual. Então, na verdade

o ICM é uma arrecadação origináriado município,
e não vejo motivo nem cabimento para dar-se
ao ICM uma função redistributiva. Este é o proble
ma. Acho que a função redistributiva do ICM deve
ria ser eliminado, porque o ICM é um produto
origináriodo município, e o principal.Então, neste
caso, evidentemente, ele teria de ser atribuído de
acordo com o valoracrescido em cada município.

Finalmente, tratamos da questão do adicional
de 5% das coisas centralizadas. Aqui há um pro
blema a resolver. Se adotarmos o (CM pelo prin
cípio de destino, que traz vantagens do ponto
de vista de autonomia, porque permite ao Estado
manejar o imposto a seu critério, fixar as suas
alíquotas etc., veremos que os Estados importa
dores líquidosvão ganhar, evidentemente - nem
precisamos fazercontas - mas os Estados expor
tadores líquidos vão perder. Como a queda de
arrecadação dos Estados exportadores líquidos,
que são menor número, é grande, isso funciona
como uma espécie de compensação. Então, para
os importadores líquidos, que têm déficits, isso
é uma compensação, porque importam mais do
que exportam. Nesse caso há uma compensação,
mas não uma compensação permanente, porque,
a longo prazo, se espera - e eu sinceramente
espero - que haja maior igualdade entre as re
giões econômicas. E, havendo mais igualdade
, os 5% também irão se igualando. Portanto, à
medida que deixasse de haver esse déficit, os
5% iriam se igualando. E esse sistema é autocor
retivo; com o passar do tempo e com a igualdade,
ele vai se corrigindo. Amedida que crescem as
economias dos Estados menos desenvolvidos,
eles irão tendo, naturalmente, mais Imposto de
Renda, e com o passar do tempo isso se corrige.

São estas as respostas. Não sei se esclareci
perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Deputado José Guedes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GUEDES- Sr.
Presidente, Sr. relator, gostaria, inicialmente, de
parabenizá-los por nos terem proporcionado a
presença brilhante do Dr. Alcides Costa e por le
vantarem um problema que talvezjá tenha mere
cido considerações pela manhã Observo que S.
S' com muita propriedade, combate a cobrança
do imposto sobre o varejo,qualificando,inclusive,
o AnteprojetoAfonsoArinoscomo tremendamen
te conservador. Concordo plenamente com essa
posição. Entendo também que o Anteprojeto
AfonsoArinospretendeu que esse imposto signifi
casse, na realidade, uma parcela do (CM, e por
isso, talvez, tenha mantido, na redistribuição do
ICM, os 20% para o município. Nesse caso, au
mentar-se-ia a participação do ICM para os muni
cipios? O que acontece atualmente é que de mo
do indireto, os Estados estão passando essas im
portâncias através da municipalização da educa
ção, da saúde ou do procedimento de convênios.
Esta é uma preocupação dos municipalistas, que
têm reclamado periodicamente, porque, na verda
de, é grande o sofrimento, não só dos Estados,
mas também da União. Constitui verdadeira hu
milhação para o prefeito ter de ficar visitando o
governador, os ministros, nem sempre conse
guindo o que quer, principalmente quando é de
partido diferente, comprometendo-se, às vezes,
até ideologicamente, pois não existe liberdade
quanto a isso. Gostaria, portanto, de saber qual
é o ponto de vista de V.S' a esse respeito.

Há também outra preocupação que desejo ex
ternar, referente à isenção. Nossa Constituição
zela mais pela isenção de livros, periódicos e Jor
nais do que pela isenção de produtos de primeira
necessidade, parecendo até que é mais impor
tante lerjornais do que se alimentar.Tenho acom
panhado a preocupação do Relator José Serra
quanto a isso - e a louvo- quanto à distribuição
da renda. Está S. Ex' sendo um defensor das
regiões mais carentes, como a região a que per
tence o meu Estado, Rondônia. Mas esse é um
sofrimento de todo o Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste. Compete-nos, agora, corrigir essa
distorção.

Na Constituição vigente há dificuldades para
a defesa do consumidor. Foram mais zelosas as
Constituições de 1946 e de 1967. Esta última,
inclusive, foi a mais avançada nesse particular,
porque permitia aos Estados enumerarem os pro
dutos de primeira necessidade. Em 1969, houve
uma alteração que fez com que só fosse possível
a isenção através de convêmos.

Talvez seja oportuna a proposta de que toda
espécie de isenção seja tratada em leis comple
mentares e não na Constituição.A isenção pode
ria recair não apenas sobre livros, e periódicos,
mas por exemplo também na incorporação de
imóveis em capital de empresa. Sabemos que
essas incorporações são usadas por muitas em
presas para a compra de Imóveis, que são usados
por diretores, gerentes e funcionários,o que signi
fica uma distribuição indireta de salário, de pro
labore, o que é condenável, porque defende uma
minoria capaz de pagar impostos. Por isso, sou
da opinião de que na ConstItuinte não tratemos
de isenções. Também quanto a este particular
desejo conhecer o ponto de vista de V. S'

O SR. ALCIDES JORGE COSTA- Primeira
mente, quanto ao Imposto de Varejopara os Muni
cípios, acredito que a Comissão Afonso Arinos
pretendeu criar apenas uma fonte de receita a
mais para os Municípios. Então, pensou-se num
imposto sobre o comércio de varejo. Aliás, aqui
vai até uma informação de caráter pessoal. Sei,
de ciência própria, que o objetivofoi apenas este:
aumentar a arrecadação municipal.Haveriao ICM
sobre todo o cicloindustriale comercial, enquanto
esse imposto incidiria apenas no varejo, Entre
tanto, a mim me parece ser muito difícil cobrar
esse imposto no varejo.

Quanto às isenções, entendo também que é
preferível regulamentá-las em lei complementar,
ou seja, não devem ser tratadas na Constituição.
As experiências anteriores mostram que sempre
redunda em desastre a Constituição definir Isen
ção aos gêneros de primeiranecessidade. ACons
tituição de 1946 o fez pelo antigo Imposto de
Consumo. Coisas que jamais tinham sido tributa
das ou sido objeto de atenção burocrática come
çaram a sê-lo, porque a isenção é algo a ser regu
lado por lei. Tomava-se necessário emitir notas
fiscais para vender areia etc., coisas que nunca
tinham sido tributadas. E quem errava pagava
multa. Chegou-se a tal ponto que, naquele tempo,
muita gente requereu o pagamento do Imposto,
porque era mais fácil pagá-lo do que cumprir
todas aquelas exigências. Como o inferno está
forrado de boas intenções, as isenções, às vezes
também são perversas. Sou, pois, contrário à sua
inserção na Constituição. Se cada Estado puder
legislar sobre ICM, o que resultaria da aplicação
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do princípio do destino, cada um verífícaríaquais
os gêneros mais usados em seu território, até
porque a alimentação varia de região para região,
no Brasil. Cada região tem suas peculiaridades.
O Estado bem que poderia dar a insenção.

Quanto ao caso dos livros,periódicos e jornais,
confesso que não me debrucei sobre ele, mesmo
porque se trata de coisa tradicional. Certamente,
na origem, está ligado à proteção da liberdade
de expressão. Muitas vezes, não se trata apenas
do aspecto tributário ou meramente econômico,
mas de outro valor, que também deve ser levado
em consideração.

O problema dos imóveis não é, propriamente,
uma isenção, mas uma delimitação do campo
de incidência, como dizem os juristas; ou da base
do imposto, como dizem os economistas. É ape
nas uma delimitação do campo. E claro que à
Constituinte cabe a decisão. Por um lado, a tribu
tação dos imóveis, como processada' no regime
da Constituição de 1946, é um pouco impedidora
da velocidade da vida empresarial, e não traz gran
des vantagens. Por outro lado, o exemplo de V.
Ex" da isenção da incorporação de imóveis para
uso de diretores já tem remédio na lei. A Lei do
Imposto de Renda considera que o valor locativo
desse imóvel é rendimento do diretor e como
tal deve ser tributado, sujeito a todas aquelas limi
tações. Se, na prática, isso não acontece, trata-se
de fato, de um problema de fiscalização e não
de legislação, E, se é um empregado que ocupa
o imóvel, a Consolidação diz que aquilo é parte
integrante de seu salário, e qualquer indenização
levaráem conta também o valor locativo daquele
imóvel ocupado durante a relação de emprego.

Eram as observações que eu tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o nobre Constituinte Nion Albernaz.

O SR. CONSTITUINTE NlON ALBERNAZ 
Sr. Presidente, Sr. Relator,Sr. Conferencista, gos
taríamos de lembrar o que já foi dito na sessão
da manhã, o parágrafo único do art. 13 fixa que
a União fará publicar mensalmente, na imprensa
oficial, o produto da arrecadação. Perguntamos:
por que só a União? Por que os Estados também
não estariam sujeitos a esta publicação, já que
arrecadam o imposto, o NA, transferindo parte
dele para o Município?Segundo o art. 12, impos
to, taxas, contribuições de qualquer natureza e
empréstimos compulsórios só poderão ser insti
tuidos ou aumentados por lei. Quando se dá ao
Executivo para alterar a alíquota, essa alteração
é um aumento de imposto, e este aumento de
imposto contraria o art. 12, segundo o qual o
aumento do imposto só ocorrerá através de lei.
E vamos olhar o parágrafo desse mesmo artigo,
que diz que entra em vigor 90 dias após a sua
publicação. Neste caso, quando se dá ao Governo
Federal competência para alterar a alíquota, ele
aumenta o imposto, sem observãncra desses pra
zos, que estão na própria lei. Quando V. 5' fala
em imunidade tributária no CílSO da União, dos
Estados e dos municípios, perguntamos: por que
isenta empresas estatais, quando essas empresas
têm atividades nitidamente empresarial? A Cobal,
pergunto, está isenta do pagamento do [CM? Pela
lei, está. Uma segunda coisa, professor. Por que
a Empresa de Correios e 'Telégrafos não paga
o ISS, se é uma prestadora de serviços ao Municí
pio? Citemos o exemplo da empresa concessio
nária do fornecimento de energia elétrica. Ela já

paga o imposto único, mas presta, além do forne
cimento de energia elétrica, uma série de serviços.
Ela entende, porém que está isenta também do
esta. Então, entendo, qualquer que seja a empre
sa, se tem fins lucrativos, se vende serviços, deve
pagar o imposto devido ao MuniCÍPio, no caso
o ISS. Não vejo por que isentá-Ias. E uma presta
ção de serviços sujeita a pagamento. Por que as
empresas que operam com telefone estão isentas
do pagamento do imposto? Temos um caso aqui.
Somos de Goiânia, e há lá uma empresa estatal
que explora o serviço de transporte coletivo. Mas
a empresa estatal está isenta do ISS, enquanto
a particular paga os 5% do ISS. Profundamente
injusto!

Eram estas as observações.

O SR. ALCIDES JORGE COSTA - Vou-me
permitir fazer algumas observações. Quanto à
obrigações de os Estados publicarem também
a sua arrecadação, considero uma excelente lem
brança, só que não vai estar no art. 13 - porque
este trata dos fundos da União - mas no lugar
apropriado. Mas acho a lembrança excelente. Que
os Estados também sejam obrigados a publicar
sua arrecadação. Em segundo lugar, quanto ao
art. 12 e ao problema do aumento por lei ou
não por lei, notem que aqui há dois planos: o
legislativo,ao qual se aplica o artigo e o seu pará
grafo 1°, e o administrativo, um plano do Poder
Executivo, que pode mexer em alíquotas dentro
dos limites da lei. Se aumenta ou não, é o legis
lador quem vai dizer.Mas não deve haver surpresa
na lei. E vejam bem: os argumentos de alíquotas
permitidas ao Executivo,e, não me canso de repe
tir, dentro dos limites preestabelecidos em lei, re
ferem-se, como já foi dito, a certos tributos que
exigem uma ação imediata. Um imposto de imo
portação, à vista de um dumping, não poderia
esperar 90 dias, porque nesses 90 dias o País
poderia ser inundado por mercadorias com dum
pingo Da mesma forma, o Imposto de Exportação
deve atender muito rapidamente à conjuntura in
ternacional, assim como o IOF. Ou seja, esta fa
culdade dada ao Executivo não ocorre no campo
legislativo,e a mim me parece que não deve ficar
sujeita' a esses prazos. E vejam que a dispensa
dos prazos ~orre em casos muito restritos, e
estes casos restritos se justificam perfeitamente
pela necessidade comprovada da atividade eco
nômias, que é muito dinâmica. Há casos como
o do Imposto de Importação, o caso mais típico:
impossível esperar 90 dias. As vezes é necessário
uma ação em 24 horas, não em 90 dias. Esta
a razão para que o Poder Executivo aplique esses
impostos nos limites da lei, limites podem ser
mais ou menos extensos, conforme a preferência
dó legislador ordinário.

A última observação de V. Ex' é extremamente
pertinente, como as outras, e diz respeito à imuni
dade recíproca. Fico satisfeito, muito satisfeito por
ter ouvido as suas observações, claramente dita
das não só pelo conhecimento teórico, mas por
uma vivência prática. Fico satisfeitíssimo, porque
foi isso que me levou a propor um tratamento
de imunidade recíproca, um tratamento diferente
do que existe hoje, E~ não vejo justificação para
que certas atividades estatais, por exemplo, exerci
das pela União, não paguem os impostos esta
duais e municipais. Evidentemente, é preciso fazer
isto com certo cuidado e apanhar tudo quanto
fosse sujeito a uma atividade regulada por um

direito privado ou qualquer coisa semelhante. En
tão, uma empresa de ônibus do Estado pagaria
impostos ao Município, e assim por diante. No
que concerne ao Correio, o problema já é mais
complicado, porque o Correio é um monopólio
legal - e é por isso que eu digo que aí vêm
as complicações. Talvez fosse necessário excluir
apenas as atividades resultantes de monopólio
legal. Apenas.

A pergunta do Dr. Serra é pertinente. Por quê?
Talvez eu esteja movida pela tradição.

(Intervenção do Constituinte Simão Sessim
fora do microfone -lnaudível.)

O SR. ALODESJORGE COSTA - Talvez seja
o caso de repensar. E fico muito satisfeito, porque
a proposta que fiz - e acho que fui claro 
é a de repensar a imunidade recíproca que copia
mos do Direito americano, com uma inflexibi
lidade que não existe lá. Não que a cópia tenha
sido mal feita; o fato é que, quando ela foi feita,
o Estado não estava tão presente na economia.
Depois, a inércia leva a estas situações. Eu creio
que é hora de reexaminar.

O SR. CONSTITUINTE SIMÃO SESSIM 
Quem usa ônibus é a classe média para pobre;
quem usa telefone é a classe média para rica;
quem anda de ônibus tem em cima da passagem
5% de ISS, e quem usa telefone está isento do
ISS. Profundamente injusto. Não?

O SR. ALCIDES JORGE COSTA- Bem, acho
que as ligações locais deviam ser tributadas. Não
vejo impedimento. Digo mais: já estudei o assun
to. As estações, salvo as de localidades pequenas,
sabem de onde vem a ligação e para onde vai.
Portanto, elas sabem exatamente quais foram as
ligações locais e as interurbanas ou internacio
nais, e não haveria a menor dificuldade para co
brar. E nas localidades pequenas, em que o equi
pamento não permite essa verificação, podia ser
feita uma tributação por outro sistema. Eu acho
que deve ser Tributado, e acho isto possível até
no sistema atual.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao Deputado José Maria Ey
mael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente da Comissão, Sr. Relator, ilustre
conferencista, Prof. Alcides Jorge Costa, a quem
o Pais deve inúmeros pareceres que enriquece
ram o saber jurídico. Inicialmente, gostaríamos
de fazer uma mera constatação: a de quanto este
País perdeu nos últimos 20 anos, tendo excluído
o Poder Legislativoda prerrogativa de legislar so
bre matéria econômico-financeira. Acredito que
os poucos pronunciamentos ao longo deste dia
já demonstraram, às escâncaras, a perda da Na
ção, tendo sido podada neste período da contri
buição que o Legislativopoderia ter dado; contri
buições como as que os companheiros estão dan
do agora são uma demonstração rica disso.

Gostariamos apenas de salientar alguns aspec
tos. Inicialmente, parece-nos muito pertinente a
colocação do Relator Serra pe que a Constituição
deva incluir comandos cqnstitucionais que ve
nham a orientar o desdobramento tributário. A
lição da experiência também nos ensina que, pelo
menos em alguns casos, esses comandos consti
tucionais devem ser necessariamente claros para
evitar longos embatesjudiciais, como tivemos em
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passado recente, e que somente foram resolvidos
através de uma emenda constitucional. É bom
relembrar dois exemplos: o caso do direito ao
crédito de ICMem Isenções, o que acabou sendo
resolvido, embora já tivesse sido ultrapassado pela
doutrina e pelos tribunais, através da emenda
constitucional. Da mesma forma, a diferenciação
de alíquotas nas vendas para fora do Estado, no
caso do ICM, que também teve seu tratamento
final a nível de uma emenda constitucional que
esclareceu o assunto Outro aspecto que já enun
ciamos pela manhã, mas gostariamos de repisar
agora, é a necessidade de incluir no trato constitu
cional, entre as garantias individuais e os próprios
postulados do capítulo constitucional que tratar
de matéria tributária, o aspecto pertinente à reci
procidade de direitos entre o Estado e o contri
buínte, Temos hoje - e florescem às centenas,
praticamente - exemplos da maneira violenta
como o contribuinte é deserdado desses direitos.
Vou citar apenas dois aspectos: de um lado, os
tribunais têm reiteradamente decidido, com o em
basamento constitucional vigente e o da legisla
ção complementar infraconstitucional e da legis
lação ordinária, que não cabe, por exemplo, a
correção monetária em créditos reconhecidos
posteriormente em assuntos polêmicos. É o caso
da questão do crédito de ICM na importação de
matérias-primas. Os tribunais, na sua linha domi
nante, têm reconhecido o direito ao crédito, mas
já se nega o direito à correção monetána nesse
crédito. Se o contribuinte tivesse deixado, em uma
operação não-isenta, de recolher este mesmo ICM
na importação, seguramente jamais seria perdoa
do dessa correção monetária. De outro lado, um
aspecto interessante que precisa ser escoírnado,
é o da questão da prescrição em ilícitos fiscais.
Há um ato de auto de infração; com a existência
e instalação do mesmo, suspende-se a prescrição
e fica o contribuinte anos e anos com uma espada
sobre sua cabeça, à espera de que o Poder Execu
tivo agilize um processo administrativo para ter
finalmente uma postura com relação ao assunto.
Já o contribuinte, pela menor falha, não tem o
mesmo tipo de atendimento e de amparo.

Desejamos registrar ainda nosso posiciona
mento com relação à anterioridade e à legalidade.
Não nos parece que o projeto, como foi colocado,
em que pese o eminente Professor ter repetido
isso várias vezes, na sua generalidade tenha refor
çado o princípio da anterioridade. É bem verdade
que, com prudência louvável, acrescentou a exi
gência de 90 dias para a vigência de nova norma
tributária ou de um eventual aumento de imposto.
Entretanto, mais adiante, estabelece, com relação
a uma série de impostos, essa possibilidade de
não ser atendido o princípio da anterioridade. E
não se diga, no nosso ponto de vista, que apenas
os impostos anuais é que devem merecer um
processo de proteção com relação ao contribuin
te; talvez mais ainda aqueles impostos cotidianos
que afetam a vida do indivíduo. Portanto, a nossa
posição é firme, no sentido de uma defesa plena
da anterioridade com a característica de anuali
dade, mesmo porque o espaço de um ano 
poderiam ser seis meses ou três meses - se
confunde com o próprio orçamento do País, é
um espaço que naturalmente se sente como sen
do um espaço de tempo em que ocorre inclusive
um processo de maturação da vida da própria
sociedade. De outro lado, somos defensores de
um critério de legalidade estrita. Foi exatamente

a brecha aberta para a possibilidade de o Execu
tivo alterar alíquotas que criou em nosso País esta
imensa desordem. O Estado, sabendo que pode,
mercê de um ato administrativo, dentro de preten
sos limites estabelecidos em lei, agilizar um pro
ces~o qualquer de alteração, no nosso entendi
mento, peca no seu processo de planejamento,
e quem acaba pagando o preço, pagando a conta,
é o contribuinte, que tem de arcar com todas
as surpresas.

Finalizando, desejamos também registrar que
concordamos com a colocação de um outro
companheiro no sentido de que não seria próprio
estabelecermos na Constituição um elenco de
isenções, as quais podem ser válidas hoje, mas
podem não sê-lo amanhã, o que levaria a uma
mutilação muito rápida da Constituição, que pre
tendemos, pelo menos em termos médios, dura
doura

Novamente salientando nosso agradecimento
pela imensa contribuição trazida pelo Professor,
encerramos as nossas colocações.

o SR. ALCIDESJORGE COSTA - Meus agra
decimentos pelas suas referências.

A sua primeira questáo é que a Constituição
deve ter comandos constitucionais claros para
evitar disputas futuras. É claro e evidente que se
deve procurar elaborar uma Constituição com
uma linguagem simples, concisa e precisa. Na
medida do possível, ela deve ser realmente clara,
coisa que a atual não é. No entanto, só vou lem
brar um pouco que Direito, lei, é linguagem. Até'
modemamente existem vários estudos do Direito
como linguagem. Como linguagem, é um orga
nismo vivo que evolui com o tempo. As conota
ções, as palavras variam. Por outro lado, as varia
ções econômicas são constantes, a vida econô
mica é dinâmica, de tal forma que vai acontecer
em determinado momento inevitavelmente, por
mais clara que a Constituição possa parecer, que
certas disputas vão-se originar do texto constitu
cional, até inclusive pelo passar do tempo. Isso
não quer dizer que não devam os Srs. Consti
tuintes procurar a maior clareza possível. Quanto
à necessidade de incluir nas garantias individuais
uma reciprocidade de direitos, eu diria o seguinte:
- e aí peço perdão por discordar da palavra reci
procidade, o que suporia uma perfeita contrapo
sição - creio que isso é impossível de alcançar
entre o Estado e o particular, mas que, pelo con
trário, o contribuinte deve ter de fato os seus direi
tos bem garantidos e bem protegidos. No caso
da prescrição, por exemplo, é evidente que se
trata de matéria de lei ordinária; mas o legislador
ordinário deve ter o cuidado de tomar providên
cias para que processos administrativos não se
eternizem e fiquem pendendo em cima da cabeça
do contribuinte como uma espada. Este é um
problema que o legislador ordinário deve cuidar
Diria que o que cabe à Constituição é garantir
os direitos. Naturalmente, uma Constituição é um
arcabouço, vai ser complementada por todo um
corpo normativo, que são as leis ordinárias.

Em seguida, sua observação é sobre o princípio
da anterioridade. V. Ex" entende que a anterio
ridade deve ter caráter anual. Confesso que tenho
pensado muito no assunto durante estes anos
todos e fui tirando algumas conclusões, baseadas
na observação prática. Para o contribuinte, não
adianta estar protegido pelo princípio da anuali
dade se, em nome de uma anualidade gregoriana,

ele pode ser surpreendido no dia 31 de dezembro
por um imposto que vai ser cobrado no dia 10
de janeiro. E muito melhor que o contribuinte
seja protegido de surpresas desta natureza por
via da exigência de que a lei seja publicada com
certa anterioridade. Aqui está o prazo de três me
ses, mas esta é uma proposta e evidentemente
V. Ex" Srs. Constituintes, vão deliberar sobre o
prazo mais adequado. É claro que para outros
impostos a anualidade é necessária, porque eles
têm um caráter anual. O imposto anual sobre
o patrimônio, evidentemente, só deve ser conhe
cido antes do início do ano. Mas propõe mais
ainda: o princípio da anuahdade neste caso foi
reforçado - e repito - porque, nesta proposta,
o imposto deve ser conhecido antes do inicio
de outubro. Portanto, no dia 31 de dezembro não
vai cair uma surpresa do céu. A mim me parece
- e nisso a minha convicção é muito grande
- que, como está na proposta, há uma proteção
maior ao contribuinte do que na Constituição
atual, que não protege rnurto, mas há também
uma proteção mais eficaz do que havia na Consti
tuição de 1946. É claro que, quando a vida econô
mica do Brasil estiver mais estabilizada, mais or
denada, o ideal é que se passem dois, três anos
sem haver nenhuma alteração. Mas, olhando em
volta, vejo que é impossível pensar nisso, numa
economia ainda tão instável como a brasileira.

Quanto ao critério da legalidade, aqui há que
se fazer uma distinção entre o plano da lei e o
plano do Executivo, em que o Executivo pode,
em obediência à lei, mexer em certas alíquotas
como medida imediada, exigida pela economia.
Neste caso, o imposto perderia seu caráter. Certos
impostos que estáo aqui citados perderiam seu
caráter de instrumentos muito salientes de política
tributária se assim não fosse. Eu não poderia com
bater o dumpingse não pudesse aumentar as
alíquotas muito rapidamente, através de um de
creto do Poder Executivo. Eu não poderia mexer
com meus mercados internos, através de altera
çóes de alíquotas do imposto de exportação, e
assim por diante. Essa possibilidade não é exclu
siva do Brasil; ela existe em vários países. O Poder
Executivo sempre fica com a faculdade, dentro
dos termos pre-fixados pelo legislador, de usar
estes impostos como instrumento de política fis
cal em defesa da economia. Creio que por isso
é absolutamente indispensável dar ao Executivo
a possibilidade, nestes casos, de promover tais
alterações.

Creio que respondi às suas observações. Mais
uma vez, agradeço a V. Ex" pelas referências.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao último Constituinte inscrito,
Deputado Hélio Rosas.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, Srs. membros da Mesa, Srs. Consti
tuintes, minha admiração ao nosso conferencista,
que realmente trouxe inegável contribuição aos
trabalhos desta Comissão. Durante a exposição
de V.S', procurei anotar algum ponto que pudesse
ser motivo de polêmica. Anotar os pontos de con
cordância seria fácil, porque foram quase todos
expostos da maneira mais brilhante possível. De
cidi identificar alguns, porque, como sou o sexto
a ocupar a tribuna, eles foram anteriormente le
vantados pelos Srs. Constituintes. Selecionei um,
quefoi abordado agora, e nele vou insistir procu-



72 Sexta-feira 26 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Junho de 1987

rando dar um novo enfoque. Trata-se do proble
ma da anterioridade.

O nosso Relator trouxe alguns dados que mos
tram o caráter essencialmente regressivo não só
dos impostos indiretos que foram abordados, co
mo de todo o Sistema Tributário Nacional. Hoje,
com um pouco de boa vontade, é capaz de até
nos impostos diretos se descobrirem ângulos de
regressividade.

Acrescento mais um dado. Em um estudo que
fiz há três anos, cheguei à seguinte conclusão:
do ICMtotal arrecadado sobre os elementos bási
cos, 65% eram pagos por quem ganhava de zero
a dois salários mínimos, e apenas 4% eram pagos
por quem ganhava mais de dez salários mínimos.
Daí, quando nosso conferencista recomenda ou
aceita uma benevolência maior no princípio da
anteriondade, acho que o assunto é para ser deba
tido. O argumento é de que a razão da existência
do principio da anterioridade era evitar surpresas
ao contribuinte. Acho que o legislador dessa nor
ma não previa só isso, visava também a evitar
que os impostos fossem aumentados. Isso tem
ocorrido, porque a conjugação do princípio da
anterioridade ao princípio de legalidade realmente
tem dado muito mais força às teses de se evitarem
aumentos de impostos, rnuites vezes solicitados
por visões imediatistas, que não são solucionados
pelos aumentos e até são agravados. No caso
dos impostos indiretos, principalmente, não vejo
justificativa para uma proposta de aumento de
2IIiquota. Esse imposto já conta com o cresci
mento vegetativo. Os aumentos de alíquota só
se justificariam em casos de queda da arreca
dação, que só podem ser originários de processos
recessivos, e um processo recessivo aumentar
a carga tributária, acho, é uma solução negativa,
que vem apenas agravar o problema.

Então, registrando aqui a minha admiração pe
Ja contribuição do nosso conferencista, não só
me manifesto favorável - e solicito a todos que
meditem sobre isto - à manutenção desses prin
cípios, como proponho uma maior agressividade
no caso da anterioridade e no caso da legalidade.

oSR.ALCIDESJORGE COSTA-Teria pouca
coisa a dizer a respeito das observações de V.
Ex" O caráter regressivo do Sistema Tributário
Nacional é evidente, mas é evidente também que
nunca se pode separar um sistema tributário do
resto da economia. Num pais em que os rendi
mentos de todos fossem iguais, não haveria im
postos regressivos. A regressividade é função das
diferenças de rendimentos. Simplesmente não
haveria impostos regressivos se todas as rendas
fossem iguais. Em primeiro lugar, quanto maior
a desigualdade na distribuição de rendas, tanto
maior a regressividade dos impostos. Em segun
do lugar, creio que o Brasil não pode viver sem
certos impostos, como o lCM, que tem necessa
riamente um caráter regressivo. Deve, isto sim,
procurar mitigar a regressividade, utilizando alí
quotas mais baixas para produtos de primeira ne
cessidade. Isso não vai depender da Constituição,
mas apenas dos Estados, na medida em que tive
rem liberdade ampla para fixar as suas próprias
alíquotas e conceder isenções. Então, cada Esta
do vai procurar mitigar essa regressividade através
de alíquotas mais baixas ou até de isenções para
certos gêneros. Claramente, o que a Constituição
pode fazer é adotar um sistema em que os Esta
dos possam ter liberdade para isso. O resto é

um problema de lei ordinária. Quanto à anterio
ridade, não creio que ela se ligue a evitar aumen
tos de impostos. Falar em 90 dias não significa
um convite a que os impostos sejam aumentados
a cada 90 dias. Muito pelo contrário, o que se
permite é apenas que certos impostos, não neces
sariamente ligados a conceitos anuais, possam
ser aumentados por este ou por aquele motivo
no curso do ano, assim como, evidentemente,
qualquer imposto pode se reduzido. Nada ímpe
dína, por exemplo, uma redução de ICM. Ê este
o sentido. O sentido da anterioridade é realmente
evitar surpresas. Aqui volto às origens disso tudo,
uma coisa que aconteceu na Inglaterra há muito
e muito tempo: o que os barões não queriam
é que de repente o emissário do rei batesse à
porta deles e lhes dissesse: "Escuta, me dá o
dinheiro". Eles queriam reunir-se e combinar
isso previamente. E, depois, em 1688, não se
reuniam só previamente mas, sim, uma vez por
ano, naquelas circunstâncias Hoje as circunstân
cias mudaram e temos de ir adequando esses
princípios, que são uma conquista da Humani
dade, às necessidades econômicas e sociais de
cada tempo. Este é o sentido da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Prof. Alcides Jorge Costa, darei finalmente a pala
vra ao Relator da Subcomissão do Sistema Tribu
tário, Constituinte Fernando Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Prof. Alcides Jorge Costa, prezados compa
nheiros da Subcomissão de Tributos, membros
da Comissão, inicialmente, professor, peço as mi
nhas escusas por ter chegado um pouco atrasado.
Não presenciei aqui o início da sua palestra. Esta
va na companhia de alguns prefeitos, em busca
de verbas para os seus Municípios, no Ministério
da Educação, especificamente. Espero que esta
subcomissão e a Subcomissão de Organização
do Estado possam evitar essa via crucís, essas
visitas freqüentes de prefeitos e govemadores, que
se transformam em verdadeiros pedintes do Go
vemo da União, para atender aos reclamos das
suas comunidades e dos seus Estados.

Tenho palavras a proferir em relação ao que
foi dito pelo Prof. Alcides Jorge Costa, no sentido
de que hoje, pela manhã, o Prof. Femando Rezen
de foi muito feliz ao dizer que estávamos diante
de uma encruzilhada: ou faríamos uma opção
no sentido de corrigir as distorções já localizadas
e já constatadas do atual Sistema Tributário, ou
esses Constituintes, ou esta subcomissão e esta
comissão procurariam ir pelo caminho mais lar
go, mais ousado, mais corajoso e, efetivamente,
proporem um novo Sistema Tributário que pu
desse atingir os objetivos de que todos estamos
possuídos. Eu, certamente, afirmo que sua pales
tra hoje, professor, estimulou em muito os Consti
tuintes e esta subcomissão a pensarem seriamen
te na alternativa de ousar, de dar um passo à
frente, de assumir o ônus da atitude corajosa de
propor, efetivamente, algo de novo no que diz
respeito ao capítulo do Sistema Tributário.

Gostaria de confessar que ainda tenho algumas
dúvidas e receios. Aproveitaria a oportunidade pa
ra manifestar tais receios e dúvidas. Parece-me
que a grande transformação na proposta apresen
tada é justamente a extinção do ICM, do ISS e
na criação de um ilT'\posto, que não vamos mais
denominar de IVA, que pode até ser ICM, que
pode ter um outro nome, para d~ certa forma

..

não acirrar muito os ânimos dos conservadores
e dos mais progressistas em relação à proposta
que está sendo discutida. A dúvida que tenho
é a de que esse imposto, sendo também indireto,
de certa forma não aliviaria muito no sentido de
criarmos um sistema fiscal, um sistema tributário
que fosse menos regressivo, que fosse mais pro
gressivo, apesar de a proposta ressaltar o sentido
de uma base tributária abrangente, atendendo ao
reclamo de maior autonomia financeira de Esta
dos e de Municípios. Por outro lado, meus receios
são de que, com a implantação desse imposto
no destino, através do consumo dos produtos
comercializados, se possam criar repercussões
econômicas indesejáveis e, certamente não é o
que está motivando os autores da proposta, em
relação às regiões mais desenvolvidas, às regiões
menos desenvolvidas ou regiões que têm estru
turas econômicas diferenciadas. Pela manhã co
loquei a minha dúvida, e aqui a recoloco ao Prof.
Alcides Jorge Costa: a alíquota zero nas operações
interestaduais cria alguns problemas para os
quais é preciso que estejamos atentos, a fim de
propormos correções a nível de lei complementar
ou de lei ordinária, mas que devem ser agora
e aqui levantados e discutidos. As grandes distor
ções do atual sistema, constato eu, e até pergunto
também a V. Ex', não se ,yerificamJ,"!ntamente
na adoção ou na criação de leis complementares
ou de leis ordinárias que confeririam ao sistema
tributário, conforme preceitua a Constituição, um
caráter efetivamente iníquo, injusto e regressivo?
A minha dúvida e o meu receio são de que com
essa alíquota zero nas operações interestaduais
posssamos estar criando uma vantagem concor
rencial dos Estados com maior base econômica,
em detrimento dos Estados de bases econômicas
mais frágeis. Vou explicitar melhor a minha posi
ção, trazendo o mesmo exemplo que dei pela
manhã, em relação ao exemplo colocado pelo
Senador Jutahy Magalhães num encontro com
o Prof. Vassano.

Quanto ao problema da indústria do cacau da
Bahia, tendo em vista as operações interestaduais
de alíquota zero, tendo em vista que a receita
do cacau para o Estado da Bahia é um comple
mento importante da sua receita tributária, tendo
em vista que a Bahia tem um parque industrial,
no que diz respeito a essa indústria do cacau,
que produz apenas bens intermediários, e não
bens finais, produz a manteiga, o licor, que são
exportados para fora do País ou então consu
midos pela indústria de chocolate, sediada no ca
so específico em São Paulo e em outros Estados
do Sul, haveria através dessa alíquota zero, nas
operações interestaduais, a capacidade, pelo me
nos um incentivo de estimulo, para um processo
de integralização e de verticalização em setores
industriais onde se produzem os bens finais, os
bens destinados ao consumo.

Por outro lado, outra grande dúvida é que os
Estados exportadores ou que sediam empresas
agroindustriais voltadas para a exportação acu
mularia créditos enormes de ICMem relação aos
insumos, que vão na aplicação do seu produto
destinado à exportação ou até destinado ao con
sumo em outras regiões do País. Criando, então
um volume enorme de crédito em lCM, crédito
de IVA ou seja lá o nome que for. Ê preciso saber
como essa situação seria resolvida.

Finalizo minhas colocações mais uma vez agra
decendo a V.S' sua presença nesta Subcomissão
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dizendo-lhe que suas palavras e sua palestra efeti
vamente ajudaram e muito, os Constituintes da
Subcomissão de Tributos a pensar de forma mais
larga, no sentido de que o trabalho final desta
Subcomissão possa representar, efetivamente, o
avanço que a sociedade brasileira espera do traba
lho referente ao capítulo do sistema tributário.

O SR. ALCIDESJORGE COSTA - Muito obn
gado a V Ex" pelas referências tão amáveis quanto
imerecidas .

O problema do ICM é cunoso, porque não ,há,
realmente, a criação de um novo imposto. E o
mesmo imposto, agregando-se a ele a prestação
de serviços, se for o caso. A regressividade é ine
rente a tal tipo de imposto. Só que hoje se reco
nhece que o fenômeno da repercussão é muito
mais amplo do que se podia pensar e está, ou
pode estar, presente em todos os impostos, al
guns até tidos como os famosos impostos diretos
- sabemos que a classificação de diretos e indire
tos não tem nada de científica e é objeto das
mais variadas cogitações. Assim, por exemplo,
o Imposto de Renda sobre pessoa jurídica é perfei
tamente repercutível; portanto, tem seu caráter
regressivo. O que não é reqressrvo mesmo, e ain
da às vezes é, o que não é repercutível, o menos
repercutível, é o imposto sobre salários. Ainda
assim. às vezes, é como, por exemplo, o caso
do jogador de futebol, do artista, que fazo contrato
e combina que o Imposto de Renda é por conta
de quem contrata. Então, há de fato uma reper
cussão. A regressividade vai existir,inevitavelmen
te. O nosso problema é reduzi-la ao mínimo, tribu
tando menos, ou isentando, se possível. Mas esse
é problema de lei ordinária, o daqueles produtos
necessários a pessoas de menor renda. É evidente
que, à medida que se reduz a diferença de rendi
mentos, a regressividade se vai reduzindo tam
bém. Eu disse agora há pouco, e me permitam
repetir: em uma situação ideal, em que todos os
rendimentos fossem iguais, nenhum imposto se
ria regressivo. A regressividade não é exatamente
a diferença dessa diferença. Não creio que seja
impossível evitar a regressividade. Portanto, esse
Imposto vai continuar, mas com a possibilidade,
se for adotada uma norma, se a alíquota não
tiver mais que ser uniforme, porque aí é que está
o problema, de se mitigar bastante a regressi
vidade deste imposto e até, em alguns casos, eli
miná-Ia pela concessão de algumas isenções.
Quanto às repercussões econômicas, pela utiliza
ção do princípio do destino, o exemplo do cacau
é interessante. Vou dar um exemplo teórico: se
o cacau ou o produto intermediário sai da Bahia
com alíquota zero e depois a Bahia consome todo
o chocolate feito com aquele produto, a Bahia
arrecadaria o imposto da mesma forma. Quer
dizer, o problema deixa de se considerar o que
sai, mas considerar o que entra. Este é o proble
ma. Se sai o cacau, e com o dinheiro, o lucro
do cacau, a Bahia compra muito mais coisas,
uma série de produtor que não são produzidos
dentro do Estado. se isso vai dar um valor acres
cido maior do que o do cacau que saiu clara
mente, a Bahia está ganhando.

O SR. CONSTITUINTEFERNANDOBEZERRA
COELHO - Mas a questão que coloco não é
em relação a quantificação dos impostos que a
Bahia ganha ou deixa de ganhar na operação
entre os Estados, é a repercussão econômica em
determinados setores industriais. Gostaria até de

ampliar o exemplo: as regiões Norte, 1'Io~de5t(:'

e Centre-Oeste são, nitidamente, de caráter de
produção de produtos dgrícolas e têm um parque
industrial que produz, digamos assim, bens inter
mediários. São poucos os setores industriais que
chegam até à fabricação do produto final Poderia
mos citar. também. o setor têxtil Não chegamos
até às estamparias, ao acabamento, à confecção,
a não ser em alguns pólos localizados do Nor
deste. Mas a grande base da Indústria têxtil é a
fiação, a fabricação do fio ou de tecidos crus que
são destmados ao Centro-Sul do PéUS pari.! a tabn
cação dos produtos fínais que serão destmados
ao consumidor final. Aí haveria também outros,
nas fábncas de óleos vegetais e tantos outros
exemplos, que fabricam bens mtermediártos inva
riavelmente vendidos ou comercializados para in
dústrias de produtos finats locahzadas em outras
regiões

O SR ALCIDESJORGE CaSTA --- Já pensei
muito russo e acho que não vai haver efeitos deste
tipo. Vou levantar um pequeno problema antenor
todos os países tributam tudo o que entra, mas
não o que sai. Isso já nos deve dar uma gu:a
Se eles não tributam o que sai e sim tudo o que
entra, isso significa que tributar o que entra é
mais vantajoso e que tributar o que sai não é
muito vantajoso economicamente Vamos trans
portar isto para o plano do nosso ICM e dos Esta
dos. Se um Estado produz - e sai com alíquota
zero - um produto intermediário ou produto final,
isso não vai promover a integração vertical, pela
razão muito simples de que no Estado onde aquilo
vai ser consumido o imposto final será o daquele
Estado onde há o consumo. O fato de vir com
alíquota zero não vai trazer incentivo algum a que
aquele mdustrlal vá produzir lá com alíquota zero
Se ele produzir dentro do seu Estado, vai chegar
no ponto final exatamente com a mesma coisa,
Se alguém produzisse cacau, por exemplo, no
Paraná, usasse o produto e o transformasse den
tro do Estado, a carga fiscal seria exatamente
a mesma, ainda que o cacau tivesse pago o im
posto quando saiu. Pelo contrário, é até um incen
tivo; quando o cacau paga imposto ao sair para
a fábrica que depois vai processar, é até incentivo
trazê-lo da Bahia, porque estou adiando o meu
encargo financeiro. O efeito pode ser exatamente
o contrário: uma desconcentração para evitar um
ônus meramente financeiro, não econômico, por
que o resultado final será o mesmo. Creio até
que, isto posto, haverá uma interferência menor
do fator fiscal na composição dos custos Então,
em qualquer Estado em que haja a produção,
se o custo for conveniente, não haverá o menor
incentivo à integração vertical, porque fiscalmente
é até desinteressante. Se recebo com alíquota
zero, estou recebendo da Bahia, porque vou fabri
car aqui, estou jogando aquilo no over durante
mais 15 dias ...

O SR. CONSTITUINTEsIMÃo SESSIM - (In
tervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. ALCIDESJORGE COSTA - Não, por
que aí o sistema é diferente. Quando o produto
sai de um Estado para outro, não sal meramente
com alíquota zero, sai completamente desone
rado.

Eu me permitiria ler aqui o seguinte: "Nas ope
rações de circulação com destino para fora do
Estado não haverá incidência, mantido no Estado
de origem o direito à compensação ou restituição

do montante correspondente às operações ante
riores"

De modo que não há cumulatividade. Aquele
que pagou o imposto ou vai utilizar isso como
compensação nos impostos, no que vende dentro
do Estado, ou vai receber o dinheiro de volta.
Então, não há cumulatividade. Ao ponto de vista
dos Estados, hoje esse é um imposto repartido:
a maior parte para o Estado produtor, a menor
parte para o Estado consumidor - o Estado con
sumidor fica com uma parcela sobre o valor agre
gado, que é menor. Do nosso ponto de vista de
consumidores, °ICMé um imposto sobre o con
sumo, porque vem agregado ao produto, mas,
do ponto de vista da arrecadação, é um imposto
parcialmente sobre a produção e parcialmente
sobre o consumo. Nesse sistema, ele passará,
também do ponto de vista da arrecadação, a ser
um imposto integralmente sobre o consumo, de
modo que o Estado onde é consumido o produto,
onde for produzida aquela riqueza que permite
consumir o produto, aquele Estado vai receber
o Imposto Il)tegralmente. É por isso que os Esta
cos oeftciténos no comércio interno vão levar van
tagem; é por isso que São Paulo, por exemplo,
vaí perde: na arrecadação. A arrecadação que
São PdWO perde vai ser feita em outros Estados.

O SR. C:)NSTlTUINTE BENITO GAMA - Não
há cumulatívídade do imposto, mas não vai gerar
um crédito acumulado, no caso por exemplo, do
cacau, como poderia ser de qualquer outro? O
produtor vende o cacau para a fábrica, na Bahia,
e recebe o crédito do chocolate na Bahia, onde
não se consome a produção; vai para São Paulo,
C0m alíquota zero Então, esse crédito acumu
lado, na prática, demonstra que é dificílimo fazer
uma compensação quando não se tem realmente
um movimento interno. Quando depende de de
volução por parte dos Estados, dos Municípios,
ou do Governo federal, é realmente uma coisa
dramática, uma violência. Faço tal afirmação por
que já a vivina prática. Queria que V. Ex' se refe
risse nao somente a esse produto, mas a outros.
Citei o cacau porque é da Bahia e me sensibilizou
um pouco.

O SR.ALCIDESJORGE COSTA-É um exem
plo muito bom. Vou colocar esse problema e vol
tar um pouco mais para trás. Se não temos um
Imposto de vendas, como era o antigo NC, temos
um imposto bastante grosseiro economicamente,
embora muito fácil de arrecadar. Pessoalmente,
estou convencido de que, se o (CM não tivesse
sido íntroduztdo quando o foi,o Brasil hoje não
estaria exportando os atuais manufaturados. Es
tou convencido dISSO, e lido bastante com esses
problemas. O ICMé um instrumento mais refina
do, que exige também atitudes mais refinadas.
Conheço perfeitamente esse problema, porque,
certa vez, em uma Secretaria da Fazenda de um
Estado, cujo nome não vou dizer, fIZ a seguinte
pergunta: "Bem, e esses créditos?" Responde
ram-me. "Esses créditos o Governo Federal de
volve." Eram créditos do Estado, mas o Governo
Federal ia devolver. O problema é que um instru
mento um pouco mais refinado exige um pouco
mais de refinamento de quem o utiliza, É preciso,
então, que os Estados se conscientizem de que
têm de fazer outro tipo de administração finan
ceira, ISto é: têm de saber - e isso é fácU de
prever, porque as saídas do estado podem ser
valiadas que aquele imposto está simplesmente
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depositado, não está pago; eles têm de ter os
meios à disposição. Se ISSO não é possível, real
mente aqueles comerciantes ou industriais que
estão nesses Estados vão ficar altamente prejudi
cados em relação aos de outros Estados. que
normalmente devolvem os créditos Aí, haverá um
prejuízo. Essa proposta é uma certa revolução.
Na medida em que forem penetrando no assunto,
poderão ver que é uma revolução até um pouco
maior do que pode parecer à primeira vista.

Já disse no começo que um sistema tributário
não se compõe só de normas. Há um aspecto
institucional, que é aquele aparelhamento buro
crático, e um aspecto psicológico. E não se trata
só de psicologia do contnbuínte, mas a psicologia
do administrador também. O administrador deve
ser capaz de entender o alcance e a mecânica
disso. Se um administrador do Estado que tem
déficit no comércio interestadual não for capaz
de entender que esse sistema lhe é vantajoso,
porque ele vai arrecadar mais; se quiser fazer co
mo o outro, que dizia:"É bom que venha o comu
nismo, porque eu fico com o que eu tenho mais
a metade do que o senhor tem", aí, não dá. Se
ele quiser ficar com tudo o que ele já tem, mais
o que vem, positivamente não dá. Isso exige, ver
dadeiramente, uma reeducação das administra
ções estaduais. Quem não puder reeducar-se vai
dar um prejuízo econômico grave ao seu Estado.
Se se chegar à conclusão de q~a reeducação
é impossível no Pais inteiro, então, não há que
pensar em qualquer alteração que possa melhorar
o sistema tributário brasileiro. Há que ter uma
certa confiança, uma certa esperança.

O SR. CONSTITUINTEBENITO GAMA - Pro
fessor Alcides Jorge Costa, o problema de reedu
cação talvez seja de cultura no País. Realmente,
a cultura burocrática não estimula a se acreditar
que um mecanismo desse tipo funcione. V. S',
que conhece tudo isso na teoria e na prática,
sabe do caso das compensações, quando os Es
tados reduziam a base de cálculo do ICMda carne.
O Governo Federal pagava para cada cruzeiro
a menos arrecadado em função da base de cálcu
lo para formar preço, dava uma compensação
que chegava nos Estados seis meses depois. Os
Estados, por problemas burocráticos, não repas
savam os 20% dos Municípios - nenhum Estado
passou isso - não por má vontade do Secretáno
ou do Govemador, mas em função da cultura,
da burocracia deste País, que é muito complexa,
complicada, mesmo. E o caso da discussão que
se trava atualmente entre parlamentarismo e pre
sidencialismo. Um parlamentarismo, em um sis
tema de burocracia eficiente e eficaz, é outra dis
cussão, mas dá problema. Não estou negando
a teoria, estou apenas colocando dificuldades do
passado para analisarmos profundamente no pre
sente e jogarmos no futuro com todo o empenho
e trabalho. Estou apenas dando um exemplo que
V. S' conhece perfeitamente porque é do ramo.

O SR.ALCIDESJORGE COSTA - Não desco
nheço as dificuldades. Aproposta é uma inovação
que visa a colocar o sistema tributário em posição
de poder ser uma alavanca melhor para a econo
mia. Se formos incapazes de fazer isso, ficaremos
eternamente presos a coisas antigas e sem possi
bilidade de melhorar. Entendo sua aflição, mas
isso vai exigir uma ação muito grande, porque
oICM...

{Intervenção do Constituinte Nion Albernaz
fora do microfone. InaudiveJ.)

O SR. ALCIDESJORGE COSTA - Em alguns
Estados; em outros sempre fOI feita a transfe
rência normalmente. Isso cna o fato de que o
próprio ICM, hoje, já está bastante deturpado. Pen
so que a vontade mais oculta dos Secretários
da Fazenda é transformar isso outra vez no velho
IVC. Não tenho dúvidas.

(Intervenção fora do microfone. /naudível)

O SR. ALCIDESJORGE COSTA - Acho que
é. porque o que se tem feito em matéria de detur
par o ICM não é brincadeira. Transformou-se já
o ICM. Por exemplo: os convênios que foram cria
dos para uma coisa hoje viraram uma panacéia
universal e acabam sendo vendidos para curar
calo.

(Intetvençéofora do microfone. Ineudivel.)

O SR. ALCIDES JORGE COSTA - Chegar
àquele ponto de cobrar o imposto por substi
tuição, dizendo que o fabricante paga um imposto
que é devido até pelo varejista e estimar a margem
de lucro é transformar o ICM ao ponto de não
ser mais o ICM, mas um imposto unifásico, cobra
do por um valor meramente estimado. Deixou
de ser ICM e ficou sendo outra coisa Isso está
sendo feito. Infelizmente, há uma vontade, às ve
zes, de arrecadar. Nunca fui Secretário da Fazen
da; evidentemente, nunca vou ser. Então, tenho
certa distância para falar disso, entendo a vontade
de arrecadar, porque chega ao fim do mês e há
contas para pagar. Mas, se não houver uma ação
consciente, vamos ficar sempre com sistemas tri
butários mais grosseiros. Quanto a isso, não há
dúvida. Tenho medo, por exemplo, do imposto
no varejo municipal, porque, no fim, pela dífícul
dade de cobrança, deixa de ser um imposto de
varejo. "X"por cento sobre o preço, e acaba sendo
um imposto bem grosseiro, lançado em Munici
pios pequenos, de forma até um pouco arbitrária.
E este o receio que tenho. Então, tudo depende
de todos os que podem fazer força para introduzir
as mudanças necessárias. Se não for assim, con
fesso que será muito difícil sair do lugar. Pode
ser até que se saia, mas será muito mais penoso.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Meu caro Prof. Alcides Jorge Costa, agradeço a
V. S' o privilégio de ouvir a brilhante aula que
trouxe para todos nós. V. S' é daquelas pessoas
que, quanto mais falam mais vontade temos de
ouvir, só lamento que não possa estar todos os
dias conosco, sempre trazendo sua experiência,
seus conhecimentos, o que seria muito impor
tante para nós. Faço minhas as palavras do Cons
tituinte Simão Sessím, dizendo-lhe que esta Co
rmssão é sua. Sinta-se membro dela, o que nos
honra muito. Nossas portas estão abertas para
V.S' Gostariamos de tê-lo conosco tão frequente
mente e de maneira tão constante quanto possí
vel. Agradeço a V. S' a sua colaboração. Saiba
do apreço, da admiração e do respeito que tenho
pela sua pessoa. Durante toda a minha carreira
profissional, sempre recorri aos seus conselhos,
sempre bati às suas portas e sempre recebi da
sua pessoa ensinamentos que foram da maior
utilidade nos vários momentos em que tomadas
de decisões tiveram de ser realizadas.

Em nome da Comissão. afirmo que precisamos
muito da sua experiência e dos seus conheci
mentos.

O SR. ALCIDESJORGE COSTA - Eu é que
agradeço a V. Ex' (Palmas.)

Está encerrada a reunião.

ANEXO À ATA DA 4' REUNIÃO, REALI
Z4DA EM 24-4-87 E PUBUCADA NO SU
PLEMENTO AO DANCN" 53, DE 1"-5-87.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Srs. Constituintes, é uma satisfação muito grande
realizar mais esta reunião conjunta da Comissão
do Sistema Tributário. Orçamento e Finanças, ho
je ouvindo o ilustre Prof. Geraldo Ataliba, Catedrá
tico de Direito Constitucional e de Direito Tribu
tário da Universidade de São Paulo e da PUC,
Consultor Fiscal do Centro Interamericano de Ad
ministradores Tributários, Consultor do Instituto
Latino-Americano de Direito Tributário, membro
da Associação Flscal lnternacíonal, Diretor da Re
vista de Direito Tributário, um dos juristas mais
respeitados no Brasil e na América do Sul, dos
mais brilhantes representantes do Brasil no Con
selho Diretor da Associação Fiscal, e cujo nome
é mundialmente reconhecido por seus trabalhos
e por sua atuação em simpósios e seminários.

Fui aluno do Prof. Geraldo Ataliba e hoje tenho
a honra de recebê-lo nesta Casa, na condição
de conferencista, para analisar todos os proble
mas relacionados com a reforma tributária e apre
sentar sugestões que poderão ser inseridas no
capitulo referente a nova ordem de cobrança de
tributos.

Com a palavra o Prof. Geraldo Ataliba.

O SR. GERALDO ATAUBA - Sr. Presidente,
eminente Constituinte Francisco Dornelles, Sr.
Relator, eminente Constituinte José Serra, Srs.
membros da Subcomissão, é uma honra muito
grande colaborar com o Poder Constituinte brasi
leiro. Na medida das minhas forças, quero trazer
uma contribuição objetiva e, se possível, sintética,
aliás com todo o empenho.

A problemática posta em discussão, é vasta
e, evidentemente, não há tempo para examinar
tudo. Farei portanto, um telegrama falado, no es
paço de vinte minutos, para depois ter a honra
de participar de algum tipo de debate.

Vejo duas grandes propostas: a parte tributária
do projeto da Comissão Arinos e o projeto do
IPEA, ambos do conhecimento da Comissão e
resultantes de um seriíssimo trabalho, digno do
maior respeito e consideração e desenvolvido por
Comissões integradas por pessoas conscientes,
conhecedoras e sérias. Qualquer crítica,que even
tualmente a ele se faça em um ou outro ponto,
não poderá deixar de lado o máximo respeito
pela sua seriedade e qualidade.

Não é possível, neste espaço de tempo, exami
nar tudo, mas, com base numa experiência de
mais de VInte anos de atividade acadêmica e pro
fissional no campo, gostaria de salientar alguns
temas que me parece importante sejam conside
rados pela Subcomissão.

Asduas propostas, além de outras do conheci
mento da Subcomissão, parecem-me bastante
razoáveis, bastante informadas da nossa experiên
cia, com juízos que podem ser, num ou noutro
ponto, equivocados, mas muito maduros, dignos
da atenção desta Subcomissão. Por isso mesmo,



Junho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sexta-feira 26 75

o tratamento dado às taxas e contribuições, em
alguns casos, não foi, a meu ver, o adequado,
não em função de qualquer concepção teórica,
mas em função da realidade brasileira. Gostana,
respeitosamente, de pedir à Subcomissão aten
ção para isso.

Em primeiro lugar, abordarei a questão das
taxas. Em qualquer país civilizado, os impostos,
arrecados da generalidade dos contribuintes ou
das pessoas que dispõem de alguma riqueza, ser
vem para atender às despesas gerais, despesas
que revertem em beneficio global para a socie
dade, sendo impossível saber em que medida
cada cidadão está recebendo a retribuição por
aquilo que pagou a título de impostos. De maneira
que o criténo dos impostos só pode ser - e
é experiência universal - a riqueza de cada um.
E esta é manifestada em atos exteriores da vida
comum: ser proprietário, exercer o comércio, re
ceber renda, participar de atividades produtivas
ou rentáveis etc.

Por ISSO mesmo, isso está muito bem equacio
nado. Qualquer das duas propostas resolvena es
se problema adequadamente, em função da rela
ção Estado e contribuinte. Há alguns problemas
na relação capacidade de arrecadar, ou compe
tência para instituir impostos, e o problema federal
e de autonomia dos municípios. Aísurgem algu
mas questões, mas, de modo geral, consideraria
que foram razoavelmente avaliadas, expostas e
propostas, exatamente em função de uma exce
lente e criteriosa análise da experiência brasileira.

Com relação às taxas, em qualquer país civiliza
do, quando o Estado produz serviços públicos
- quer dizer, utilidades matenais concretas que
podem ser divididas e, portanto, gozadas, fruídas
índívidualrnente pelos contnbuíntes - ele exige
remuneração em função da quantidade de serviço
que está sendo consumida pelo usuário. É um
critério mais justo. Se tenho uma frota de ômbus
e uso muito uma estrada, vou pagar cinquenta
vezes por dia o pedágio daquela estrada; o sujeito
que passa com o seu automóvel, vai pagar uma
vez só. Quem não a utilizar não paga. O critério
de cobrança da taxa, portanto - pagamento é
sempre correspondente à produção do serviço
público - é extremamente justo, correto e equâ
nime. No Brasil, não se tem dado à taxa a signifi
cação que deve ter, em termos operacionais, em
primeiro lugar para produzir receita justa para °
poder público, sem deprimir a economia e causar
injustiças; um segundo, para ser um instrumento
de redução da carga de impostos.

Neste ponto, acredito que seria muito impor
tante que adotássemos a definição que está no
Projeto Arinos, porque ela contém a conceituação
de princípios que está no texto atual, muito salutar,
que diz: "Deverá ser paga a taxa não só por quem
usa do serviço, mas, também, por aqueles que
têm o serviço à sua disposição".

Explico com um exemplo o alcance deste
enunciado constitucional. Quando a sociedade
faz um investimento onerosíssímo - de água,
esgoto e saneamento básico - ele tem de ser
estendido até onde haja cidadãos que possam
consumi-lo. No meio de uma malha urbana, por
exemplo, há inúmeros imóveis desocupados, ou
subocupados. E, a prevalecer os critérios legais,
operacionais que têm sido adotados, toda a co
munidade faz este fabuloso investimento e são
desoneradas do pagamento as pessoas que não
usam os seus terrenos, que os subutilizam ou

que não constroem na medida do necessário.
E terrivelmente injusto a pessoa ter o imóvel valo
rizado, aquela comodidade, aquele equipamento
urbano, aquela obra de infra-estrutura, sem ter
contribuído com ela e ter sido obrigado sequer
a mantê-Ia através do pagamento de taxas. Então,
fica muito caro para aqueles que estão contri
buindo para a manutenção do serviço.

Já se vê, por este exemplo, a necessidade de
se manter o preceito constitucional que diz:"Tam
bém podem ser chamados a pagar os que não
usam o serviço mas o têm à disposição". Mesmo
porque o serviço público é instituído por lei e
esta não o faz tendo em vista o interesse de José,
João ou Antônio, mas, sim, da comunidade. En
tão, o interesse da coletividade é que vai servir
de fundamento ético para a arrecadação da taxa
de todos os que tenham o serviço à sua dispo
sição.

Neste ponto o Projeto Arinos foi mais agudo
ao perceber a necessidade de manter essa concei
tuação. Mas não chegou ao ponto de atribuir o
regime adequado àstarifas. Há no Brasil o precon
ceito de que se podem aplicar livremente tarifas
a uma longa série de casos de prestação de servi
ço público A tarifa é preço. É um regime de
direito privado, contratual: paga quem quer, não
paga quem não quer; paga quem usa, não paga
quem não usa. E é mais importante do ponto
de vista do controle dos dinheiros públicos, sobre
tudo do controle parlamentar sobre a adminis
tração pública

Tem-se entendido, ao longo dos tempos 
e cada vez mais está sólida essa inteligência, que
é profundamente inadequada - que o Poder Exe
cutivo pode manipular essas tanfas a seu talante,
a seu gosto, ao sabor de suas eventuais conve
niências, permitindo-se até mesmo o luxo de des
cuidos que possam gerar despesas excessivas,
porque a qualquer instante ele terá o poder arbi
trário de aumentar as tarifas para cobrir até as
despesas injustificadas

A tarifa, na verdade, quando se trata de remu
nerar serviço público, pode ter o nome de tarifa
- não brigo com nomes, mas com conceito fun
damental -, mas é uma taxa e, portanto, um
tributo como outro qualquer, onde, de um lado,
o Estado fica obrigado a submeter ao Legislativo
o programa financeiro daquilo, com a sua devida
remuneração, que é a taxa, equalizá-Ia adequada
mente, estabelecer equações financeiras e econô
micas criteriosas e objetivas, para passarem pela
aprovação legislativa, e de outro dão ao contri
buinte a garantia da legalidade, da generalidade,
da igualdade, da proporcionalidade, do controle
financeiro e orçamentário, enfim, todas as garan
nas que cercam os tributos.

Como hoje, a despeito de a Constituíção dizer
o contrário - não se obedece a esse regime,
designa-se por tarifa e se trata como um preço
qualquer, em vez de se tratar com taxa - temos
visto o arbítrio, uma grande quantidade de abusos
por parte da administração, porque a facilidade
em aumentar as chamadas tarifas leva a que a
administração não se veja obrigada a conter-se,
criteriosa e ponderadamente, nos gastos que faz
com os serviços públicos.

Isso gera até uma distorção informativa gravís
sima. Trabalhamos hoje, no Brasil - o Poder
Legislativo, o Poder Executivo e até as entidades
acadêmicas - com dados estatísticos falsos, de-

turpados, porque fundados em conceituações ri
gorosamente impróprias. Hoje, se se perguntar
se a carga tributária brasileira é pesada ou não,
verão V. Ex<5 que a maioria das respostas será
no sentido de que, comparando com outros paí
ses, ela é baixa. Esta afirmação é falsa, porque
no cômputo da carga tnbutária não se colocam
as tarifas, o que aqui se designa por tarifa. No
entanto, sabemos, na nossa vida particular, indivi
duaI, e sabem os homens de empresa, em sua
vida empresarial, que, somando taxa de correio
com as taxas de água, de esgoto, de energia elétri
ca, de telefone, a carga de dinheiro que se tem
de dar obrigatoriamente ao Estado é muito maior
do que aquela estatisticamente registrada. So se
registra como tributo o que tem o nome de taxa,
o que. na verdade, é uma insignificância. E todas
essas receitas públicas coativas são canalizadas
aos cofres públicos, num regime de arbitrariedade
e sem que constem sequer das estatísticas como
receita tributária.

Penso que isso seria suficiente ponderação para
justificar uma rigidez no regime das tarifas e um
tratamen!o CIentífico adequado, do ponto de vista
jurídico E evidente que as conceituações econô
micas não coincidem, aqui, para este efeito.

(Intervenção fora do microfone. Ineudivel.)

o SR. GERALDOATALlBA - Quando se tratar
de serviço público, e taxa; não pode haver outra
coisa.

Então rapidamente, atendendo ao Prof. José
Serra, há três grandes fontes de ingresso, como
já vimos: o imposto, que é arrecadado de todo
mundo, medida de sua nqueza, para despesas
gerais - segurança nacional, relações exteriores,
manutenção da Presidência da República, do
Congresso, etc .. coisas que não é possível relacio
nar com o proveito que cada cidadão tem; a taxa,
que é exatamente aquilo que corresponde à con
traprestação da produção pelo Estado de uma
utilidade material - o Estado produz água, ener
gia elétrica, o que consta do texto da Constituição
Federal, e cobra de cada um na medida em que
este usou tais serviços Isso é extremamente justo,
correto e equânime. Por último, há o preço, que
ê a contrapartida de um contrato. Se vou comprar
uma televisão, pago o preço que quiser. O preço
correspondente à livre vontade em capacidade
de pagar ou não o valor, que estimei para aquele
produto, por luxo, por capricho ou até por neces
sidade - não importa. O preço corresponde a
uma relação privada.

Onde o Estado, por força de lei, está presente
prestando serviços utilidades materiais que reputa
básicas essenciais para a sociedade, não cabe
em preço. Tudo que é público não se negocia,
é algo que não se mercadeja. Não cabe falar
em preço onde esteja presente uma prestação
de serviço público, onde a sociedade se tenha
empenhado para erigir uma estrutura onerosa pa
ra produzir uma utIlidade que é reputada pelo
legislador como básica. Aí, então, tem de haver
taxa, assegurando-nos a todos, e ao Parlamento,
prmcipalmente, o controle da arrecadação e da
despesa, porque, em sendo tributo, so a leiestabe
lecerá seus parâmetros, seus critérios de divisão,
seu regime jurídico. Então, o controle do Parla
mento sobre isso é indispensável, este Parlamento
que é sensível à grita popular, aos clamores dos
interessados, dos contribuintes. Portanto, o Paría-
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mento será sensível às exigências de justiça, nessa
matéria.

É verdade que o que tem contribuído para con
fundir taxa com tarifa- tarifasinônimo de preço
- é o artigo da Constituição que dizque os con
cessionários de serviços públicos têm direito à
revisão periódica de tarifas. Isso resulta de uma
cópia bastante servile barata de uma experiência
francesa. Na França não há um regime jurídico
como o nosso. A tradição francesa é diferente.
Ela é muito mais concessiva com o Poder Execu
tivo, luxo que não nos podemos dar. Somos um
País culturalmente atrasado e não podemos dar
muito ao Poder Executivo. Em segundo lugar,
essa confusão é fruto de uma visão distorcida,
porque a tarifa, que é o preço que recebe o con
cessionário, é um crédito que este tem contra
o poder público concedente.

Por exemplo, a Constituição Federal diz que
a produção e distribuição de energia elétrica é
um serviço público federal, que, se concedido,
Justificará a tarifa. É lógico; um particular vem
a ser o concessionário, e o Estado tem de pagar
a este particular o que ele está gastando Isso
se chama tarifa. O que houve foi um processo
de simplificação.Já que são os usuários que vão
pagar ao Estado, para este pagar aos concessio
nários, simplificou-se. "Concessionário, você está
autorizado a você mesmo receber do povo, dos
consumidores." E, ao longo do tempo, veio o
conceito de que haviaum contrato, que justificava
um preço, entre o concessionário de energia elé
trica e o povo consumidor, o que é um despro
pósito. Se fosse assim permitido entender, seria
esta a conseqüência jurídica, de fazer com que
as nossas concepções nos distanciem das rigoro
sas exigências constitucionais.

Se V.EX" examinarem seu orçamento pessoal,
se as empresas examinarem seu orçamento, irão
verificar que uma série de serviços públicos é
remunerado neste regime de direito privado, o
que é um absurdo em se tratando de serviço,
pois subtrai o controle do Parlamento e sobretudo
permite o arbítriopor parte das autoridades adrru
nistratívas na fixação das chamadas tarifas.

É neste sentido que sugiro que se adote a pro
posta da Comissão Arinos, no que se refere ao
item "taxas" dando-lhe um alargamento suficente
para alcançar também os serviços públicos con
cedidos. Não é pela circunstância de serem con
cedidos que escapam do controle parlamentar
e podem fugirao regime estrito de DireitoPúblico
que regulamenta os serviços públicos.

É evidente que estarei às ordens a manhã intei
ra, para o debate que se quiser travar.

Um outro ponto que, penso, seria interessante
que a Comissão considerasse, é o das distribui
ções ou participações em receitas. Está previsto
nesses projetos - e é a experiência que temos
agora a participação dos municípios em algumas
receitas dos Estados e a participação destes em
algumas receitas da União.Isso é necessário; não
há outra forma. Há municípios e Estados pobres,
e o único meio de alcançar o equilíbrio nacional
nessa matéria - equilíbrionecessário e desejável
- é exatamente a União dispor de uma parcela
maior para poder ser o instrumento de tirar o
dinheiro da região rica e pôr na pobre, tirar do
município rico e dar para o pobre. É evidente
que isso tem que existir,mas a experiência atual
ensina - é o caso do ICM com relação aos muni
cípios - que o mecanismo criado é tão complí-

cado que permite uma injustiça terrível: muni
cípios que mereceriam muito mais estão sendo
injustiçados e, por resultados contáveis, por rela
tórios e análises de números, execuções orça
mentárias e levantamento de dados, recebem me
nos do que deviam. É tão complicado o meca
nismo que resulta do sistema do ICM atual que
os Executivos estaduais têm arbítrio quase abso
luto nessa matéria, submetendo os municípios,
na pessoa de seus Prefeitos,a uma servidão relati
vamente ao Secretário da Fazenda e ao Gover
nandor do Estado. Este é um arbítrioescandaloso,
um desvio dos critériose padrões constituicionais,
e a Constituinte é o instrumento oportuno de evi
tá-los.

Então, tudo o que depender de censo de popu .
lação - e neste ponto a proposta do projeto do
IPEA é muito criteriosa - deve ser abandonada,
em primeiro lugar porque ainda não podemos
confiar em estatísticas. O Brasil está cem anos
atrasado em relação a qualquer país médio, em
matéria de estatística. Em segundo lugar as esta
tísticas são manipuladas e manipuláveis. Em ter
ceiro lugar, elas são sempre tardias até que o
IBGE se digne a comparecer a um município,
para fazer não o levantamento da população, mas
uma estimativa, demora muitos anos, às vezes:
e para publicá-Ia, demora mais outro tanto. E,
como tudo isso é muito arbitrário - sabem V.
EX" que é uma verdade - é manipulável. Então,
o critério de população tem de ser abandonado
A Constituição não se pode apoiar nele, porque
o Brasil não tem condições de fazê-lo.

Há casos escandalosos de municípios que o
IBGE diz ter população de cem mil habitantes
- há poucos dias examinava um - e setenta
rrnl eleitores. Estes assinaram, tem fotografia,no
me e endereço. Como é possível que só 30%
não seja eleitor, se, como é a realidade brasileira,
os menores de dezoito anos têm de ser mais
de 50% da população? Mas o IBGE diz que tal
município tem cem mil habitantes, sem jamais
ter feito levantamento - ou não o faz há trinta
anos -, mas só estimativas.

Este é um apoio muito precário para decisões
constitucionais. Por isso, a proposta do IPEA, no
sentido de que se levemem consideração dados
da arrecadação local, oferece a dupla vantagem
de serem esses dados mais rapidamente acessí
veis,bem mais idôneos que os do IBGE, e contro
lados pelo Fisco e contribuinte, nessa relação de
tensão, e de serem dados estimulantes da arreca
dação local. Os Prefeitos e Vereadores, que so
frem a pressão da comunidade para não aumen
tar a carga tributária, ou até para reduzi-la, terão
essa escusa perante os seus eleitores: "Precisa
mos de uma boa arrecadação local para termos,
em contrapartida, uma boa participação nos tnbu
tos estaduais e federais".

Isso criauma impessoalidade, uma objetividade
no comportamento das autoridades públicas mu
nicipais, que é altamente cívica e salutar, até do
ponto de vista econômico e administrativo.

A experiência do ICM, além desse arbitrio,intro
duziu uma técnica que é extremamente perigosa
e que, diante de uma Constituição que diz ser
a alíquota do leM uniforme para todas as merca
dorias, que o ICM terá a mesma alíquota em todos
os Estados, que não poderá haver diferenciação
nas alíquotas, levou, ao longo do tempo, a mala
barismos tais como inventar uma pauta de valo-

res, um negócio chamado "alíquota zero", uma
tal de "base reduzida", um "crédito presumido
de ICM", "regimes de estimativa", "regime de dife
rimento"... Enfim, quem olha a regulamentação
do ICM, hoje, não reconhece que este é o tributo
que está na Constituição com um determinado
regime. Ele foi totalmente desfigurado, e duvido
que o tenha sido em benefício, seja da produção,
seja dos consumidores, seja em benefício mesmo
dos cofres públicos.

Penso que essa experiência nos há de sugerir
lições nessa matéria.

Outro problema - estou procurando ser o
mais rápido possivel para o qual pediria, respeito
samente, a atenção da Comissão, é o dos emprés
timos compulsórios Aindaoutro dia ouvi um eco
nomista notável dizerque "o empréstimo compul
sório existe para atender a determinadas emer
gências, sem aumentar a carga tributária; então,
isso é benefício para o povo, é bom que se adote".
Quem falavaera um economista que merece todo
o nosso respeito, mas o problema que temos
de enfrentar - e a Constituinte mais do que tudo
- é o problema jurídico:dar garantias ao cidadão,
de um lado, e ao Parlamento, de outro, de que
vai controlar o Poder Executivo. E os conceitos
econômicos nem sempre servem para isso. Com
todo o respeito que tenho pelos economistas, essa
divergência de enfoque não é intelectual, não é
uma oposição frontal.O intuitoé sublinhar a diver
sidade de enfoques.

No caso de qualquer empréstimo, para o eco
nomista existe um fenômeno: uma quantia em
dinheiro está no meu bolso, no dia seguinte está
nos cofres públicos e daqui a um ano voltará
para o meu bolso. Este é o fenômeno que o eco
nomista estuda, nas suas causas, no seu proces
samento e nos seus efeitos. Então, o economista
tira conclusões disto e formula uma teoria econô
mica a esse respeito. Por direito, isso tudo fica
num plano secundário. O Direito é um instru
mento para que isso tudo se passe num clima
de objetividade,de transparência, de regularidade
e de controle parlamentar sobre a atividade do
Executivoe de controle popular sobre o Governo,
globalmente falando. Para o Direito, o que inte
ressa é se esse dinheiro saiu do meu bolso com
a minha vontade ou contra ela. Istoé fundamental,
em Direito,porque faço uma doação se eu quiser,
e pago o tributo querendo ou não. São duas coisas
radicalmente diferentes. Então, se empresto dí
nheiro ao Governo, voluntariamente, comprando
títulos, este é um fenômeno, para o Direito; se
tenho forçosamente que lhe dar dinheiro, voltan
do ou não, é a mesma coisa que dar o dinheiro
em caráter definitivo. Nas duas hipóteses, esta
mos diante de tributo e, portanto, com a exigência
lógica de garantias radicais para o contribuinte,
totais, iguais às que existem para qualquer outro
tributo - mesmo porque todo tributo volta para
o contribuinte. Se pago um tributo, o Estado vai
devolver-me: no caso do tributo taxa, vai-me de
volverserviço;no caso do tributo imposto, vai-me
devolvercom as atividades gerais que presta. Por
tanto, o fato de ele devolver em dinheiro dali a
algum tempo, não altera a essência do regime
jurídico. A proteção e a segurança - porque a
segurança jurídica é básica para que uma socie
dade se repute civilizada, desenvolvida - depen
dem de se saber se aquele desembolso foivolun
tário ou não. E, se não foi voluntário, foi coativo,
e tem de obedecer a todos os critérios constítu-
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cionais - todos - que garantem a igualdade
de todos nós, que é a justiça; que garantem a
irretroatividade e a generalidade dessa lei. NIn
guém vai ser excluído dela, por este ou aquele
fator; será geral essa exigência. Isto, só o regime
tributário, na sua plenitude, pode assegurar.

Por isso, trago uma proposta que, humildemen
te, quero deixar nas mãos do Presidente e do
Relator. Se é exato - eu concordo, e penso que
a Comissão concordará - que o empréstimo
compulsório só existe para uma coisa imprevista,
como uma calamidade, uma enchente, uma seca
terrível, uma guerra, aí, sim, são necessários recur
sos extraordinários para aquele instante. Não va
mos dizer que isso não aumenta a carga tributária,
porque é bobagem - é evidente que aumenta.
Mas isso é outro problema. O que acontece é
que a atual Constituição não diz para que existe
empréstimo compulsório e remete ao Código Tri
butário Nacional, que diz: ".. calamidade, guerra
e contingência que exija uma absorção do poder
aquisitivo da moeda, uma redução da moeda em
circulação".

Muito bem. Foi feito um empréstimo compul
sório em 1983 porque saiu nos jornais a notícia
de que houve inundações em Santa Catarina. O
Executivo se aproveitou do pretexto e disse: "Esta
mos precisando de dinheiro. Então, com base
no noticiário dos jornais de que há uma In!,!.t:ldação
em Santa Catarina, empréstimo compulsório"
Essa lei não falou em calamidade nem garantiu
que o dinheiro iria para as vítimas das enchentes.
Foi um pretexto para dar dinheiro para o Estado,
e um dia ele vai devolvê-lo, mas não integralmente
nem com correção. Foi rigorosamente um tributo.

Ora, não é possível que num país que se pre
tenda sério sejam suas instituições manipuladas
dessa maneira E um conceito constitucional tão
sério, protetor da segurança jurídica do cidadão,
termina sendo um pretexto. "Houve um íncêndro,
uma seca. Que bom! Vamos inventar mais um
empréstimo." A minha proposta é que a Constí
tuição diga explicitamente isto: é inexigível o em
préstimo compulsório. Não se poderá exíqr-lo
quando a lei ordinária federal que o instituir 
portanto, só a União - não dispuser que o produ
to de sua arrecadação deve destinar-se a encargos

. decorrentes de calamidades na lei circunstancla-
damente descritas. Quer dizer, a lei vai dizer a
data, a reqião ou o Estado em que ocorreu a
enchente, por exemplo. Só nesse caso é exigível
o empréstimo. Senão, é inexigível. Creio que não
haverá mais decreto-lei. Acredito na Constituinte
Mas a lei não poderá dizer "em caso..". Isso não
poderá ser feito. Terá de ser definida circunstan
cialmente a calamidade, garantindo que o dinhei
ro vai ser ali aplicado. Assim coíbe-se totalmente
o abuso. É importante que a Constituição diga
"é inexigível". Posso, então, dizer a qualquer juiz
que a lei não está determinando para o que é
o empréstimo e, então, não quero pagá-lo. E o
juiz me autorizará o não-pagamento.

E terminaria com a segunda parte da proposta
da Comissão Arinos: "A devolução do emprés
timo compulsório será efetuada em dinheiro, cujo
montante corresponderá ao seu poder aquisitivo
real, em prazo não superior a cinco anos, conta
dos da data de sua instituição" - pOIS, senão,
perderíamos a seriedade e já não seria um em
préstimo - "permitida, mediante opção do con
tribuinte, automática compensação do valor a ser
devolvido com qualquer débito seu para com a

União". Esta é uma cláusula suqerida pela Comis
são Arinos muito intelIgente. E um mecanismo
que garantirá ao Estado, à SOCIedade, uma serie
dade e um critério objetivo que dêem segurança
jurídica

O Sr. Presidente, Constítumte Francisco Dorne
lles, chama a rnmha atenção para a necessidade
de se pensar um pouco - isto é óbvio - no
problema das contnbuiçôes. Estão falando tanto
de contnbuiçóes, há tanta coisa escrita a respeito,
tanta inventiva legislativa - legislativa não, pois
decreto-lei nada tem de legislativo - e inventando
tudo quanto é tipo de contribuição e do modo
mais arbitrário, mas, em geral, com um úmco
fito: contornar as exigências constitucionais, fugir
ao rigor dos prmcípíos constítucíonais que prote
gem o cidadão e dão seriedade ao Estado. Esta
tem sido a experiência, a prática brasileira Então,
é preciso meditar um pouco sobre o que seja
contribuição - e não precisa ser uma meditação
complicada nem complexa, apenas elaborada e
clara -, porque, do contrário, Iremos brincar com
palavras e não daremos aos cidadãos brasileiros
uma garantia, não daremos ao Brasil o caráter
de seriedade que merece ter aos olhos do mundo
e de si mesmo.

Vamos relembrar. Imposto é o que é exigido
de todas as pessoas, na medida de sua riqueza,
para despesas gerais. Taxa é o imposto exigido
só de quem usa o serviço púbhco ou causa uma
despesa especial para o Estado, no caso as cha
madas taxas de polícia, na medida da despesa
causada. Portanto, é um tributo remuneratório.
Há campo para uma terceira espécie de tributo
que nada tem a ver com imposto nem com taxa
- vê-se com clareza - que é a contribuição.

Há atividades do Estado, Prof. Serra, que atin
gem especialmente um círculo determinado de
pessoas, ou porque delas vão exigir alguma coisa
ou porque vão beneficiá-Ias Evidentemente, por
causa de suas qualidades pessoais ou de suas
atividades. Portanto, esse tributo deve ser exigido
dessas pessoas, e voltada aquela despesa às suas
atividades Vejam que não é geral como o Imposto
nem como a taxa, algo que se exige independen
temente de quem seja, na medida em que conso
me um serviço ou uma atividade pública. É um
tributo que se informa por uma característica
completamente diferente, reconhecida no mundo
inteiro há muito mais de cem anos. E o exemplo
típico é a chamada contribuição de melhoria, que
no Brasil é tão maltratada que há até quem a
chame de taxa de melhoria, o que é um absurdo,
pois seria o mesmo que dizer, por exemplo, círcu
lo redondo. Ora, se é círculo, não é redondo; se
é redondo, não é círculo. Não pode haver taxa
de melhoria. Haverá taxa, se quiser, mas contri
buição de melhoria é um tributo que se exige
dos proprietários de imóveis facilmente identifi
cáveis, dos imóveis que foram valorizados por
causa da realização de uma obra pública. Quando
o Estado ou a sociedade faz uma obra, esta tem
por efeito valorizar os imóveis adjacentes. Então
os donos desses imóveis são chamados a contri
buir, devolvendo ao Estado uma parte da expres
são financeira da valorização que se incorporou
a seu patrimônio. É evidente que isso não precisa
ser feito na hora. O prudente é que se aguarde
uma mutação patnrnoníal. Daqui a um, dez, vinte
ou trinta anos, quando aquele imóvel for vendido
ou por objeto de sucessão de causa mortis ou
inter vivos, a valorização causada por obra públi-

ca em parte, será devolvida ao Poder Público,
ara realizar outras obras e para tomar o custo
daquela obra menos oneroso para a coletividade
e proporcionalmente oneroso, mas sempre com
vantagem, para os proprietários daqueles imóveis.

Mas, há uma série de outras hipóteses bastante
interessantes, e a noção de especial vem exata
mente da qualificação das pessoas que podem
ser chamadas a contribuir. Estamos convivendo
com as contríbuições para o Sesi, Senac, Senai,
que têm a seguinte explicação, em função da
Constituição e dos princípios científicos. Desen
volve-se uma atividade, no caso, semipúblico, que
é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
com escolas industriais para formar técnicos.
Quem é o beneficiado direto com essa atividade,
por exemplo, de formar profíssionaís mecânicos,
é a indústria mecânica; de formar profissionais
gráficos, a indústria gráfica. Então, a indústria é
chamada a contríbuir com o custo dessas escolas
do Senaí, A contribuição atinge um círculo espe
cial de pessoas, no caso definido pela circustãncia
de ser o beneficiário daquela escola muito típica.
Por isso, quando se trata da escola de comércio,
o Senac, somente os comerciantes são chamados
a contribuir, como classe. Não será escusa para
ninguém dizer que no seu comércio não usa essa
mão-de-obra, pois toda a classe é beneficiada.
Está aí a noção de contribuição: uma despesa
causada para uma atividade especial e que atinge
um círculo especial de pessoas. Toda vez que
for possível defmir uma atividade pública especial
e um círculo especial de beneficiários, caberá a
contribuição. Vejam que esta não se confunde
com a taxa, pois não é remuneração de um servi
ço prestado a alguém; e não se confunde com
imposto pois não é algo de geral que se exija
para uma despesa geral. A introdução adequada
de contribuições no Brasil ajudará a tornar o regi
me tríbutário mais equilibrado e, portanto, a carga
de imposto, muito mais baixa por que permitirá
que o Estado tire especialmente dos círculos be
neficiados essas receitas. E numa sociedade tão
desigual quanto a nossa, em que há diferenças
de salários de duzentas, trezentas vezes - não
acontecem na maioria dos países dignos do mun
do diferenças salariais e econômicas tão gritantes
como as que temos no Brasil - a introdução
da contribuição ajudará a atenuá-Ias. Os estudio
sos da rnaténa mostram que a Holanda, a Alema
nha, a Inglaterra, a Bélgica, a Suécia, os Estados
Unidos e o Canadá são países onde as desigual
dades são menores e, portanto, os problemas so
ciais também o são, exatamente porque há mais
de cem anos se usam as contribuições de modo
muito mais itenso.

Há uma preocupação notável com as receitas
municipais. E existe, nacionalmente, uma cons
ciência de que o Brasil precisa fazer justiça aos
seus municípios em matéria tributária. Há proble
mas gravíssimos decorrentes das circunstáncias
e do número de municípios existentes, que dese
jamos se multiplique. Os quatro mil municípios
brasileiros sofrem de uma desigualdade radical,
imensa, assustadora. Grande parte deles não dis
põe de recursos próprios, em hipótese alguma,
porque não tem riqueza sobre a qual possa fazer
repousar um sistema tributário próprio. Os imó
veis nada valem, não há área de serviços, não
há exportação e importação, não há renda, não
há indústria nem comércio. Esta é a realidade
de muitos municípios brasileiros.
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Como solucionar isto? Eu combinaria algumas
das fórmulas das propostas da Comissão Arinos
e do IPEAe acho que progrediríamos E quero
pedir a atenção para uma sugestão que nem é
minha. Em quase todo município existe pelo me
nos um posto de gasolina. E raro aquele que
não o tem. O posto é um símbolo da significação
econômica do município. Se tiver muita signifi
cação econômica, terá vános postos de gasolina
com muito movimento. De acordo com uma idéia
que o Constituinte Francisco Domelles vem sus
tentando há tempos, e que parece muito feliz,
este imposto, que seria desejável fosse criado so
bre o comércio a varejo, deveria necessariamente
pegar 1% ou 2% do movimento dos postos de
gasolina para o município, já que é também pro
posta - que acredito todos aceitarão - abolir
o PISe o Finsocial, que são tributos iníquos, defor
mantes e repugnantes, para o Direito e a Econo
mia. Porque este é um tributo que beneficiará
certamente todos os municípios brasileiros. Por
men9r que seja o benefício, será concreto e obje
tivo.E um tributo que permitirá atender aos quatro
mil municípios brasileiros de hoje e - é o meu
desejo - aos seis mil munlcípíos daqui a dez
anos.

Outro dado da realidade: quase todos os muni
cípios - penso que todos - têm pelo menos
uma agência bancária. Criar-se-ia, então, um im
posto não sobre operações financeiras, não sobre
movimento, mas sobre os depósitos. Seria de
112% ou 1/10% - não sei qual o montante, por
que não entendo de números. Na medida em
que pessoas fizerem depósitos no banco do muni
cípio onde moram - e a isso serão exortadas
pelos Vereadores, pelo Prefeito,pela comunidade
- estarão prestigiando as finanças municipais
e contribuindo para uma receitazinha, que tam
bém é generalizada.

Estas são as duas receitas mais generalizadas
que podem beneficiar os municípios. Submeto-as
à consideração da Subcomissão.

Termino, Sr. Presidente, recordando as propos
tas formuladas pelos Tribunais de Contas da
União e dos estados. Não sei se a Comissão já
as aprecia, certamente o fará. Gostaria de dizer
que as li e que, com pequeníssimas e insignifi
cantes alterações, sugeriria fossem aproveitadas.
Acho que os tribunais de contas, depois de vinte
e tantos anos de radical humilhação - porque
foram totalmente alijados do processo de partici
pação na atividade que lhes é precípua de con
trolar a execução financeira-orçamentária - de
pois de todas as barbaridades que o autoritarismo
impôs ao País, criaram consciência da necessi
dade de resgatar suas funções e a própria digni
dade dos seus membros e fizeram uma proposta
muito equilibrada. E sugeriria um acréscimo, que
diz respeito à temática que está sendo objeto de
debate agora. Toda vez que há isenção e incetivo
de qualquer natureza, há uma perda de controle
por parte da sociedade e do Parlamento sobre
dinheiros públicos vultosíssimos que são aplica
dos nestas atividades: turismo, pesca, mineração,
caça, investimento no Nordeste, na Amazônia etc.
- um descontrole absoluto, gritante e alarmante.

Sugiro, já que o Tribunal de Contas é o órgão
auxiliar do Congresso, que se adote o seguinte
preceito: "A apreciação admínístranva das condi
ções legais para obtenção e manutenção de sub
venções, isenções, subsídios, incentivos e vanta
gens semelhantes será sujeita a reexame neces-

sário pelos Tribunais de Contas, que terão jurisdi
ção sobre tais matérias." O que acontece?Aadmi
nistração dá, mas a atividade de apreciar cada
pedido de isenção, subsídio, é reexaminada pelos
Tribunais de Contas, que poderão obstar os abu
sos e os descontroles existentes.

É a proposta que faço, agradecendo ao ilustre
Presidente, Constituinte Francisco Domelles, ao
ilustre Relator,Constituinte José Serra, e aos insig
nes membros desta Comissão, a honra que me
concederam de contribuir para o Poder Consti
tuinte brasileiro com as minhas meditações. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Meu caro Prof.Geraldo Ataliba,inicialmente quero
dizerque a sugestão para a criação de um imposto
sobre o varejo não é de minha autoria, ela está
incluída na proposta do Constituinte Afonso Ari
nos. Não tenho ainda qualquer opinião formada
sobre o assunto; no momento oportuno é que
vou examiná-lo.

Pediria aos membros da Subcomissão, autori
zação para formular uma questão de natureza
prática ao Praf. Geraldo Ataliba. Há cerca de três
semanas, um governador do Nordeste, amigo
meu, perguntou-me o seguinte: dentro do con
ceito de fato gerador de taxa à prestação de servi
ços públicos específicos e divisível colocada à
disposição do contribuinte, seria possível financiar
ou cobrir os custos das polícias civil e militar,
através de uma taxa? Seria uma taxa de segu
rança. Seria possível cobrir os custos dos serviços
do Corpo de Bombeiros através de uma taxa de
incêndio? E considerando a existência de escolas
de 10e 20graus, universidades e até mesmo cur
sos profissionalizantes, seria possível cobrar uma
taxa de educação?

O SR. GERALDO ATAUBA- Em face da con
dição atual, não; em face das propostas que estão
aí, não; em face da teoria geral, não; em face
da experiência universal, não. A segurança é uma
despesa geral da sociedade. A despesa que o
Estado fazcom segurança, educação, bombeiros,
tem em vista não o interesse de João ou de José,
mas de toda a coletividade. E é toda a comu
nidade que, mediante impostos contribui com is
to. A cobrança de taxa em casos em que estamos
nitidamente diante de serviços indivisíveis, seria
uma deformação que nos levaria a não sei que
resultados e consequêncías de deformação do
sistema no futuro. O que é pensável é exigir-se
contribuição por certas atividades. Por exemplo,
um círculo determinado de pessoas, por sua ativi
dade, pode exigir dos bombeiros, do serviço de
incêndio, mais do que a generalidade das pes
soas. Quem trabalha com explosivos, com com
bustíveís, paga uma contribuição. É um circulo
determinado de pessoas para um aperfeiçoamen
to dos serviços dos bombeiros; portanto, dentro
do serviço geral, de um serviço que se vai voltar
especificamente para aquela área, aquele setor.
Aí estaremos no campo da contribuição

Valeriapara os bombeiros, talvez para a segu
rança, no caso de certas indústrias, bancos etc,
que acabassem com as empresas privadas de
segurança existentes no Brasil e se atribuísse tal
tarefa às polícias. Aíseria viável, sob a forma de
contribuição.

Quanto à escola, só se for com o objetivo de
formar funcionários para a indústria. E, nesse ca
so, a indústria paga; para o comércio, este paga.

Quem sabe, amanhã, para o banco, este pagará! .;.
Mas a coletividade nunca, pois ela já paga os
impostos para manter suas escolas.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Formularia uma última questão: dentro do con
ceito de serviço público específico e divisível, o
serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros é as
sim considerado?

O SR. GERALDO ATALlBA- Há dois aspectos.
O Corpo de Bombeiros, existe para, assim como
a Polícia,atender à população Ele tem que funcio
nar normalmente. A Polícia não se reúne apenas
na hora em que acontece alguma coisa; ela tem
uma atividade preventiva e está sempre à dispo
sição de todos. É uma atividade que, em qualquer
livro de Ciência Política, de Ciência da Adminis
tração, de Ciência das Finanças, se define como
atividade geral. É uma das mais gerais das ativida
des existentes O Corpo de Bombeiros é a mesma
coisa. Está aí para atender a quem for atingido
por um Incêndio. Mas não por causa daquela pes
soa, mas sim pela repercussão social daquele fato.
De maneira que é a coletividade beneficiada pela
existência dos bombeiros. Se existirem - e é
evidente que existem - atividades que podem
criar um risco maior de incêndio, do círculo espe
cial de pessoas que desenvolvem tais atividades
- a Idéia de contribuição especial vem disso 
poderá ser exiqída não uma taxa, mas uma contri
buição para atender ao aperfeiçoamento do servi
ço do Corpo de Bombeiros e, em alguns casos,
do serviço de segurança que atenda especifica
mente àquela atividade.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Muito obrigado.

Com a palavra o Constituinte Darcy Deitos.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS 
Prof. Geraldo Ataliba, demais membros da Mesa,
Srs. Constituintes, formularia ao expositor três
considerações. A primeira, bem prática, é sobre
a taxa de asfalto cobrada pelos municípios. Exis
tem determinadas situações em que o Estado
faz um estrada que desemboca num município
e, em alguns casos, asfaltam algumas de suas
ruas. Como é uma doação do Estado, que não
custa nem um centavo para o município nem
para os contribuintes, há alguns rnunícípíos que
cobram a taxa de asfalto, que, conseqüentemente,
é derrubada na Justiça. Há outros municípios que
cobram isto como contribuição de melhoria. Gos
taria que V. S' desse um esclarecimento sobre
esta questão, pois existem inúmeras ações na Jus
tiça, e até hoje não se chegou a um entendimento
nesse aspecto.

V. S' colocou também uma questão importante,
a que se refere à diferenciação entre imposto,
taxa e tarifa. O Estado delega a uma conces
sionária a exploração do serviço de energia elétri
ca. No meu Estado, o Paraná, há dois casos con
cretos: o de Itaipu - e já se apresentou projeto
de lei para que o Estado receba royalties pela
exploração das áreas inundadas; mais recente
mente, o da usina de Rosana. O Estado de São
Paulo fez uma usina, alagou centenas de milhares
de hectares de terras do Paraná, e não vemos
um mecanismo na lei que faça com que o nosso
Estado seja ressarcido daquele prejuízo, impe
dindo a produção agrícola. Possivelmente ele in
denizou os proprietários, mas o Estado perde a
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arrecadação que teria ao longo dos anos com
a produção agrícola.

O últimoponto dízrespelto ao leMo V.3' sfírrnou
que a distribuição não deveria ser feita pelo índice
populacional, mas, sim, pela arrecadação Como
fica a União, que determina as isenções no caso
das exportações, ao legislar sobre um imposto
que não é da sua competência? Como ficam os
Estados produtores, onde os produtos primários
são isentos de impostos? E como será o ressarci
mento para os Estados e municípios? Entendo
que esta parafernália que aí está tem de ser mu
dada.

Anteontem, tivemos aqui uma proposta ':011"

ereta de mudança do sistema tributário, liquidan
do com o ISS, com o IPI, com o ICM, e criando
o Imposto sobre ValorAgregado, o chamado NA
Parece-me que teríamos um mecanismo mais
fácil de controle, ficando os Estados com a auto
nomia de estipular o percentual desse imposto.

Gostaria que V S' desse uma resposta a esses
três tópicos, bem práticos, já que V. S' é um jurista
e nós, leigos. Precisaríamos ter uma visão maior,
para que pudéssemos, na hora de decisão, votar
corretamente.

O SR.GERALDOATAUBA - Cem muita hon
ra, Constituinte Darcy Deitos.

Vou começar pelo lCM. Não há isenção do lCM
para exportação; há imunidade. Quando há poder
tributário, e ele não é usado, há isenção. No caso
da exportação, não há nem poder tnbutarío, De
modo que não há isenção; há, isto sim, imuni
dade, que não é decidida pela União. Em tese,
é dicidida pela Constituinte. Está aí o problema,
e a Constituinte é que vai ter de resolver se man
tém ou não a isenção para exportação.

A proposta de IPEA, a que V. Ex' se referiu,
pareceu-me muito equilibrada, porque prevê tri
butação de todas as importações - é o caso
do Paraná - de tudo que venha do exterior e
de outros Estados. Mas não estabelece nenhuma
tributação sobre o que sai, seja para outros Esta
dos, seja para fora do País. Isto, por uma expe
riência intemacional de mais de cem anos. Em
todos os países, ricos ou pobres, chegou-se à
conclusão de que não é bom para a economia
do País exportar tributo. Se fosse possível, seria
maravilhoso. Mas o resultado a médio e a longo
prazos é desastroso. Por que o Japão consegue
invadir todos os países com os seus produtos
e ser a potência que é? Por que os Estados Unidos,
aAlemanha, a Itália,a França, a Inglaterra e outros
países ricos conseguem isso? Porque nenhum
deles exporta imposto. Eles fazem o produto mais
barato para exportar, porque está ganhando um
mercado além do que já tem. Então, ele aumenta
a sua mão-de-obra, outros impostos, etc., ga
nhando um mercado que não teria se cobrasse
o imposto. Foi por esta inspiração que se estabe
leceu a atual imunidade, e a Constituinte vai ter
de decidir se haverá ou não essa imunidade. Pen
so que ela deve continuar existindo. Neste ponto
a proposta do IPEAme pareceu muito equilibrada,
porque impede a tributação de qualquer expor
tação e admite qualquer carga tributária na impor
tação, podendo o legislador ver em que medida
quer ou não tributar, e até reagir em função das
oscilações de mercado. Mas, permanecendo o
princípio de que o que é exportado não se tributa.
É uma concepção, não vou dizer teórica, mas
em função de uma experiência universal. Todos

os países, especialmente os mais ricos, adotam
esta postura, e penso - não entendo de econo
mia - que temos de meditar muito sobre isso.

Quanto ao problema das inundações causadas
por usinas como a de Itaipu,que alagou o Paraná,
está previsto na Constituição Federal atual que,
sendo a produção, extração e distribuição de ener
gia elétrica serviço público federal, cabe à União
prestar tais serviços. Mas está previsto na Consti
tuição que a União mdenizará os Estados pelas
áreas inundadas, exatamente pela razão que V.
Ex' acaba de expor. O Estado perde a área agricul
tável, produtiva, e, portanto, perde definitivamente
a receita tributária que seria originada naquela
atividade. De maneira que essa indenização está
prevista no texto constitucional, e quem é seu
devedor é a União, mesmo no caso citado por
V. Ex', de uma usina do Estado de São Paulo.
A empresa estadual que fez isso é uma conces
sionária da União. A dívida é da União, e, conse
qüenternente, é ela que tem de indenizar o Estado
do Paraná, assim como o Estado de São Paulo
pela sua área inundada. Ai a questão é puramente
judicial. As normas já existem. O Legislativo já
esgotou a sua função fazendo a norma. Agora,
o ofendido é que tem de ir à Justiça e pleitear
a sua indenização ou o seu direito. Talvez até
Constituição seja uma inspiração para a Consti

tuinte tomar uma providência.
Tenho visto, como assessor da Comissão do

Poder Judiciário, da Comissão de Organização
dos Estados - onde já se tem falado nisso 
propostas muito interessantes, e inteligentes, refe
rentes à experiência brasileira de desacatar a
Constituição. Então vamos enquadrar o Poder
Executivo. Ou submetemos o Poder Executivo
a um regime estrito, ou continua havendo arbitra
riedade e autoritarismo por muitos anos, com rou
pagem nova.

A terceira questão foi a do asfaltamento. Fico
dentro do gênero de taxa de pavimentação ou
de ativídade de pavimentação, seja urbana seja
rural. Atualmente a Constituição não consente
que se cobre taxa por isso, mas apenas contri
buição de melhoria. Entretanto, há uma proposta,
que depois farei encaminhar à Mesa, pois ainda
não está redigida, no sentido de que se permita
que para taxa se admita que as áreas de imóveis
sejam adotadas como critério de rateio. Como
disse inicialmente, em matéria de imposto, estu
dou-se muito, e os projetos existentes são muito
bons. Há uma boa doutrina, uma boa jurispru
dência no Brasil.Mas em matéria de taxa e contri
buição, nada se fala, nada se pensa. Há alguns
conceitos econômicos que não foram traduzidos
para o jurídico, criando perplexidade. Mas, por
isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal, a legis
lação, os escritores, enfim, acabou-se entendendo
que a área de imóvel é base de cálculo, o que
é um absurdo. Base de cálculo é o custo do servi
ço. A área dos imóveis pode ser critério de repar
tição do custo de uma atividade, de um serviço,
e o asfaltamento de rua ou estrada é mais ou
menos um serviço público. Então, na medida em
que seja conceituado como serviço, pode ser co
brada dos proprietários, que dele se beneficiam,
uma taxa. Mas esta é uma medida que tem de
ser tomada prudentemente, porque o asfalto se
gasta. Na área urbana, por exemplo, as ruas que
têm grande movimento vão exigir um reasfalta
mento a cada três, cinco, dez anos, e o proprietário
do imóvel, que já é vítima do trânsito na sua porta,

ainda vai pagar essa taxa? Veja que equilíbrio e
bom senso deverá ter o legislador! O caso urbano
é de contribuição de melhoria. Se eu tenho um
Imóvel numa rua de terra e esta rua é pavimen
tada, o meu imóvel é valorizado. Por causa disso,
eu deveria ser chamado a pagar a contribuição
de melhoria. Já em área rural, além de haver essa
valorização, na verdade há o proveito imediato
do proprietário com a circunstância do asfalta
mento. Aí talvez fosse mais prudente a exigência
da taxa de pavimentação, mas com modificação
no texto constitucional no sentido de consentir
que a área dos imóveis possa ser adotada como
critério para repartir os custos. Este é um proble
ma que nunca a Constituinte vai resolver. Quem
vai ter de resolvê-lo em cada gênero de hipótese
será o legislador ordinário, com prudência, e °
que a Constituinte tem de fazer é evítar as impru
dências, o que é difícil.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao Constituinte Nion A1bemaz.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, Srs. Relatores, Srs, Constituintes,
Prof. Geraldo Ataliba, ao analisar a questão da
taxa, V.S' defende a defíniçâo de taxa proposta
pelo Projeto Afonso Arinos. Nela ele faz uma limi
tação na cobrança quando diz que é um serviço
divisível. V.S' citou o caso da água e falou sobre
tarifas e taxas, o que eu acho perfeitamente corre
to. Quando uma concessionária do serviço públi
co coloca uma rede de água ou esgoto, ela cobra
uma contribuição de melhoria, porque entendem
os diretores dessas empresas que houve valori
zação do imóvel, em decorrência do serviçopres
tado. Posteriormente, pela manutenção do servi
ço, ela deve cobrar a taxa. Isso é correto.

Agora, pergunto a V. S': como pode uma prefei
tura, que pelo atual Código Tributário tem uma
receita muito reduzida, fazer a manutenção do
serviço de iluminação pública? Não pode ser co
brada a contribuição de melhoria porque não é
obra, é um serviço colocado à disposição da po
pulação. Não pode cobrar como um serviço divisí
vel, porque não se sabe qual seria o critério. As
prefeituras normalmente estão sujeitas ao paga
mento do consumo da energia elétrica gasta no
serviço de ílumínação pública, da reposição das
lâmpadas que queimam ou são quebradas com
muita freqüência, do prolongamento da rede de
energia elétrica. Está faltando alguma coisa que
venha dar ao Poder Público municipal o recurso
necessário para que ofereça tal serviço com algu
ma qualidade. Como pela taxa o bem é divisível,
não há como cobrá-la como taxa.

Quanto à questão da contribuição de melhoria,
que V. S' aborda com muita clareza, eu gostaria
de formular uma pergunta. Nem sempre a obra
valoriza o imóvel - e temos o exemplo clássico
do "Minhocão", na cidade de São Paulo. Neste
caso, a lei deveria obrigar o Poder Público a com
pensar os proprietários de imáveis atingidos pela
obra pela desvalorização, pois no caso da cobran
ça da valorização o Poder Público tem compe
tência.

Professor, diz a Constituição que os impostos
só podem ser aumentados ou criados por força
de lei.E pergunto: por que não colocar isso como
tributo? O tributo é que não pode ser alterado
senão por força de lei, para dar ao Poder Legis
lativo competência para fiscalizar os outros dois
tributos que passam despercebidos: a contribui-
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ção de melhoria e as taxas aí embutidas. Conheço
o pensamento de V. S' pois já li algumas de suas
palestras e conferências, em que diz que há um
abuso na aplicação da lei no Brasil, e invoca até,
em alguns instantes, a necessidade de mudança
da mentalidade.

Eu era prefeito quando assisti com uma euforia
muito grande à aprovação, pelo Congresso Nacio
nal, da Emenda Passos Pôrto Cheguei ao meu
município e disse que estava resolvido o nosso
problema, que não faltaria mais dinheiro para o
municipio nem para os estados. Atravésde rneca
rusrnos, de portarias, de atos normativos, os de
tentores do Poder Federal anularam totalmente
os efeitos constitucionais. Tenho proposta nesse
sentido, pois estamos precisando de um guardião
da lei. Da mesma forma que o Poder Legislativo
tem o Tribunal de Contas para fiscalizaro cumpri
mento do orçamento, estamos precisando, tam
bém, de um departamento ou de uma instituição
capaz de fiscalizar o cumprimento da lei. V. S·
cita a LeiComplementar n' 24, se não me engano,
como o primor da agressão à Constituição. Na
nossa proposta, damos competência ao Minis
tério Público para funcionar como uma espécie
de revisor dos atos dos Poderes Legislativo, Judi
ciário e Executivo e propor ao Tribunal compe
tente a nulidade do ato, desde que este atente
contra a Constituição ou contra uma lei maior.

Professor, sou inteiramente contrário à compe
tência que dá V. S"aos Tribunais de Contas no
caso das isenções, das subvenções, pois eles te
rão um superpoder. Aíestaremos agredindo Mon
tesquieu. Estamos dando ao Tribunal de Contas
competência para anular o ato do Poder Legis
lativo. Acho que ele pode funcionar até como
um assessor, mas depois de pronta a lei, no meu
entender, o Tribunal de Contas deve cumpri-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Prof. Geraldo Ataliba.

O SR. GERALDO ATALIBA - Ilustre Consti
tuinte Nion Albernaz, no que se refere à última
questão abordada por V.Ex"não foi o que propus
aqui. A apreciação administrativa - quem fala
em administrativa quer dizer debaixo da lei,depois
de feita a lei, em respeito à lei, em cumprimento
à lei - que hoje é feita pelo Executivo, é sujeita
ao controle do Tribunal de Contas. Portanto, os
dois obedecem à lei. A lei é o parâmetro máximo.
Participo da sua preocupação com o acatamento
às leis. O que tem acontecido no Brasil é um
total desacato à Constituição e às leis. É preciso
providenciar para que isto não aconteça mais,
sob pena de a Constituinte ser uma obra inócua.
E o Brasil não pode mais continuar enfrentando
esta balbúrdia do desacato às leis, de haver uma
Constituição que não é respeitada. E já existe um
mecanismo que se chama controle jurisdicional
da constitucionalidade das leis, controle constitu
cional da legalidade dos atos administrativos E
já é muito bem pensada a experiência universal.
Quem deve mover o Poder Judiciário são os inte
ressados, os feridos, os atingidos pela ilegalidade
ou pela inconstitucionalidade, mas só em casos
concretos. É preciso que haja possibilidade de,
assim que saia um ato administrativo contra a
tribunais. E hoje criou-se um sistema - infeliz
mente, é da tradição brasileira - em que só o
Procurador-Geral da República pode provocar os
tribunais imediatamente, sem haver caso concre
to. E isto faz parte de um espírito autoritário que

exíste no Drasil, heranç» dei nesse onqern iberíca,
Então, só um subordinado do Presidente da Repú
blica pode fazer isto, quando esta atnbuição tem
de ser ampliada. Parece-me que na Comissão
do Poder .Judiciáno já está francamente aceita
a Idéia de que também os presidentes dos Pode
res Legislativos federal, estaduais e municipais
podem...

O SR. COI'lSTITUINTE - E o
Ministério?

O SR. GERALDO ATALIBA -- O Chefe do MI
nistério Público Federal é o Procurador-Geral da
República

O SR. CONSTITUINTE
Qualquer Procurador? Porque temos o problema
da lei municipal, da lei estadual

O SR. GERALDO ATALISA - É que vamos
fj'lzer a Constituição principalmente para a União.
E evidente que as Constinnções estaduais têm
de prever isso no âmbito dos Estados, para pre
servar a ordem jurídica e, sobretudo, a supremacia
da União, senão V. EX" estarão brincando Isto
tem de funcionar e com a ampliação da capaci
dade de pleitear a declaração de nulidade das
leis inconstitucionais, dos atos administrativos
ilegais A proposta é no sentido de que qualquer
um possa propor - chefe de poder. presidente
de partidos políticos e presidentes de sindicatos
A idéia é ampliar a iruciatlva para que não fique
só na mão de um subordinado do Chefe do Exe
cutivo Federal, que é a tese que hoje prevalece,
o que é um absurdo.

V. Ex' menciona também o problema da taxa
cobrada pela colocação do esgoto Evidentemen
te, esta obra não é um serviço público. A obra
pública de colocar o cano de esgoto e todo aquele
equipamento - estação de esgoto, de água. etc.
- valoriza os imóveis atingidos. Então, cabe a
contribuição de melhoria. O terreno que não tem
esgoto vale dez, quando é colocado esgoto passa
a valer quinze - valorização de 50%. Uma parte
disso será a contribuição de melhoria que o pro
prietário pagará ao estado. Mas há um serviço
que se apóia nessa obra, que é o de abasteci
mento de água e de coleta do esgoto - este
é um serviço público. Este serviço o sujetto tam
bém tem de pagar, na medida em que o utiliza.
usa muita água, paga Muito; usa pouca água,
paga pouco. Então, cabe a soma da contribuição
de melhona, a concomitância da taxa de água
com a de esgoto. A contribuição de melhoria é
paga uma velo na medida da valorização. A taxa
de água e esgoto é paga enquanto o seu jeito
consumir água e esgoto:consome muito, paga
muito; consome pouco, paga pouco. De maneira
que há uma não superposição, mas uma conco
mitância nítida E as duas propostas, tanto IPEA
quanto Arinos, levam a isto. e muito bem

Quanto ao problema da iluminação pública,
V. Ex' diz que o Poder Público municipal é que
paga a concess.onána de energia elétrica. Como
cobrar dos interessados? V. Ex' afirmou que este
serviço não é divrsível. Eu diria que há quem pense
que o é. Já sustentei isto em benefício de alguns
Municípios e ganhp.i no Supremo Tribunal Fede
ral. Consegui convencer o Supremo e outros tn
bunais de que é divisível, na medida em que,
pela área do Imóvel, é possível saber em que
medida aqueles contríbuínter estão se benefician
do com a iluminação pública, pc-que embora

beneflcre a todos, ela beneficia diretamente os
proprietános de imóveis onde há iluminação. En
tão, é possível a cobrança da taxa de iluminação
pública, senão de todo o custo, de uma parte
dele, aos proprietários de imóveis que ali estejam.
E perfeitamente possível, desde que se adote o
conceito de que é divisível. Concordo que há ai
uma jurisprudência que pode ser modificada
amanhã. São certos conceitos que ainda não es
tão muito claros, estabelecidos no Brasil. Isto pode
oferecer problemas, é verdade. Mas hoje preva
lece uma junsprudêncía que diz que esses servi
ços são divisíveis, e que, portanto, pode haver
cobrança de taxa.

Quanto ao problema do "Minhocão", uma obra
pública que, ao contrário de valorizar, desvaloriza,
quero dizer que não tratei disso porque estamos
tratando de tributo, receita, e não de despesa do
Estado. Na Comissão do Poder Judiciário está
mantido até esta altura - prevê-se que vai ser
mantido - um preceito constitucional que diz
que o Estado indenizará o cidadão por todo dano
que causar. Basta que alguma das pessoas vá
à Justiça hoje mesmo e diga: "Eu, com esta obra,
perdi expressão do meu patrimônio e quero uma
mderuzaçâo''. Não tenho dúvida de que ele, dando
a prova de que teve um ônus excepcional, será
mderuzado. Não vejo dificuldade doutrinária. Pode
haver dificuldade prática. mas aí é o problema
da "metanóía", mudança de mentalidade nacio
nal, a que V. Ex' se referiu há pouco.

O SR CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
No caso da contribuição de melhoria do asfalto.
nós perdemos no Tribunal de Goiás e no Supre
mo. O Supremo já tem até definido que asfalto
não é taxa. Quando foi aprovada a Emenda Pas
sos Porto, houve eliminação de algumas normas
que a Constituição definia e que limitava aos mu
nicípios a capacidade em 3% etc. Com isso nós
fizemos, em Goiânia, uma lei de contribuição de
melhoria para cobrança do asfalto e consegui
mos, pelo menos, no Tribunal, convencer os de
sembargadores de que a nossa leinão era incons
titucional - e hoje está a lei em pleno vigor.
E como base da cobrança, nós tomamos por
parâmetro a área do imóvel beneficiado. Só que
no sistema de taxa no caso de um prédio de
vinte pavimentos, com a testada com dez, ele
pagana sobre dez. Lá é sobre a área do imóvel,
e cada apartamento tem uma área. Então, no
caso de prédio, o valor era muito superior ao
de uma casa térrea. E quanto a isso nós conse
guimos convencer no Tribunal em Goiânia. Na
realidade, está-se cobrando a contribuição de me
lhoria, fruto de uma leioriunda da Emenda Passos
Pôrto,

O SR. RELATOR(José Serra) - Sr. Presidente,
eu gostaria de fazer uma sugestão, tendo em vista
já o adiantado da hora, de que as perguntas fos
sem feitas em grupos de dois ou três parlamen
tares Constituintes, o que facilitaria as próprias
respostas do nosso conferencista. Isso foiadotado
na reunião de ontem e submeto à apreciação
do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Vamos, então. acolher a sugestão apresentada
pelo nosso ilustre Relator.

Com a palavra o Constituinte Sérgio Spada.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Prof. Geraldo AtaUba,caros



Junho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento)------------------- Sexta-feira 26 81

colegas, depois da brilhante aula de Direito Tribu
tário com que fomos agraciados, formularia três
questões.

A primeira é sobre o empréstimo compulsório
No Brasil, acho que esse instituto, está totalmente
desmoralizado. Está impregnado na consciência
do cidadão que isso é uma espécie de malan
dragem que o Poder Público faz para com a popu
lação. Quer dizer, se eu tenho algo, só empresto
se quiser; se não quiser, não empresto. Mas é
uma imposição, e não tem nada de voluntário,
pelo fato de não passar pelo Congresso Nacional,
pelo fato de depreciar ou desvalorizar o próprio
bem, porque, mesmo quando for devolvido esse
recurso, não será feita a correção monetária. E
pior é que ninguém acredita que receberá esse
empréstimo de volta. Alguém está guardando as
notinhas que recebe do posto de gasolina quando
abastece o carro todos os dias? Então, acho que,
pelo fato de o empréstimo compulsório estar des
moralizado perante a opinião pública, não seria
oportuno repetirmos essa norma na nova Consti
tuição, até porque nos casos especialissimos de
catástrofes, enchentes e secas, o Governo tem
fundos para socorrer as regiões atingidas. Então
pergunto a V.S,, não seria de bom senso simples
mente não inserirmos o tal empréstimo compul
sório na nova Constituição?

A outra questão se refere à contribuição de
melhoria. Ela gera bastante polêmica, porque na
verdade, é dificil, principalmente ao Prefeito, co
brar esse tipo de contribuição. Temos casos espe
cfflcos e atuais. Por exemplo: no Município de
Foz de Iguaçu, com a construção de ltaipu, foram
construidas vias expressas para servir não à cida
de de Foz de Iguaçu, mas à Itaipu Binacional,
muitas vezes com dinheiro a fundo perdido. O
Prefeito contraiu empréstimos para fazer esse tipo
de obra e, na hora de executá-la, o beneficiário
entra com uma ação na Justiça, alegando que,
ao invés de ser beneficiado, ele está sendo prejudi
cado. Não é um caso igual ao do "Minhocão",
porque o estado ou o município, no caso, mais
do que causar o dano, tenta cobrar alguma coisa
como contribuição de melhoria daquele que está
sofrendo prejuizo por ver, em frente à sua casa,
uma via rápida que prejudica muito a sua proprie
dade. Então, como definir se realmente houve
beneficio? Esta é uma avaliação muito subjetiva,
se beneficiou ou prejudicou o imóvel, se valorizou
ou não o imóvel, num regime inflacionário, como
complementado pelo nobre colega.

E a outra questão é relativa ao IPVA. Como
pr6prió nome diz, é Imposto sobre Propriedade
de Veiculos Automotores. Tenho a impressão de
que está até meio deslocada essa definição, por
que é uma taxa e, na verdade, é justificada como
tal. Quer dizer que o sujeito paga o lPVA pelo
fato de estar andando nas estradas e causando
danos no asfalto. É uma distorção, porque no
meu entendimento, seria uma taxa e não um im
posto, pois imposto é o que paga o sujeito ao
adquirir o carro - o IPI e o (CM - e o lPVA
ele tem de pagar todos os anos. Todo mundo
paga um valor igual, usando mais ou menos o
automóvel. pciste uma forma adotada em alguns
países, seglllndo a qual o sujeito paga a taxa
que seria o lJl'VA de acordo com as notas de con
sumo de combustivel. Quer dizer, quem usa mais
paga mais, quem usa menos paga menos. Estas
as questões que coloco: o deslocamento do IPVA

de imposto para taxa e o seu pagamento na me
dida que o sujeito utiliza seu carro e não de forma
umforme, como está sendo cobrado atualmente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Constituinte Nilso Sguarezi.

O SR CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI.
Prof. Geraldo Ataliba, V.S' se confessou não muito
afeito a número e a minha colocação vai ser exata
mente em cima desta questão.

Estamos tratando de imposto e da maneira co
mo o Poder Público pode conseguir recursos No
meu entendimento, a reforma tributária, seria faci
litada pnncipalmente à grita dos estados e muni
cípios, se pudéssemos disciplinar a aplicação des
ses recursos. Podemos pegar dois estados com
igual população, Igual território, igual produção,
igual capacidade de trabalho, e vamos ver que
as situações politicas e financeiras são diametral
mente opostas. Um está com um funcionalísrno
exorbitante; o outro tem pouco funcionalismo,
mas há um excessivo gasto em publicidade.
Quanto à questão da aplicação dos recursos 
e me parece que é competência desta Comissão
-- gostaria que V S' fizesse uma análise sobre
a possibilidade de fixarmos alguns percentuais
máximos de aplicação para estados, municipios
e à própria União, enfim, para o Poder Público,
no que tange a gastos em pessoal e publicidade
Percebemos que não há critério algum a não ser
o do prefeito, do governador, do presidente ou
de quem está dirigmdo a autarquia, do ministro
ou do secretário de Estado. E isso fica no subjeti
vismo de cada pessoa. Vemos que muitas das
receitas públicas são esvaídas em coisas que atra
palham a máquina, criam íneflcrência, empreguis
mo, gigantismo e uma série de coisas Conviria
a V. S' a fixação de percentuais máximos neste
aspecto.

A segunda questão, ainda se refere a números.
Constatamos no Brasil uma realidade muito atual:
a tendência à concentração urbana muito grande
e a necessidade imperiosa de que o Brasil amplie
sua fronteira agrícola. São duas fontes diametral
mente opostas. Enquanto a tendência à urbani
zação é no sentido de o homem buscar a vida
moderna, a tendência à ampliação da fronteira
agrícola está ainda no pioneirismo Precisamos
estimular a cnação de novos municipios. E os
critérios para sua criação estão baseados muito
na receita de cada um deles V S' disse muito
bem quando afirmou que há municípios que não
dispõem dos atuais cntérios de arrecadação. Mas
podemos perceber, com muita facilidade, que no
curso de pouco tempo eles irão transformar-se
em grandes municípios, em grandes comunida
des. Sei que V. S' como especialista em Direito
Municipalista e tratadista desta questão, tem am
plo conhecimento do assunto, aliás, V. S' disse
que devemos ampliar o número de municípios
brasileiros. Gostaria que fizesse um comentário
a respeito da exigência tributária para criação de
novos munícípios, dizendo se poderíamos abor
dar a questão na Constituinte ou se ela teria de
forçosamente integrar a legislação ordinána Acho
que a Constituição para ser duradoura, deverá
ter a consciência dessas duas grandes tendências
a concentração urbana e a imperiosa necessidade
de estimularmos as novas fronteiras agrícolas
e a ocupação do nosso território. Também acre
dito, que por uma questão até de justiça social,
não podemos exigir hoje que os brasileiros que

foram para o interior e estão sendo privados de
todos os serviços públicos dos fatores importan
tes da descentralização - que também acredito
venha a ser uma tendência desta Constituinte 
fiquem por vários e vários anos num interior remo
to, consumindo suas vidas, sem a assistência dire
ta do Poder Público Sem a criação de novos
muinicipios, parece-me que estaremos limitando
muito isso.

Então, pelo conhecimento que tem do assunto,
gostaria que V.S' dissesse se poderiamos abordar
esta questão na Constítumte ou se ficaria exclusi
vamente a cargo da legislação ordinária

O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Constituinte Affonso Camargo.

O SR CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Professor, vou levantar apenas uma questão
que me vem preocupando há tempos. Já abordei
este problema até em outras reuniões.

Parto do principio de que nosso Pais vai precisar
crescer durante muito tempo economicamente,
então me preocupa a infra-estrutura. Também,
parto da lamentável constatação de que, apesar
de todo combate que faremos ao empreguismo,
não vamos conseguir eliminá-lo de uma hora para
outra. Veja que o setor das energias e das comuni
cações tem um respaldo para lhe garantir recur
sos via sistema Eletrobrás e Telebrás, e me preo
cupa, então, a infra-estrutura de transportes. E
até V.S' citou hoje aqui o problema da pavimen
tação de uma rua que depois tem de ser conser
vada. Mas não é o caso de uma contribuição de
melhoria, que seria o tributo sobre o patrimônio.
Assim vão as nossas rodovias. Tenho experiência
de ver a dificuldade que existe em fazer principal
mente, a conservação de rodovias, sem que haja
recursos definidos para este setor. Esta é uma
realidade brasileira. Temos uma forma excelente
de arrecadar recursos para esta área exatamente
aqueles que usufruem do bom sistema rodoviário,
tanto urbano como rural, que é o combustivel.
Fiz algumas pesquisas que deixaram claro que
o contribuinte prefere pagar na bomba a pagar
no pedágio, pois assim não tem de parar duas
vezes. Seria uma forma mais simples. Na hora
em que está colocando o combustivel, já está
pagando o tributo que lhe dará condições de trafe
gar. Então, quem trafega paga pela construção
e pela conservação de todo o sistema rodoviário,
urbano e rural.

Tenho colocado o problema e não sei como
resolvê-lo. Mas acho importante estudarmos uma
forma de garantir recursos, tanto no plano muni
cipal como no estadual e mesmo no plano federal,
para a infra-estrutura de transporte do Pais.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
Com a palavra o Prof. Geraldo Ataliba.

O SR. GERALDOATAUBA- Dirijo-me inicial
mente ao ilustre Constituinte Sérgio Spada. Disse
V. EX" que, ern face do clima criado, é inoportuno,
neste momento, tratarmos de empréstimos com
pulsórios. Gostaria, repeitosamente, de ponderar
que não podemos pensar neste momento, mas,
SIm, em nossos filhos e netos. Temos de almejar
que esta Constituição chegue ao ano 2000, ano
2050 e, se Deus quiser, ao ano 2100. Então, preci
samos disciplinar tudo sem nos envolvermos pelo
clima do momento. Não podemos considerar, por
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exemplo, a inflação como um fenômeno nacional.
Isto tem de acabar um dia. Eu penso assim.

Quanto ao problema do asfaltamento de vias
de acesso a ltaipu, que desenvolveram a cidade
de Foz do Iguaçu, o problema não é saber se
o sujeito, pessoalmente, gostou ou não do fato
de a rua onde mora ter ficado com mais movi
mento ou mais larga. Não é este o problema.
A questão é objetiva e não subjetiva. Quanto valia
o seu imóvel quando a ruazinha era secundária
e de terra? Valia dez. E agora, que é uma grande
avenida que serve de trânsito para o Paraguai,
vale cem. É sobre isso que ele vai pagar a contri
buição de melhoria.

O SR. CONSTITUINTE SERGIO SPADA- O
fato é que não valorizou, mas desvalorizou.

O SR. GERALDOATALlBA - Se não valorizou,
ele vai à Justiça e nada paga.

(Intervençâo distante do microfone do
Sr. Constituinte rlion AJbemaz. Inaudí
vel.)

O SR. GERALDO ATALIBA - Sim, mas é um
problema de não ser aplicada a lei. O que a Consti
tuição deve prever é que houve valorização do
imóvel. Nem que o sujeito não queira, ele vai
ter de pagar. É uma coisa objetiva. Ninguém pode,
pela sua comodidade, impedir o progresso. A so
ciedade tem interesses que ficam acima dos inte
resses subjetivos das pessoas.

Quanto ao problema do imposto sobre veícu
los, V. Ex' sustentou que neles vê uma taxa. Na
verdade é um imposto sobre o patrimônio. Paga
se porque se é dono de um bem patrimonial que
tem valor "X". O sujeito pode até guardar o carro
na garagem e nunca usá-lo, mas tem de pagar.
Isso é expressão de um bem patrimonial, é um
imposto sobre o patrimônio. O imposto sobre
o uso do veículo, que dificilmente poderia ser
medido pelo uso que dele faz cada pessoa, é
sempre medido indiretamente, por meio do pedá
gio, por meio do consumo. E tudo isso são outras
fontes tributárias. É um sistema tributário que ga
rante justiça, equilíbrio e receitas, ao mesmo tem
po em que dá segurança ao contribuinte. É um
conjunto de tributos. Um só nunca realiza todos
os desígnios constitucionais ao mesmo tempo.
Espero não tê-lo deixado decepcionado. O ilustre
Constituinte Nilson Sguarezi pede minha opinião
sobre a possibilidade de a Constituição estabe
lecer os limites para gasto com pessoal e publici
dade. Penso, ilustre Constituinte, que estamos fa
zendo uma Constituição para, se Deus quiser, du
rar duzentos anos. E não penso que seria conve
niente fazer acreditar que a criação de um sistema
republicano de freios e contrapesos, em que o
poder controla o poder, em que há transparência
e representação legítima, possa evitar esses vícios,
até porque eles são causados por uma pobreza
nacional que leva a que o titular do poder político
tenha de dar emprego. Oxalá logo cheguemos
ao ponto em que ninguém queira emprego públi
co, como acontece nos Estados Unidos, em que
o Estado é obrigado a sair à caça de servidores.
Por quê? Porque a empresa privada oferece todas
as oportunidades. Então, estabelecer esse tipo de
limite na Constituição seria uma visão muito do
momento, em contraste com as aspirações que
devemos ter com relação ao texto constitucional.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
A Constituição de 1946 limitou os gastos públicos
em 50%; a de 1967 dizia que lei complementar
iria regulamentar o assunto, e nunca regulamen
tou ...

O SR. GERALDO ATALlBA - Se a de 1946,
que foi uma Constituição democrática - e vive
mos sob a égide dessa Constituição - não fun
cionou, não parece que seja este o caminho para
conter os gastos públicos. Os caminhos são ou
tros, como, por exemplo, a responsabilidade repu
blicana de os representantes do povo exercerem
suas atribuições e uma armação constitucional
que dê ao Legislativo o poder de controlar essas
coisas para que não haja abuso do Executivo.

O SR. RELATOR (José Sena) - Se V. S' me
permite, gostaria de fazer um comentário sobre
isso.

A questão salarial no orçamento preocupa mui
ta gente, porque muitas vezes são destinados mais
recursos a uma certa Unidade da Federação. E
isso se traduz - por que não dizê-lo? - em
empreguismo, no aumento indesejado e desne
cessário do emprego, que pode ter os seus bene
ficios sociais, mas não é a melhor maneira de
beneficiar o conjunto da sociedade. Concordo
com o nosso expositor quando afirmo que esta
não seria uma medida de natureza constitucional.
A Constituição poderia fazer uma prescrição geral
no sentido de que a lei cuidaria da matéria, o
que, do ponto de vista prático, é algo muito difícil
de ser feito. O orçamento pode limitar em 40%
os gastos com o pessoal. Mas nada há que impeça
que se destinem recursos a autarquias ou empre
sas públicas e que esses recursos sejam empre
gados em contratação de pessoal ou em despesas
com empresas que fornecem mão-de-obra. Que
ro dizer que passei três anos em São Paulo, tentan
do encontrar uma forma de que isso fosse contro
lado de maneira legal. Talvez eu tenha desen
volvido um knou-how no assunto como poucos
terão e posso dizer, pela minha experiência, que
ou temos, como diz o Dr. Atalíba, um desenvol
vimento econômico, social, político, de pressões
e contrapressões, de pesos e contrapesos, ou real
mente este programa não tem remédio. O que
não significa contorrmsrno diante da situação.
Mas ele dificilmente será resolvido através de
preceitos de natureza legal.

O SR. GERALDO ATALIBA - Respondendo
ao Constituinte Nilson Sguarezi: estamos de pleno
acordo com V. Ex' quanto à criação de novos
municípios. Precisamos facilitar a sua criação. O
que significa município? Município tem um con
ceito societário. Trata-se de um grupo de pessoas
que moram juntas e cuidam de seus interesses,
autonomamente, ou seja, quero fazer rua, quero
fazer praça, quero ampliar, quero diminuir, quero
fazer ponte, eu faço. Não vou depender de uma
autoridade distante, muito menos do Estado.
Quero dizer, é a autonomia das pessoas para cui
darem de seus interesses locais, com toda liberda
de. Isto é município.

No Brasil, desenvolveu-se o autoritarismo, que
enfiou na cabeça das pessoas que se não for
rico não pode ser município. Quer dizer, quem
é pobre não tem o direito de autogovernar-se,
de resolver o problema local como queira. Ora,
temos que ter município pobre e fazê-lo ficar rico

e não esperar que fique rico para tomar-se rnuní
cípío, ou seja, para gozar dessa franquia demo
crática de se governar a si mesmo nos seus assun
tos locais. O Brasil não deveria ter mil nem seis
mil municípios, como falei com otimismo talvez;
deveria ter vinte mil municípios. A Alemanha, do
tamanho de Minas Gerais, tem quarenta mil muni
cípios, quarenta mil comunidades que se gover
nam a si mesmas em seus assuntos locais. Não
há razão nenhuma para ligar a idéia de riqueza
a essa liberdade Cidadã que todos os nossos com
patriotas, que vivem em lugares remotos e pobres,
devem ter em igualdade de condições conosco.
Estou de pleno acordo com o Deputado Nilson
Sguarezi.

Por último, o ilustre Constituinte Affonso Ca
margo referiu-se ao problema do financiamento
para construção de rodovias. Há dois problemas
graves: um é a necessidade de recursos para in
vestimento com implantação dessas obras; e o
outro é a manutenção disto. Deve haver recursos
- que vêm do Imposto Único sobre Combustíveis
e Lubrificantes e do Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores - para manutenção e
para investimentos. Isto é uma brutalidade. Criou
se um esquema, na Constituição que está em
vigor, que impede o exercício de um mecanismo
usado em todos os países desenvolvidos do mun
do, e por isso são desenvolvidos: a chamada desa
propriação por zona.

Se o Estado vai fazer uma grande estrada de
rodagem numa região absolutamente desprovida,
onde o valor do hectare é um, este valor vai passar
de um para dez, vinte ou cinqüenta. E os proprie
tários estão ali exatamente porque não há acesso
para aquela região e não há possibilidade de ex
portar a sua produção nem de produzir, etc., e
no instante em que for implantada uma estrada,
aqueles valores crescerão extraordinariamente.
Então, em todos os países civilizados o Estado
desapropria a faixa que vai ser necessária para
a estrada e mais as faixas lindeiras, não tem todo
o percusso, mas em alguns pontos importantes.
O Estado desapropria, paga o valor de um, que
era o valor daquela terra, e passa a ser seu dono.
Faz a estrada e vende determinados pontos das
suas margens - porque é dono - para construir
postos de gasolina, indústrias, comércios, etc. Já
vende pelo novo valor, resultante da existência
da estrada. E essa diferença de valor, que é de
propriedade do Estado, vai servir para, ou pagar
o empréstimo da construção da estrada, ou fínan
ciar outras estradas, a expansão da malha viária.
Por isso é que há boas estradas na Itália,na Alema
nha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Cana
dá, em qualquer país civilizado.No Brasil a menta
lidade - perdoem-me tacanha de apego àquele
valorzinho por parte de meia dúzia de proprie
tários, impede o desenvolvimento nacional, no
fundo, com prejuízo para o próprio proprietário.
Se ele fosse proprietário num país rico e desen
volvido, seria mais rico, teria lucro e segurança.

É preciso adotar a desapropriação por zona.
Já fiz uma proposta - não me lembro em que
comissão agora se encontra - em que procuro
na Constituição os argumentos que atualmente
se usam para impedir a desapropriação por zona.
Fizemos a proposta, derrubando esses argumen
tos, para permitir a desapropriação de área maior
do que a necessária para a realização de obra.
Isto vale para estradas, excelentemente, e para
uma série de obras também urbanas. De maneira
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que o Poder Público, sem praticar nenhuma injus
tiça, terá recursos para a realização dessas obras.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao Constituinte Adhemar de
Barros Filho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Prof. Geraldo Ataliba, é um prazer
revê-lo nesta Casa. Queremos abordar, aprovei
tando a sua experiência, um problema que reputo
de extrema importância, que é a questão da saúde
pública. A saúde pública tem, a grosso modo,
esta configuração: o Ministério da Saúde, respon
sável por programas nacionais - vacinação,
campanha contra a AIDS, como está ocorrendo
hoje em dia, subvenções ao nível de certos hospi
tais e nada mais. A sua verba orçamentária é inex
pressiva ao longo dos últimos vinte anos. A rigor,
é um Ministério inexistente. Os Estados praticam,
nas suas secretarias de saúde, postos, centros
e hospitais gerais. Os serviços são mais reais e
mais efetivos. Os municípios que têm recursos
produzem alguns ambulatórios. O grande serviço
de saúde, no nível preventivo, é feito pela Previ
dência federal brasileira, através da verba retirada
do empregador e do trabalhador.

V.S' e todos nós conhecemos o que é a corrup
ção na área da saúde da Previdência federal. Res
ponsabilízo o Ministro Raphael de Almeida Maga
lhães. Acho que não se pode, porque ele tentou
e não conseguiu. Vimos, pela imprensa, que até
o Delegado-Chefe da Polícia Federal foi convo
cado. Não apurou responsáveis dessa corrupção
na Previdência federal na área de saúde, não
apontou culpados, não prendeu ninguém. Está
no contexto dos crimes de colarmho branco e
não houve definição. A meu ver, o cnme de cor
rupção é interno e externo, e não sei como dele
sair. Ocorre-me que o meu caro Relator tem de
anahsar uma proposta que se decalca muno na
realidade brasileíra, a criação de uma contribuição
municipal de saúde, partindo para o princípio da
descentralização do serviço de saúde.

No seu modo de ver, taxa não cabe. Então,
o que cabe é uma contribuição. Os municípios
que pudessem teriam a liberdade de criar essa
contríbuiçâo para a instalação de seus serviços
próprios de saúde a que toda comunidade teria
acesso quando deles tivesse necessidade. Teriam
liberdade para instalar serviços próprios ou para
instalar serviços mediante convênio com os hos
pitais locais. Teriam liberdade para se assocíar
com dois, três ou quatro municípios e formar
serviços coletivos a nível de ambulatório e de hos
pital.

Em contraposição, entendo que se deve propor
a redução da contribuição previdenciária e se reti
rar da Previdência brasileira toda a responsabi
lidade pela saúde pública, uma vez que ela não
tem condições de controlar esses bilhões de cru
zados como forma de extinguir essa corrupção
que, a meu ver, é insolúvel. A Previdência federal
brasileira ficaria apenas com a responsabilidade
de pagar todos os beneficios existentes na legisla
ção atual e os que possam vir na legislação futura.
Os hospitais previdenciários seriam entregues aos
Estados ou municípios, mediante entendimento.

O Hospital Heliópolis, em São Paulo - não
sei se V. S' o conhece - é desses hospítais que
não aconselharia nem a um inimigo. Não tem
direção, assistência médica e não dá garantia a
ninguém de que quem entra lá terá assistência

médica, muito menos um trabalhador. O drama
do trabalhador é que não tem a quem reclamar,
meu caro Presidente, Deputado Francisco Dorne
lles. Não há a quem reclamar da Previdência. O
lAPAS é inacessível, o seu diretor em São Paulo
também o é, e o Ministro é muito mais. Então,
não há forma de se fiscalizar os serviços de saúde
na área previdenciária, mas a nível do Prefeito
é fácil. O morador de uma cidade qualquer sabe
onde achar o Prefeito.

Então, se reporia isso em termos racionais e
se eliminaria esse mal crônico brasileiro, que é
a corrupção ilimitada no campo da Previdêncle
Social e para a qual não vejo solução, nem com
o Delegado Romeu Tuma, nem com outro Acho
esse um negócio realmente maluco, mas para
o qual há de se encontrar uma solução. Acho
que a Constituinte pode abrir uma nova porta
para isso

Gostaria de ouvi-lo a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles)
- Concedo a palavra ao Constituinte Osvaldo
Sobrinho

O SR CONSTITUINTE OSVALDOSOBRINHO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Confe
rencista, na verdade o que queriamos trazer está
dentro do que o Deputado falou sobre municípios.
Quanto à questão que levantou o Deputado que
nos antecedeu, a do desmando, há um exemplo
muito claro: estamos sacrificando muito a popula
ção. Tudo o que se pensa tem imposto: bitribu
tação, tributação; paga-se por tudo dez, quinze
vezes. No entanto, acabamos de ver nos jornais
do País todos os 22 Governadores do meu partido,
PMDB, dizendo que encontraram o Estado que
brado, os bancos falidos - cinco, seis ou sete
bancos estão sob intervenção do Banco Central.
Na verdade. não ouvi falar até agora e não sei
de nenhum que tenha sido punido. Tudo isso
está aocntecendo no País das impunidades, e a
população pagando 50% de Imposto de Renda.
Por tudo temos que pagar mil vezes, e ninguém
cobra de ninguém o que se faz de errado neste
País. Creio que se deveria cobrar menos imposto
do povo, sacnficar-se menos a população em ter
mos do que se produz e se trabalha, e cobrar
mais daqueles que administram nossos bens. Na
verdade, tira-se tudo de quem produz e nada se
cobra de quem vai administrar. E o País continua
na situação miserável e desgraçada em que está.

Voltando ao que V.Ex"falou sobre IBGE, acho
realmente um método dificil de se cobrar da po
pulação, estipulando um FPM - Fundo de Parti
cipação dos Municípios -; veja, por exemplo, o
meu Estado, o Mato Grosso. Ontem, saimos do
último sofoco. Acabamos de criar 24 municípios
em meu Estado, que é novo, com comunidades
novas. Antes de 1980, esses rnunícípros não exis
tiam nem como comunidade. Mas tendo em vista
que os Estados do Sul estão se esvaziando 
desculpem-me os Colegas daquela região - e
o meu Estado é potencialmente rico, temos tudo
para oferecer. E para lá a população dos Estados
do Sul foi carreada, à procura de novos rumos,
novas oportunidades. E nós as estamos dando
a eles. Mas acontece que os municípios do Sul
estão recebendo o que estamos pagando no Nor
te. Veja, por exemplo, o Município de Colíder. Na
última eleição votaram 56 mil eleitores. Pelo re
censeamento do IBGE, temos 52 rml habitantes.

E agora, feita a divisão do FPM, houve um muni
cípto que teve dez mil eleitores na última eleição
e está com dois mil e quinhentos habitantes. Quer
dizer, não se pode nem estipular o FPM desses
municípios. É um absurdo! O Estado produz, cria
riquezas, forma cidades, e um órgão como o IBGE
tem que estipular a vida e a miséria desse muni
cípio. Estadomos produzindo riquezas. Hoje, por
exemplo, o Município de Paranaiba, com culturas
permanentes de cacau, café, guaraná e outras,
não existe no mapa econômico do IBGE. Em
tipo de coisa que não se pode entender. Teremos
de passar mais quatro anos, até 1991, quando
forem divulgados os novos dados, para tentar
mostrar que existimos.

Temos de achar outra forma, outro tipo de ma
pa para justificar esse tipo de coisa, porque como
está não dá, não tem sentido. Com o ICMocorre
a mesma coisa. Se formos comparar a população
de Mato Grosso hoje veremos que é algo infinito.
De acordo com o IBGE, temos mais eleitores
do que população. É algo vexatório.

V. Ex' tem razão. Eu lhe pergunto: qual seria
a fórmula para corrigir essa anomalia e sacrificar
menos esses municípios e Estados?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao Constituinte Osmundo Re
bouças.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS
- Meu caro Professor Geraldo Atahba, quero pa
rabenizá-lo por sua brilhante palestra. Há muito
tempo conhecemos suas posições equilibradas.
Entre os vários pontos levantados por V. S· 
infelizmente não teremos tempo para comentar
grande número deles - gostaria de centrar-me
no relativo à proposta do IPEA que diz que a
distribuição dos fundos deve basear-se inicial
mente no inverso da receita per capita.

É evidente que o critério populacional para dis
tribuir o FPM é bastante falho, mas o proposto
pelo grupo do IPEAbeneficia aqueles que exibem
menor esforço fiscal próprio Então, se o Estado
arrecada menos é mais beneficiado. Nos Estados
Unidos e em outros países ocorre o contrário:
o sistema de transferência beneficia aquele que
mostra maior esforço de arrecadação. Tem mais
transferência aquele que mostra que se esforçou
mais em cobrar dos seus próprios constribuintes
residentes, a nível de Estado ou município. Se
o criténo populacional é falho, porque o IBGE
falha muito, atrasa, manipula dados, não seria
melhor obrigá-lo a trabalhar bem, apurar correta
mente a estatística populacional de que beneficiar
aqueles Estados e municípios que menos cobram
dos seus residentes? Era essa a pergunda que
gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao Professor Geraldo Ataliba.

O SR. GERALDO ATAUBA- O ilustre Consti
tuinte Adhemar de Barros Filho usou a seguinte
frase: "Se se criasse uma contribuição para finan
ciar certos serviços de saúde, toda a comunidade
seria beneficiada e teria acesso."

A idéia de que toda a comunidade teria acesso
já exclui a contribuição, que está vinculada à idéia
de um círculo definido de pessoas que têm bene
ficio específico de uma atividade estatal, ou que
provoca, para sua atividade, uma atividade estatal
especial.
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Para financiar serviços de saúde num país co
mo o Brasil, a fonte de recurso é o Imposto, quer
dizer,os que têm saúde e os que não a têm prect
sam pagar imposto na medida de suas riquezas.
O Estado tem de dispor de receita de impostos
suficientes para gastar com a áreil de saúde. Daí
o problema de elaboração de lei orçamentária.
Se abríssemos a contribuição para isso - hoje
há essa confusão, que desmerece a Constituição,
desfigura o sistema e cria injustiças - iríamos
abrir para tudo; daí, tira-se da contribuição o seu
grande significado como instrumento que serviu
para a Alemanha, a Inglaterra, a Holanda e os
Estados Unidos terem a oferecer, em contraste
conosco.

Esta a minha ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Franciso Dornelles) 
Gostaria de levantar outro problema. O Consti
tuinte Adhemar de Barros Filho tratou da impor
tância, da eficiência dos serviços médicos, caso
pudessem eles ser prestados a nívelde município.
Segundo sua experiência, seu conhecimento dos
problemas que ocorrem nos municípios, pode-se
verificarque em alguns hospitais da Previdência
têm todas as dificuldades apontadas pelo referido
Constituinte.Eu havia entendido que S. Ex" levan
tara a possibilidade de se utilizar o que hoje se
chama contribuição da Previdência.

Em alguns casos, acredito que isso poderia
ocorrer. Em alguns lugares poderia ser recolhida
ao município e, então, caberia a este prestar servi
ços médicos.

Seria isso?

(Intervenção distante do microfone. mau
dível.)

O SR. PRESIDENTE (Franciso Dornelles) 
Exatamente. Em outras palavras, para permitir
que o município tivesse essa competência, nos
casos em que isso ocorresse, não seria cobrada
a contribuição da Previdência.

O SR. GERALDO ATALIBA - Ilustre Consti
tuinte, sob a sua presidência e por convocação
de V.Ex', algumas vezes tive a honra de compa
recer ao Congresso Nacional. Nosso debate sem
pre foi muito proveitoso e produtivo.

A idéia de um imposto de saúde já foi tentada
no Brasil. Aliás, a idéia de impostos destinados
a fins específicos já foi tentada em alguns países.
Em outros, que merecem ser considerados, há
mais de sessenta anos não se pensa nisso. No
Brasil, há menos de sessenta anos já se experi
mentou tal forma e chegou-se à conclusão de
que não é bom, porque no fim fica uma colcha
de retalhos, tolhendo totalmente o administrador,
porque ele diz:bom, há uma arrecadação de im
postos de tantos bilhões, sendo tanto para isso,
tanto para aquilo. Então já não se precisa de go
verno nem de administração. Avinculação do pro
duto à criação de impostos não se revelou boa
prática, além de ser contrária a qualquer teoria.
A criação do imposto municipal tem aspectos
interessantes, mas impede exatamente o meca
nismo de compensação, cujo embrião está, hoje,
nos fundos. Foi razoavelmente bem equacionado
nos projetos do IPEAe AfonsoArinos,que permite
que as regiões ricas contribuam para que a União
gaste na regiões pobres, pois se os municípios
pobres - são três mil no Brasil - tiverem que
manter seus serviços de saúde com seus recur
sos, estes não existirão.Eles exisitirãoapenas nos

mil municípios restantes. Além da injustiça come
tida, canalizará a população dos três mil muni
cípios pobres e desassistidos para os mil atendi
dos, agravando assim os problemas já existentes.

Seria preciso uma conscientização de que, pelo
menos durante dez ou vinte anos, devia-se parar
o crescimento das regiões ricas e gastar dinheiro
com as pobres, a fim de fixar o homem nessas
regiões. Se eles tiverem escolas, saúde, emprego,
etc., não irão migrar, mas criar riquezas naquela
região, o que é bom para o Brasil, e permitir que
haja um equilíbrio nacional nessa matéria.

Quanto à municipalização da execução - es
tou de pleno acordo com V. Ex", porque, como
disse, o vereador e o prefeito estão ali,ao alcance
do eleitor,que vaiexigirdele, ao passo que, quanto
ao governador, ao deputado estadual e ao secre
tário, é mais dificil. Então a autoridade federal
não existe, é inatingível. A Uniãoé uma abstração.
Realmente, o Executivo da União e o Congresso
Nacional têm de ser órgãos para cuidar dos gran
des problemas nacionais e não de miudezas, que
devem ser tratadas, na medida do possível, pelos
munic1pios. Quando isso não for possível, devem
ser tratadas pelo Estado. Não compete à União
esse tipo de serviço.

Os Estados Unidos,país exemplar nesse ponto,
não têm serviço federal. Quando muito existe o
controle federal sobre alguma coisa. Por exemplo:
estradas. Nos Estados Unidos não existe Minis
tério dos Transportes - o Constituinte Affonso
Camargo acaba de sair dessa responsabilidade
- mas um fundo nacional que financia o trans
porte para articular a integração das redes esta
duais e municipais com a federal. Dá o dinheiro
em troca de que se articulem os sistemas e se
mantenha um padrão. A União não fazobra algu
ma. Quem tem de fazê-Ia são os estados e os
municípios Não tem cabimento a União ter servi
ço ou funcionário de saúde. Devia existir uma
comissão, ou um órgão qualquer, que tivesse ver
bas para executar a compensação, tirar do rico
para dar ao pobre. Os estados e os municípios,
preferencialmente os municípios, têm que execu
tar integralmente essa concordância que, aliás,
não poderia ser diferente, segundo a experiência
de V.Ex" O Constituinte Osvaldo Sobrinho men
cionou sermos o País das impunidades; S Ex"
se insurgiu contra o IBGE. Aventou-se, muito pon
deradamente, que era preciso dar ao IBGEcondi
ções para funcionar adequadamente, fornecendo
dados para o andamento do mecanismo. Não
sei se a Constituinte estará correspondendo às
expectativas futuras deste País.A experiência indi
ca um clima, uma mentalidade nacional, uma
série de víciosque fizeramcom que o IBGEnunca
funcionasse direito- esta é a verdade - e fizesse
repousar a autonomia dos estados e dos muni
cípios sobre algo tão precário. Os Correios funcio
naram em uma época, não funcionam agora. Nin
guém garante que voltarão a funcionar no futuro.
Será que poderemos fazer repousar nos Correios
o bom funcionamento das instituições básicas
dos estados e dos municípios neste País? Não
podemos. Não podemos fazer repousar em ne
nhuma entidade federal a criação e manutenção
de municípios, os mecanismos de participação
e distribuição de receita, e muito menos em enti
dades onde não existe garantia de funcionamento
adequada e contemporânea, não por causa de
regra ou norma expedida pela Constituinte, mas
em conseqüência de um clima e de uma realidade

nacional. Como disse o Professor e Constituinte
Osmundo Rebouças, critériosque levem em con
ta dados facilmente apuráveis, isto é, o compor
tamento da arrecadação em função da realidade
local, no sentido de demonstrar que houve o em
penho da autoridade local em arrecadar as suas
receitas e receber as participações federais e esta
duais são objetivos práticos de fácil controle e
estimulam a autoridade local.Há milhares de mu
nicípios brasileiros - aliás, o Professor e Consti
tuinte José Serra chamou-me a atenção pessoal
mente para isso - onde não existe esforço por
parte da autoridade da Câmara dos Vereadores
e dos Prefeitosno sentido de incrementar as recei
tas ou usar a competência tributária na medida
constitucional. Existe um mecanismo diabólico,
político, que faz com que as autoridades, para
aparentarem ser boazinhas, não cobram os tribu
tos locais, vivendo dos tributos e das receitas
transferidas. Se esse mecanismo fosse adotado
pela Constituinte,levariaas autoridades, os Prefei
tos e os Vereadores a responderem aos seus elei
tores dizendo: sómos obrigados a aumentar a re
ceita própria, porque é a única forma de aumentar
a receita transferida ou participada. Daí, o contri
buinte entenderia que pagando mais também es
taria recebendo mais. Não é exato?

O SR. CONSmUINTE JOSÉ: SERRA- Gos
taria de fazer um comentário que tem a ver com
o âmbito da nossa Subcomissão, no seu conjunto,
e com a Comissão da qual o Senador José Richa
é Relator, da qual não me lembro exatamente
o nome, mas trata de distribuição de poderes.
Queria fazer um comentário em relação à preocu
pação do Constituinte Adhemar de Barros Filho,
que é das mais pertinentes. O que o Inamps está
procurando fazer hoje? Em São Paulo começa
mos a fazer convênio com o Estado e com as
prefeituras para realizara fusão dos serviços fede
rais, estaduais e municipais, no sentido de se che
gar a um serviço único a nível do atendimento
primário. Quero chamar a atenção para isso, por
que, a meu ver,teremos que tomar medidas muito
claras no plano da Constituição para encaminhar
o problema da desestabilização. Não existe uma
solução única, porque se dissermos que a educa
ção ou a saúde ficam por conta do município
na Constituição, no dia seguinte à promulgação
da mesma haverá um colapso no serviço do Esta
do, ou federal, pois continuarão gastando recur
sos, dos quais os municípios não poderão encar
regar-se. Na verdade, vamos ter um processo de
transição de uma situação para outra. É: um pro
cesso que não tem uma lei única e que não é
homogênea, porque muitos atos desumanos es
tão ocorrendo e a questão está bastante desorga
nizada com respeito à matéria. Amudança é abso
lutamente vital,do ponto de vista da nossa Consti
tuição, porque não há verdade maior, especial
mente no atendimento primário. Os hospitais nos
municípios do interiorainda têm um caráter regio
nal. Mas não há nada mais apropriado do que
o município tratar da questão. O nosso grande
desafio é encontrar forma de a Constituição ajudar
nesse sentido e não atrapalhar, pois algo mal feito
levará, no futuro, a um reforço na centralização.
Se ficar estabelecido na Constituição que o muni
cípio faz, mas não tem dinheiro, a União conti
nuará com o dinheiro e não saberá como repas
sá-lo. O Estado tem os seus funcionários. Enfim,
se esse processo for anárquico, poderá inclusive
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piorar a situação. Acho que temos de criar meca
nismos de transição. No caso do Inamps, por
exemplo, é necessária a reahzação de convênios
com estados e munícípíos, que criem um serviço
único, inclusive de repasse. São Paulo está-se en
caminhando para estadualizar o Inamps - o que
já é um grande passo - no sentido de tomá-lo
real e praticamente um organismo estadual, afím
de fundir todos os serviços a níveis municipais,
estaduais e federais. Chamo a atenção para a
tremenda lmpórtãncía da colocação feita por V.
Ex"

O SR. CONSTITUINTE FERNANDOBEZERRA
COELHO - Eu queria ilustrar meu pensamento
com o exemplo do que ocorreu em Pernambuco,
que foi muito válido.A política de saúde no Gover
no passado, em Pernambuco, que está sendo
mantida neste Governo, no sentido da municipa
lização das ações de saúde, teve grande êxito.
Os hospitais regionais foram municipalizados, e
a diferença dos serviços prestados é enorme. Não
existe comparação com os serviços anteriores,
reforçando a argumentação do Constituinte
Adhemar de Barros Filho, no sentido de que efeti
vamente a cobrança, por parte da comunidade
próxima ao Prefeito e ao Vereador, se faz de forma
mais eficaz; ela cobra os recursos, a presença
do médico e a assistência médica. Acho que este
é o caminho que devemos tomar.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Eu gostaria que fizesse parte da Mesa o ilustre
Constituinte Bernardo Cabral, Relator da Comis
são de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL
- Serei extremamente rápido, pois meu avião
sai às 13:30 horas. Não existe outro vôo hoje
e preciso estar às 13:00 horas no aeroporto. Por
tanto, tenho que sair daqui às 12:30 horas Ilustre
Constituinte Osmundo Rebouças, já abordamos
sua questão. Sua experiência administrativa, de
professor e de político indica - o que me parece
correto - que o caminho adequado é fazerrepou
sar os critérios de participação e transferência em
um mecanismo eficaz de receita própria. Estou
inteiramente de acordo com V. Ex' e tenho certeza
de que a sua presença nesta Subcomissão é um
penhor de que este caminho será adotado.

o SR. CONSTITUINTE FERNANDOBEZERRA
COELHO - Gostaria de fazer uma observação.
Não podemos considerar esses critérios como
exclusivos, porque as diversidades regionais exis
tem e são bastante elevadas. Citaria o exemplo
de Pernambuco, que é constituído de três regiões
distintas: o Sertão, o Agreste e a Mata. Noventa
por cento do ICM de Pernambuco são arreca
dados da região da Mata; apenas 4% do Sertão,
que correspondem a 2/3 do território de Pernam
buco. É preciso que esse mecanismo de arreca
dação própria em cada município, em cada região
ou em cada Estado possa estar associado a outros
critérios, a fim de contrabalançar efetivamente o
efeito de bases econômicas mais frágeis.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Concedo a palavra ao Constituinte Carrel Bene
vides.

O SR. CONSTITUINTE CARREL BENEVIDES
- Ilustre Professor Geraldo Ataliba, é um prazer
conhecê-lo pessoalmente. Já acompanhamos
seu trabalho, suas obras. Mas não poderia sair

sem pedir esclarecimento para uma dúvida que
incide diretamente na área de trabalho da nossa
vida pública. Como ex-Vereador e conhecendo
as exposições de V. Ex", sempre advogando
maiores horizontes e uma maior fiscalização, que
ríamos, dentro da nova ordem jurídica, saber co
mo ficariam os municípios. Defendemos a auto
nomia assim como V. Ex" - o reforço do Poder
Legislativo,a devolução de se legislar matéria tri
butária financeira, e tenho certeza de que muitos
dos esbanjamentos que estão acontecendo na
área do Executivo são devido à falta de partici
pação do Executivo no momento de discussão
e votação do orçamento. Com o Legislativoorga
nizado, discutindo o orçamento, não teremos
preocupações que tem o Deputado Nilso Sgua
rezi, porque limitaríamos o orçamento, com rela
ção à divulgação na Secretaria de Comunicação.
Voutrazer a V.Ex" o caso específico do Amazonas.
No caso de um governo déspota, arbitrário, como
no Estado do Amazonas, criou-se o Conselho de
Contas, trazendo velhos políticos que haviam per
dido as eleições Então, tenho a impressão de
que o Conselho de Contas no Amazonas real
mente já começou mal-estruturado pelo seu pró
prio pessoal, inteiramente desqualificado, despre
parado, incapaz de exercer aquela fiscalização nas
contas das Câmaras e Prefeituras do interior. Gos
taria de ouvir a sua opinião pessoal. Com um
Legislativo forte e autônomo, não ficaria prejudi
cada a ação dos Conselhos de Contas? E com
uma Assembléia Legislativa também forte, não
se limitariao acesso ao trabalho do próprio Tríbu
nal de Contas? Isto é, dentro da tese do federa
lismo - que V.Ex"e eu respeitamos e defende
mos - advogamos a extinção dos Conselhos
de Contas, que têm perseguido e maltratado mui
tas Câmaras Municipais e as próprias Prefeituras.
Compreendemos o tempo escasso de V.Ex", gos
taria de ouvira sua opinião pessoal. Foi um grande
prazer conhecê-lo.

O SR. GERALDO ATALIBA-Ilustre Deputado
Carrel Benevides, é uma honra ouvi-lo. Quando
pensa a Constituinte em Tribunal de Contas, em
Poder Judiciário, em juiz, em deputado, em fun
cionário, em ministro, em governador, não pode
pensar no que está aí, e muito menos no passado.
Tem que pensar num ministro enquadrado na
nova Constituição, no tribunal que surgirá do novo
texto constitucional, vindo do povo; tem que pen
sar no funcionário, no ministro, no secretário, no
governador de novas instituições, em um novo
Brasil que será criado. Se estivéssemos aqui para
tratar dos órgãos, dos agentes politicos e adminis
trativos atualmente existentes, estaríamos perden
do o tempo. Temos que renovar este País. E a
renovação vai nascer da Constituição, da autori
dade que ela vai alcançar por corresponder aos
anseios populares. De maneira que, quando se
fala em Conselho de Contas, peço a V. Ex" que
partilhe comigo da crença de que este ou o Tribu
nal de Contas vão ser um novo órgão, debaixo
de um Poder Legislativo Estadual, que no caso
do Tribunal de Contas do Estado, será renovado
na sua energia, na sua virtude, na sua potencia
lidade e nas suas prerrogativas, e que exercerá
essas prerrogativas. Reduziremos o Poder Execu
tivo à sua função normal, como em qualquer país
civilizado. Vamos resgatar o Poder Legislativoaos
olhos do povo, na sua significação como órgão

'. que decide em nome do povo, que depois acom-

panha a execução das decisões que adotou. E
nesta matéria contábil, financeira, etc., seremos
auxiliados por um órgão técnico que vai fazer
as contas, examinar papéis e documentos com
toda a exatidão, com toda exação exatamente pa
ra que o desígnio do legislador, que fala em nome
do povo, seja rigorosamente cumprido. Não estou
me referindo a isso que está aí, mas, sim, às novas
instituições que nascerão e àquelas que persis
tem, com uma nova alma e uma nova mentali
dade, que é a de servir reverentemente à LeiMag
na que vai ser feita pelos representantes do povo
neste momento. Dentro desta perspectiva, Depu
tado, creio que estamos de pleno acordo em que
ado, vai-se apoiar em órgãos a ele subordinados
e a seus auxiliares, como é o caso do Tribunal
de Contas, que exercerá as suas atribuições com
toda fidelidade, sob as penas das leis que também
serão feitas para assegurar esses desígnios.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Com a palavra o Deputado Fernando Bezerra
Coelho.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDOBEZERRA
COELHO - Professor Geraldo Ata/iba, seria des
necessário agradecer a V. S' sua presença nesta
Subcomissão e a grande contribuição que certa
mente, com esta palestra, irá dar a todos os mem
bros da Subcomissão de Tributos, no sentido de
cumprir com o nosso desafio. Mas tenho uma
dúvida e gostaria de interrogar o professor Ge
raldo Atalibasobre que tratamento deveremos dar
no que diz respeito às contribuições sociais. O
trabalho elaborado pelo IPEA, coordenado pelo
professor Fernando Rezende, revela-nos uma es
tatística assustadora. A carga que é paga através
de contribuições sociais é equivalente ou muíto
próxima de toda a carga tributária. Então, faria
uma pergunta específica ao professor Geraldo
Ataliba. Como deveremos tratar as contribuições
sociais como: salário-família, programa de inte
gração social, fundo de garantia, enfim, as várias
contribuições sociais que existem hoje? Como
tributo? Se for tributo, que tratamento poderemos
dar a níveldo texto constitucional? Será que essas
contribuições sociais poderão ser tratadas a nível
de lei complementar ou de legislação ordinária?

O SR. GERALDO ATAUBA - Sr. Presidente.
Sr. Relator, esta Comissão está inteiramente esva
ziada e até ridicularizada aos olhos da posteridade;
esta Constituinte não valerá nada se o conceito
de tributo não for muito claro, se dedicarmos todo
esse trabalho para criar um Conselho de Tributos,
um regime tributário, direitos e garantias em ma
téria tributária, etc., e, de repente, deixarmos uma
porta aberta para, sob outras designações, o Exe
cutivo ou o Estado mesmo, através do legislador,
meter a mão no bolso das pessoas arbitrariamen
te, sem nenhuma responsabilidade, como acon
tece hoje. Se essa porta ficar aberta, não é preciso
fazer Constituição, não há necessidade de reunir
uma Constituinte, e esta Comissão estará labo
rando no vazio. Ou todo o dinheiro que o Estado
exige,seja por que pretexto for,para que finalidade
for, em que circunstãncia for, é tributo e está su
jeito à legalidade, igualdade, irretroatividade, pro
porcionalidade, ou não é tributo. E, se não o for,
não será preciso Constituinte, Governo, adminis
tração, tribunais, não será preciso nada. Continue
mos no regime do arbítrio. Dessa maneira - per
doe-me, Deputado Fernando Coelho, o calor não
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é dirigido a V.Ex' - penso que qualquer dinheiro
tirado sem a nossa vontade é tributo, e está sujeito
ao regime tributário. Há um exemplo segundo
o qual a Constituição é uma fortaleza para a prote
ção do cidadão contra o poder; a Constituição
é uma fortaleza de pedra com portas de aço para
impedir as agressões, os ataques que o Poder
faz, seja o poder econômico que está por aí, seja
o poder político que está nas mãos das entidades
públicas para proteger o cidadão, dar-lhe liberda
de, patrimônio e tudo o que significa patrimônio,
inclusive a igualdade, os direitos de cidadania etc.
Ora, se se faz toda essa fortaleza e deixa-se uma
janela de papelão, o inimigo entrará por essa jane
la. Então, não podemos deixar nenhuma fresta
nesta fortaleza E o conceito desta fortaleza tem
que repousar no conceito de tributo. Este é todo
dinheiro que o Estado tira à força de alguém;
todo dinheiro que, com ou sem contraprestação
direta, o Estado exige das pessoas. Não sou contra
a que o Estado tribute Quero que tribute pelo
legislador em igualdade, com irretroatividade e
proporcionalidade. Este é um querer que corres
ponde aos preceitos constitucionais vigentes em
todo o mundo civilizadoe que responde pelo pro
gresso, pela cMlização, pela segurança, pelo de
senvolvimento da Inglaterra, da Alemanha, dos
Estados Unidos, do Canadá, de todos os países
civilizados do mundo. É o padrão que se deve
tentar perseguir.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) 
Agradeço ao Professor Geraldo Ataliba a impor
tante contribuição que trouxe aos trabalhos da
Comissão e aos Constituintes aqui presentes, pelo
alto nível nas questões examinadas. Muito obriga
do. (Palmas.) Um momento, o Constituinte Fer
nando Bezerra Coelho gostaria de prestar uma
informação.

O SR. CONSTITUINTEFERNANDOBEZERRA
COELHO - Vamos entrar em contato com as
entidades convidadas para a reunião das 17h e
se por acaso, houver conveniência por parte des
sas entidades na transferência da audiência de
hoje para terça ou quarta-feira, comunicaremos
aos membros da Subcomissão.

O Sr. Presidente me pede para informar que
a audiência de sábado com o Secretário da Recei
ta, Dr Quintanilha, foi transferida, a pedido de
S. S', para um outro dia da próxima semana.

Fica cancelada toda a programação de amanhã
e mantida a reunião de hoje, às 17h.

Não haverá reunião no domingo.
Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nion A1bemaz)- Dando
continuidade aos trabalhos da Subcomissão de
Tributos, Parncípaçâo e Distriburção das Receitas,
convido o Dr. Cleuler de Barros Loyola, do Insti
tuto Brasileiro de Administração Municipal, Pro
fessor do Ceurso de Mestrado da Escola Brasileira
de Admirustração Pública da Fundação Getúlio
Vargas, para tomar assento à mesa. (Pausa.)

Nesse período da tarde, ouviremos três confe
rencistas. Em primeiro lugar, falará o Dr. Cleuler
de Barros Loyola;em segundo lugar, o Dr. Nivaldo
Krilger, representando a Associação Brasileira de
Municípios; e, em terceiro lugar, o Dr.Jorge Khou
ry Hedaye, representando a Confederação Nacio
nal dos Murucípios.

Concedo a palavra ao Dr. Cleuler de Barros
Loyola, para fazer sua exposição.

O SR. CLEULER DE BARROS LOYOLA - De
início, quero expressar minha grande satisfação
e a honra que tenho em estar presente nesta Sub
comissão, participando dos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte. É uma honra muito
grande para o Instituto a que pertenço e também
uma honra pessoal. Quero congratular-me com
os membros desta Subcomissão pela maneira
como estão conduzindo os trabalhos, procurando
ouvir realmente as entidades e pessoas que vêm
lutando nesse campo do municipalismo. Quero
dizer que ainda tenho uma satisfação adicional
em ver que esses trabalhos estão sendo presi
didos pelo meu antigo amigo NionAlbemaz. Tam
bém sou goiano, embora radicado no Rio de Ja
neiro há muitos anos. Há um fato inclusive interes
sante: é que, embora seja praticamente da minha
Idade, foi meu professor de matemática. Esse de
talhe me trouxe mais satisfação em comparecer
aqui.

Gostaria de dizer que no IBAM, quando se anun
ciou a convocação da Assembléia Nacional Cons
tituinte, preparamos esse documento em defesa
do município e sobre o município na próxima
Constituição. É dividido em duas partes. A pri
meira parte é uma pregação em favor da descen
tralização em favor do município. Asegunda parte
contém proposta para a Assembléia Nacional
Constituinte.

EVidentemente, não procuramos esgotar o as
sunto, mas centrarmos naquelas propostas que
entendemos mais importantes, aquelas que talvez
devessem merecer maior atenção.

O Prof.Diogo Lordello de Mello,nosso ex-Supe
rintendente-Gerai, hoje Assessor Especial do insti
tuto, já esteve aqui em Brasília, participando de
uma reunião da Subcomissão dos Municípios e
regiões, quando abordou vários aspectos das pro
postas que o IBAM apresentou. Eu me circuns
creverei especialmente àquelas de natureza tribu
tária, evidentemente. Inclusive, preparei mais dois
anexos, que estão inseridos neste documento.

Inicialmente, gostaria de mencionar, a título de
introdução, que o município é parte integrante
e Importante da Federação brasileira. Nenhum
país necessariamente deve ter Governo local. Po
de ter alguma forma de administração local, mas
quanto a Governo local, não há essa obrigato
riedade. No entanto, o Brasil opitou por isso.

Temos, realmente, uma Federação carecterís
ca, em que o município assume papel relevante,
em que o prefeito municipal e os vereadores são
eleitos, em que a autonomia municipal, aSSIm
como a autonomia dessas entidades é bastante
grande. Temos também a obrigação de dar a
esse nível de governo, ao prefeito e aos verea
dores, condições para que possam exercer o seu
papel.

O município existe para que, no nosso enten
der? Basicamente, para a prestação de serviços
locais. Para que possa prestar esses serviços lo
cais, necessariamente deverá ter recursos.

Aqui estamos falando em recursos financeiros,
mas é bom deixar claro que esses não são os
únicos recursos. É preciso assegurar aos muni
cípios recursos de natureza financeira. Em qual
percentagem? É a grande discussão. Na verdade
ninguém tem bola de cristal para dizer que deverá
ser. Inclusive o IBAM defende que o volume de
recursos atribuídos aos municípios deve estar
muito em função das responsabilidades que se

atribuem aos municípios. Eles terão dinheiro para
exercer estas e aquelas responsabilidades.

Como podem ver, trouxe essas duas tabelas.
Vamos ver a segunda tabela, em que utilizo uma
publicação da lULA - União Internacional de Go
vernos Locais - entidade sediada na Holanda,
que congrega entidades municipais e municípios
de todo o mundo Aqui está evidente, por exem
plo, que a proporção da receita municipal au
menta com o desenvolvimento. Normalmente, os
países mais desenvolvidos são aqueles que tam
bém atribuem aos seus municípios parcela maior
das receitas públicas. É justo que o Brasil, na
medida em que se desenvolver, também siga esse
caminho. Podemos ver, por exemplo, que países
de menor desenvolvimento atribuem percentual
menor de suas receitas públicas aos municípios,
até chegar na Dinamarca, que tem 70%. É um
caso realmente bastante atípico, porque, na Dina
marca, praticamente quase tudo é executado pe
los governos locais, com exceção das Forças Ar
madas, das relações intemacionais, etc. E, nos
Estados Unidos, exemplo muito cítado de Gover
no local realmente bastante forte, há 30,9%.

Essa percentagem do Brasil eu a atualizei com
dados de 1985. Está aí 16,3%. Há sempre uma
discussão sobre quanto é realmente.

Antes de iniciarmos esta reunião, estávamos
falando sobre isso, mas os dados oficiais são es
ses.

Deste quadro podemos tirar uma sugestão, que
é a que coloco aqui. Entendo que, entre 20 e
30% das receitas públicas, se forem atribuídas
aos municípios, seria percentual bastante satis
fatório.

Outro ponto que achamos muito importante
é que os municípios - item 2 - devem ter com
petência tributária própria, ou seja, pelo menos
do ponto de vista teórico, lógico, não é ideal que
os municípios sobrevivam apenas às custas das
transferências governamentais. Sabemos que
muitos prefeitos gostariam que assim fosse, por
que a cobrança de imposto é profundamente des
gastante; e é no nível municipal que esse desgaste
se observa de maneira mais acentuada. No nosso
entender, sobretudo considerando que o muni
cípio brasileiro é um governo, é importante que
tenha capacidade tributária, inclusive porque isso
dá mais responsabilidade ao prefeito, obriga que
o prefeito seja também responsável pela arreca
dação dos tributos.

Não é assunto desta Subcomissão, mas podem
ser examinadas formas de se tomar obngatório
o exercício dessa responsabilidade. Muitos países
que têm sistema de transferências, por exemplo,
vinculam parte dessas transferências à produti
vidade do sistema tributário local. Outros respon
sabilizam os Prefeitos pela não arrecadação dos
tributos O que achamos importante é que os
municípios tenham competência tributária pró
pria, ou seja, no caso brasileiro, continuem tendo
responsabilidade sobre determinados tributos,
como é o caso do IPTUe do ISS. No novo sistema,
eles deveriam manter tributos próprios e receber
também, as transferências, evidentemente.

Nesse primeiro quadro que estou apresentan
do, vemos que, na maioria dos países, os muni
cípios vivem de transferências, embora tendo ca
pacidade tributária própria. A grande exceção são
os Estados Unidos, onde realmente as transfe
rências são bastante pequenas, em função do
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volume de impostos que o govemo local arrecada.
Mas a nossa idéia é a de que o mumcípío, como
mencionei, além das transferências e dos impos
tos partilhados, tenha competência tributária pró
pria.

Qual seria a proposta do IBAM? É muito difícil
para qualquer pessoa ou entidade apresentar uma
proposta concreta, acabada de sistema tributário,
pois ninguém pode pensar no sistema tnbutário
municipal sem que pense no federal, no estadual,
numa federação como esta em que vivemos. Tan
to assim que a única proposta realmente abran
gente que analisamos foi a apresentada pelo gru
po do IPEA Menciono, no Item 9 da minha propo
sição, que a proposta de reforma do sistema tribu
tário brasileiro, apresentada pelo grupo de traba
lho do Instituto de Pesquisas, do IPEA,sob a coor
denação do economista Fernando Rezende, no
entender do IBAM, atende aos interesses dos mu
nicípios brasileiros e assegura à União, aos Esta
dos e aos Municípios participação adequada na
repartição das receitas públicas. Naquela propos
ta, segundo a projeção feita, os municípios teriam
20% das receitas nacionais, e o Estado - se
não me engano - ficaria com 47%. O município
teria dois impostos próprios: continuaria tendo
o IPTUe o Imposto Municipal sobre Combustíveis
e Lubrificantes. Assegurar-se-ia aos municípios
dois impostos municipais, como eles têm hoje.
Desapareceria o ISS, que seria englobado no NA
- Imposto sobre o Valor Adicionado - e seria
mantido o IPTU, criando-se o Imposto Municipal
sobre Combustíveis e Lubrificantes.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS 
Realmente, este é um assunto importante. Eu gos
taria de saber se, no bolo arrecadacional, com
esses 20% projetados, aumenta a participação
do município, pois, ao que parece, há vários im
postos federais dos quais o mumcípío hoje não
participa.

O SR. CLAULERDE BARROS LOYOLA-Jus
tamente.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS - Na
quela proposta, aumenta o bolo dos 20%?

O SR. CLAULERDE BARROS LOYOLA- Au
menta.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DElTOS -Isso
que eu gostaria de saber, pois não cheguei ainda
a uma conclusão efetiva.

O SR. CLEULER DE BARROS LOYOLA -Isso
confere com o item 3. Hoje, na verdade, os muni
cípios têm o Fundo de Participação dos Municí
pios, que provém do Imposto de Renda e Consu
mo. Participam também do Imposto sobre Mine
rais, Combustíveis e Lubrificantes, mas de forma,
inclusive, muito insatisfatória. Na reunião que
houve aqui em Brasília há um mês, em que os
prefeitos estiveram presentes, isso foi objeto de
reivindicação. E se permite também a manipu
lação daqueles impostos em que os municípios
não participam. A sugestão do IBAM é justamente
no sentido de os municípios participarem de um
bolo formado por todos os impostos federais 
e esta é a proposta desta Subcomissão. Eles ex
cluem, se não me engano, apenas o Imposto so
bre Importação e Exportação. Antes do inicio da
reunião, vimos um quadro em que realmente apa
rece um incremento muito grande, pois hoje o
Imposto de Renda e Consumo é em tomo de

duzentos e poucos bilhões de cruzados, e o bolo
global é muito maior, quase o triplo disso. Haveria
um acréscimo muito grande, além de evrtar-se
a manipulação, pois sabemos, por exemplo, que
nos últimos tempos, nos anos do crescimento
econômico em que o Pais arrecadou muito Im
posto de Exportação, os municípios dele não par
ticiparam, assim como não participaram também
dos impostos na área financeira, mas o IPI e o
Imposto de Renda não creceram tanto quanto
esses impostos. Aqui realmente seria uma partio
pação percentual sobre um bolo muito maior.

Outra proposta que apresentamos - e espera
mos que esta Subcomissão a encampe - é no
sentido de que os municípios tenham amplo direi
to de fiscalização sobre as transferências e os
impostos partilhados, porque hoje não o têm. Em
bora esse preceito exista na Constituição, o muni
cípio que quiser fiscalizar o ICM, por exemplo,
ou o Fundo de Participação, para saber se o Esta
do está repassando corretamente, encontrará as
maiores dificuldades. É precíso criar um sistema
em que os municípios possam acompanhar, atra
vés das suas entídades representativas, a forma
de se calcular realmente esses Imposto etc.

Outra questão muito polêmica - tenho acom
panhado os trabalhos da Assembléia e sei que
isto vem sendo bastante discutido - refere-se
às vinculações, à obrigatoriedade de um muni
cípio aplicar o produto de determinado imposto
diretamente ou um percentual de sua arrecada
ção em determinados setores ou programas. Em
bora isso possa parecer, à primeira vista, muito
íneressante, acreditamos que, se esse principio
for inserido na Constituição, dará rigidez muito
grande e perpetuará um fato que temos conde
nado muito aqui no Brasil, que é a simetria legal.
Falamos aqui em município. Mas, de que muni
cípio estamos falando? O Brasil tem quatro mil
e duzentos municípios dos mais difetentes tipos
e nas mais diferentes regiões. Estamos falando
em capitais, essa coisa que ninguém sabe o que
é, se é município pequeno, médio ou grande.
Estamos falando em municípios das regiões me
tropolitanas, rnunicípíos rurais ou urbanos? De
vem ser estabelecidas as propriedades de gastos
preferencialmente pelos habitantes do munícípío.
Por que nós aqui, na Constituinte, é que vamos
decidir que o transporte deve receber tantos por
cento, que a saúde deve receber tantos por cento,
que a educação deve receber tantos por cento.

Na proposta do grupo do IPEA, eles sugerem
duas vinculações interessantes ao progrma social
- já a ênfase do Govemo atualmente é nesse
campo - e também ao fundo de descentrali
zação. Isso, sobretudo, se observado de um ponto
de vista algo transitório, parece-nos interessante.

V.Ex" devem lembrar-se: pela Constiturção de
1946 o Govemo era obrigado a gastl)r 50% do
Imposto de Renda ou algo semelhante na Amazô
nia. Isso não funcionou e nunca irá funcionar,
pois o mundo é dinâmico e as coisas mudam.
As necessidades de hoje não são as de amanhã.
Realmente, não gostariamos de ver inseridas na
Constituição, em caráter permanente, essas vin
culações. Da mesma maneira, o modo de o Go
verno nacional ou municipal dominar politica
mente o Município é através das transferências
negociadas. Seria ideal que essas transferências
fossem diminuídas ao máximo. Sugerimos que
fossem mesmo em caso de calamidade pública,
ou na realização de planos e programas com obje-

tivos claramente definidos. Se ã participação do
Mumcipio na receita pública for acrescida como
estamos sugerindo e como acreditamos que vá
ocorrer desaparecerá essa necessidade de os pre
feitos, os governadores estarem vindo à capital
de pires na mão, de chapéu na mão pedir dinheiro
para ISSO, para aquilo, o que faz com que a autori
dade local fique submissa à autoridade nacional.
E também sugestão para que a nova Constituição
não tenha esse dispositivo, que foi introduzido
na Constituição de 1967 e nela está até hoje,
de a União ter autoridade para fixar alíquotas, esta
belecer isenções de impostos municipais etc.
Achamos que isso é descabido e não deveria
constar.

Finalmente, a questão da fiscalização financeira
dos Municipios. A Constituição do Brasil nos pare
ce bastante clara quando diz que é obrigatória
a fiscalização financeira e que ela será exercida
pelo órgão estabelecido pelo Estado, na sua
Constituição, nas suas leis ordinárias. É mais ou
menos assim. O Governo Federal, ainda no inicio
da vigência da Constituição de 1967, criou um
sistema em que o FPMseria fiscalizado pelo Tribu
nal de Contas da União. Esse sistema foi abolido
e, recentemente, no ano passado, o Congresso
voltou a aprovar lei no sentido de que os recursos
do Fundo de Participação e outras transferências
federais fossem fiscalizados pelo Tribunal de Con
tas. Nós, do IBAM, entendemos que isso, além
de ser inconstitucional- pois fere a Constituição
atual - representa um retrocesso, porque, na
verdade, sabemos que o Tribunal de Contas da
União não tem condições de exercer fiscalização
efetiva sobre os quatro mil Munidpios brasileiros.
Temos exemplos aí de Conselhos Municipais de
Contas que, pelo fato de terem esse papel como
único da sua atividade, criam delegacias regionais
que têm funcionado. Além desse aspecto fiscali
zador, têm exercido também um papel educativo
muito grande. Assim, o IBAM tem entendido que
seria melhor mesmo a manutenção desse siste
ma, em que o Estado cria Conselhos de Contas
para examinar as contas municipais - esse siste
ma existe na Bahia, em Goiás, no Pará, no Mara
nhão e em outros Estados - podendo aqueles
Municipios com população maior criar Tribunais
de Contas próprios, como hoje já existe na Cons
tituição.

Rapidamente, para não me alongar muito, in
clusive porque esse material já foi distribuído, se
riam estes os comentários que gostaria de fazer.
Assumimos também um compromisso, quando
o Prof. Lordello de Mello esteve aqui, na quarta
feira, de encaminhar à Constituinte essas suges
tões sob a forma articulada, para facilitar o traba
lho dos Srs. Constituintes. Já estamos fazendo
isso no IBAM, e, na próxima semana, pretende
mos encaminhar essas sugestões sob a forma
articulada.

Mais uma vez, agradeço a esta Subcomissão
o convite honroso que nos fez e agradeço também
a V. Ex' a atenção.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR PRESIDENTE (Nion Albernaz) - Gosta
riamos de convidar o Dr. Nivaldo Krüger, Secretá
rio-Geral da Associação Brasileira de Municípios,
para proferir a sua palestra.

O SR. NNALElO I(RÚGER - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, Sr. Secretário, prezados muni
cípalístas presentes a este encontro, em primeiro
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lugar, quero expressar, em nome da entidade que
represento, satisfação pela honra de trazer, mo
destamente, as opiniões do municipalismo brasi
leiro a esta Subcomissão da Assembléia Nacional
Constituinte, que trata de assunto tão importante
como o da reorganização tributária do País.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Associaçêo
Brasileira de Municípios procurou uma forma
bem clara para colocar o seu ponto de VIsta como
entidade representativa do municipalismo brasi
leiro ou de parcela do municipalismo brasileiro.
É uma entidade que desde 1946 vem atuando.
Participou da Constituinte de 1946, tem longa
história de luta pela autonomia do Mumcípio, pela
melhoria das condições de vida do Município bra
sileiro.Novamente a ABM participa da Assembléia
Nacional Constituinte.

Lembramos que, de 1891 até hoje, tivemos
oito Constituintes, quatro Constituintes populares
e quatro Constituintes de intervenção autoritária
Ainda estamos engatinhando, em termos de reor
ganização do processo de distribuição de renda,
pois o sistema adotado em 1967 se mostra, no
nosso entender, totalmente obsoleto Queremos
fixar-nos muito mais nos conceitos e nos pnncí
pios do que nas determinações de percentuais
e dados que viriam posteriormente na lei comple
mentar.

Temos a idéia bem nítida de que o sistema
tributário implantado em 1967 substituía o siste
ma tributário oriundo da Constituição de 1946
e cumpria a sua missão. O sistema tributário de
1967, que vige até hoje, trazia uma finalidade bem
clara: dar sustentação a um sistema político que
tinha por filosofia o desenvolvimento com segu
rança. Portanto, um grau de centralismo minto
acentuado, um grau de autoritarismo muito forte
O objetivo de fazer o crescimento econômico do
País foi alcançado nesses últimos vinte anos.

Se analisarmos o desenvolvimento econôrníco
do País, veremos que, através desse sistema, al
cançou-se elevado grau de crescimento econô
mico, ficando o País ao nível de oitava potência
econômica no mundo. Só que, do ponto de vista
social, ficamos em 54· lugar, numa posição cabu
Iosa, socialmente falando.

Todo esse processo foi manipulado por um
sistema tributário nacional concentrado exclusiva
mente nas mãos da União, ficando Estados e
Municípios sem nenhum poder de suprir deficiên
cias financeiras no decorrer do tempo. Então, fi

pergunta que se faz é esta: Seria possível, no mo
mento de reestruturação, de reordenamento, de
reorganização das instituições nacionais, em que
as aspirações populares são bem diversas das
de vinte anos passados, os propósitos do Governo
atual bem diversos daqueles do Governo que
se impunha à Nação ao tempo, seria possível,
repito, com remendos, com emendas a um siste
ma tributário que servia a uma filosofia, promo
vermos essas alterações, essas mudanças, ape
nas emendando ou costurando o sistema tribu
tário antigo? Nós, da ABM, temos convicção de
que não. Temos a convicção segura de que, se
assim quisermos proceder, não consertaremos
os defeitos e os vícios de origem do sistema tribu
tário nacional, que produziu elevadíssimo grdu
de concentração, tanto dos reCUlSOS em poder
da União como também estimulou a concentra
ção da riqueza, da propriedade, produziu margma
Iização social muito profunda, porque não foi re
distrlbutivista, mas regressivista, alcançando mui-

to mais as camadas populares que ganham me
nos e pnvilegiando as camadas da sociedade mais
bem aquinhoadas econorrucarnente.

Há um estudo que demonstra claramente isso
na razão mversa: 7,5% para os 20% mais bem
aquinhoados e carga tributária no global, 15%
para a classe média, 2.'5% para as camadas po
bres, desprovidas, que correspondem hoje a 69%
da população brasileira.

E esse aspecto que a ABM quer destacar para
os Srs. Constituintes. Não seria possível, em nosso
entender, reorganizar a Federação brasileira, o sis
tema de Vida administrativa do País com base
na concepção tripartite de poder, com um sistema
tributário que servia muito mais a um regime que
praticamente dispensava existência de Estados
e municípios pela poderosa concentração de re
cursos em suas mãos.

Outro ponto que nós, da ABM, queremos res
saltar como fundamental é que o município seja
considerado ente federado. Nossa Federação se
constituirá da União, Estados e municípios. Na
Constituição atual, figuram apenas União e esta
dos. Propomos sejam incluídos também os muni
cípios como entes federados, com sua missão
bem definida no texto constitucional. Defende
mos a tese de que o município deva ter a prerro
gativa de instituir contribuição. Isto quer dizer que
o município, num determmado momento - o
que não ocorre na Constituição atual - poderá
Instituir contribuição temporária - não tributo
- enquanto durar o mandato do Prefeito, para
que ele 'não transfira ao seu sucessor, ou ao grupo
ou vontade política que o suceder um peso que
não era do gosto político do grupo que detém
o poder na localidade. Essa prerrogativa nos pare
ce fundamental, para que o município, como esfe
ra de governo, exerça a autonomia que certa
mente esta Constituição lhe assegurará, pois já
se trata de tradição nas Constituições brasileiras
a autonomia política dos municípios para a elei
ção do Prefeito e dos Vereadores e a gestão de
tudo quanto for de seu peculiar interesse. Portan
to, propomos essa inovação.

Uma terceira inovação é no sentido de que as
instituições captadoras de recursos no município
obrigatoriamente devem aplicar parcela dessa
captação no território municipal. Essa providência
permitiria ou permitirá que o desenvolvimento se
proceda com base na parcela dos recursos gera
dos no próprio município.

O sistema financeiro corre muito solto neste
País. As diversas entidades financeiras, desde as
oficiais às particulares e até instituições como a
Loteria Esportiva e assim por diante devem reser
var parcela de suas captações para aplicação em
projetos no município. Aí, teríamos uma fonte se
gura de recursos para o desenvolvimento local
e uma emulação das idéias, porque nós, que co
nhecemos a base, sabemos perfeitamente que
há grande frustração e até perplexidade. Traba
Iha-se tanto numa localidade, geram-se tantos re
cursos, a produção é volumosa e, no momento
em que a empresa, o empresãrio ou alguém com
qualquer idéia nova quiser fazer um investimento
não encontrará recursos, que são desviados pelas
Instituições financeiras para outros centros; e o
recurso ali gerado vai produzir emprego, trabalho,
riquezas noutros centros que nada têm a ver com
aquela comunidade, restando para o município,
para o Prefeito, muitas vezes, uma resposta que
ele não sabe dar, que ele não pode dar à indaga-

ção da população sobre a inviabilidade do seu
próprio crescimento. Fui Prefeito de uma cidade
de porte médio do Paraná, município com cerca
de 200 mil habitantes. Cito este exemplo para
pleitear junto aos Srs. Constituintes uma posição
em favor desta tese. É a terceira cidade em capta
ção do Estado, com imensa poupança. Os proje
tos de desenvolvimento, de ampliação das indús
trias, de coação de novas atividades não encon
tram respaldo. Precisam vir ao BNDE, presisam
bater às portas do Governo Federal, que, através
de todo o sistema, concentra execessivamente
os recursos. Este me parece um ponto funda
mentai, discutido na Associação Brasileira de Mu
nicípios, com o apoio integral da ABM e - tenho
certeza - das outras entidades associativas que
compõem hoje o quadro municipalista brasileiro.

Aindagostaríamos de lembrar que distribuímos
uma proposta que endossa basicamente a da Se
pJan:

"Entendemos que, para atingirmos os ob
jetivos de renovação, de mudança, de atendi
mento das aspirações da sociedade atual,
é necessário que se faça uma reforma com
pleta do sistema tributário brasileiro, e que
as receitas sejam em escala do muncípio,
do Estado e da União, com participação do
município e do Estado, no sistema como
um todo."

Esta proposta nos parece bastante clara, viável
e conveniente aos objetivos de organização de
um estado de bem-estar social.

Amda gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que
esta idéia de reestruturação se fundamenta, em
primeiro lugar, na filosofia da descentralização,
que leva ao fortalecimento da Federação - por
tanto, conceito oposto ao anterior, da interrupção
da regressividade, a procura de uma progressi
vidade - quer dizer, alcançar os que têm maior
poder contributivo - o oposto do que ocorre
hoje; da simplificação do sistema pela eliminação
de grande número de impostos que vieram ocor
rer nesses vinte anos, para socorrer a União da
certa descapitalização que teria, se assim não pro
cedesse. Acontece que a União cuidou da sua
economia, das suas finanças, deixando os Esta
dos, os municípios desprovidos. O exemplo está
claro na comparação entre os ganhos da União
ao longo do tempo sobre a renda gerada no País
Os Estados vieram perdendo ao longo desse tem
po. Começaram com l l. passaram para 8, na
década de 70 ficaram com uma participação de
apenas 5,8% da renda gerada e hoje devem estar
por volta de 4% dessa mesma renda. Isso se refle
te diretamente no grau de endividamento dos Es
tados. Pela estreiteza do seu sistema tributário,
perderam receita - o ICM é um tributo sobre
a produção, não sobre o consumo - o que gerou
esse terrível e insustentável empobrecimento dos
Estados e dos municípios brasileiros,

Na origem, na causa da questão é que devemos
atuar. Por isso, somos contrários a que se remen
de o sistema tributário. Há quem diga que é bom,
que com alguns remendos se conserta. É um
equívoco de quem assim pensar A proposta do
federalismo fiscal, com maior relação de interde
pendência e cooperação entre os níveis de Gover
no; a eliminação de grande número de tributos,
eliminação dos únicos, o (UM, o IE, o IUCL, o
15TE, o ISS, e assim por diante. Enxagua-se o
IPI e se cria, então, o Imposto sobre o ValorAdíclo-
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nado, dando-se com isso base segura aos entes
federados de receita tranqüila ao longo do tempo.
Criam-se três fundos, em substituição ao FPM
e ao FPE, através dos quais se corrigirão as dlstor
ções. Nesse critério de distribuição, o Fundo de
Equalização terá efeito compensatório.

Ainda propomos a criação do Fundo Social
com aplicação específica. Aqui me permito dis
cordar do IBAM Acho que, quando o recurso
provém da área social, deve ter destmação à área
social. Não que o município vá subordinar-se à
vontade da União, mas os munidpios aí darão
cunho adequado a uma aplicação que tem orí
gem nas contribuições para o Fundo Social, uma
vez que hoje uma das grandes aspirações da so
ciedade brasileira é criar o estado de bem-estar
social.

Quero lembrar ainda um aspecto extraordina
riamente negativo, que é a não-participação dos
Estados e municípios no IOF.É o terceiro imposto
em geração de renda, repassado totalmente ao
usuário, carga terrível,na qual nem os municípios
nem os Estados têm participação.

Aindagostaria de lembrar, finalizando,para ilus
trar alguma dessas afirmações, que o aspecto
da regressividade é uma das características deste
Código, intolerável, insustentável. Vejam bem,
com duas pessoas ganhando o mesmo rendi
mento, uma do trabalho, outra do capital, a do
trabalho terá penalização de até 50%, enquanto
a do capital poderá ter até estímulos, poderá ter
até vantagens.

Lembraria ainda o absoluto descontrole sobre
os títulos financeiros, sobre a riqueza. Não há ne
nhum controle sobre isso. Penalizado é sempre
o trabalho. Nessa questão do Estado e dos muni
cípios, se perdurar o atual sistema, corrigido que
seja, nunca iremos acompanhar as rendas da
União em relação ao crescimento da riqueza inter
na do País. A União se regula e se mantém, há
multos anos, há mais de quinze anos, por volta
de 10 a 12%. Suas equipes financeiras, suas equi
pes técnicas acompanham com acuidade o cres
cimento da renda. A União se vem mantendo
na situação de acompanhar o crescimento da
economia nacional, enquanto Estados e mum
cípios não têm como, porque os Estados não
podem gerar novos tributos, não podem fazercor
reção.

O ICM é um tributo arcaico para o processo
de desenvolvimento que estamos enfrentando A
prova, então, está nisso, e quero deixar aqui, bem
claro, como reforço final que, enquanto a União
vem mantendo, ao longo de quinze anos, 11%
da riqueza nacional, da renda nacional, o Estado
e, em conseqüêncla, os municípios vêm dirru
nuindo a sua participação Toda vez que cresce
a renda, aumentam as exigências da sociedade.
E, ao aumentarem as exigências da sociedade,
Governadores e Prefeitos ficam cada vez mais
sem respostas a essas exigências, correndo daqui
e dali em busca de auxílíos, auxílios estes que
nunca chegam como deveriam chegar.

Sr. Presidente, ofereço à Mesa uma síntese do
que aqui dissemos. Aliás, fizemos uma síntese
do que aqui está, com contribuição da nossa enti..
dade, na certeza de que estaAssembléia Nacional
Constituinte não ficará numa posição conserva
dora em relação ao sistema tributário, mas assu
mirá posição avançada, garantindo aos Estados
e aos municípios a plena realização da sua missão

na Federação, com ISSO fortalecendo o princípio
federativo que está na tradição da organização
do Estado brasileiro, lembrando sempre que o
município no Brasil exrstiu antes da Instituição
do próprio Estado. A idéia de município no Brasil
é tão arraigada, é tão Importante que, mesmo
antes, ainda no Brasil-Colônia,Já sentíamos a or
ganização do MUnicípiO de São Vicente.Pelo Inte
nor afora, sentíamos também a presença do mu
nicípio. Por que subordinar, jungír ou dírntnuir
essa entidade natural. que participa da natureza
do próprio Estado, mas que tem as raízes planta
das na terra e no coração do povo?

Acreditamos, nós, que representamos os rnuru
cípios braslleiros, que esta Assembléia Nacional
Constituinte assumirá posição avançada, permi
tindo que realizemos nossa missão. Gostana de
fazer mais um registro, por uma questão de justi
ça. AABM, em 1984, apresentou projeto que não
é idêntico, mas baseado nos príncípíos deste pro
jeto da Seplan, criando o Imposto sobre o Valor
Adicionado -IVA - proposta de VictorFacclom,
então Diretor da ABM e hoje Constituinte. Fica
o registro.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nion A1bernaz) - Antes
de conceder a palavra aos Constituintes para for
mularem perguntas, gostariamos de convidar, pa
ra proferir a sua palestra, o Dr.Jorge Khoury He
daye, representante da Confederação Nacional
dos Municípios. (Pausa.)

Gostaria de fazer aqui uma ressalva: o Dr Jorge
Khoury é Presidente da Confederação Nacional
dos Municfpiose atual Prefeitode Juazeiro, Estado
da Bahia.

O SR.JORGE KHOURY HEDAYE - Queremos
agradecer a honrosa oportunidade e dizer aos
Constituintes que nos ouvem nesta noite que, na
verdade, tudo aquilo que podena ser dito sobre
municípIOS e questão tributária, por certo, já é
do conhecimento de V. Ex'" Aqueles cornpanher
ros que nos antecederam trouxeram contriburçâo
valiosa para maior reflexão com relação ao ante
projeto que esta Subcomissão haverá de propor.
Não temos a experiência de uma ABM, nem de
um IBAM, pela vivência dessas entidades, que já
fazem parte da vida nacional. Nossa entidade tem
pouco mais de oito anos, o suficiente para nos
engajarmos ao lado desses companheiros muni
cipalistas, nessa luta sem trégua pelo fortaleci
mento daquilo que efetivamente é a base de todo
o território nacional, que é o municípto,

Procuramos listar alguns conceitos, baseados
principalmente na nossa Vivência de Prefeito de
uma pequena cidade do interiordo Nordeste, por
tanto, com uma tipologia bastante diferente da
de outras cidades do País e de outras regiões,
como, também. com alguma visão daquilo que
a Confederação Nacionel dos Municípios tem pa
ra com o modelo do sistema tributário futuro.
a ser votado e inscrito na nova Constltuição pelos
nobres Constituintes

Nosso compromisso político com a comuni
dade nos tem levado a constantes Investigações
sobre os temas que mais se discutem na atuali
dade brasileira - a Constituinte e a Constmnção.
Sobre isso se têm pronunciado os capazes com
a timidez dos sábios e os menos capazes com
a audácia dos que se imaginam aptos a solucionar
as indagações mais íntnncades dos temas.

Nós continuamos presos à nossa área do muni
cípio onde até poderíamos teorizar. Todavia, ape
nas o campo prático tem sido nossa preocupação.
Para fazer doutrina daquilo que conhecemos, par
tindo da esfera municipal, temos incursionado na
área do debate constituinte, na ânsia de conhe
cermos, relativamente ao nosso reduto, a posição
dos mestres, o que sobre ISSO opinam os políticos
e, em última análise, aqueles que efetivamente
estarão escrevendo o texto basilar da Constitui
ção. Evidentemente, não tem sido nosso propó
sito buscar o conhecimento da técnica consn
tuinte voltada para movações, porque sabemos
ficar apenas na especulação teórica. O que nos
tem interessado são os aspectos sociológicos e
políticos que se projetam sobre o município ou
que dele podem irradiar sobre a problemática da
elaboração de um novo pacto fundamental.

No que se refere ao aspecto SOCiológico, o mu
nicípio,comunidade matriz da vida nacional e par
cela menor do somatório da Nação. espera refle
xão sobre a verdade nunca negada de que só
existiráEstado forte se suas células componentes
o forem também. O fortalecimento do município
não se constitui exclusivamente em garantir-lhe
os recursos financeiros, embora seja o mais Im
portante. Fortalecer o município é assegurar-lhe
competência e meios para a solução dos proble
mas de peculiar interesse da comunidade local.
A vida da sociedade urbana e rural reclama aten
ção total da administração municipal, em torno
da melhoria da qualidade de vida para o homem
da cidade e do campo, ponto fundamental para
o fortalecimento de toda a sociedade brasileira.
Isso Importa, de um lado, na positivação da com
petência para agir e, de outro, na alocação do
nurnerárto para fazer face às despesas decorren
tes da ação governativa municipal.

Está comprovado que o preço dos serviços pa
gos pelo município é muito menor do que aquele
que o Estado e a União pagam pela mesma ativi
dade. Por que então reincidir no erro de invasão
de área de competência do município?

Aadministração localestá mergulhada nos pro
blemas dos seus administrados e tem a solução
Idealporque conhece de perto a realidade de seus
munícipes, As soluções importadas. divorciadas
do caso concreto, só têm criado novos problemas,
sem solucionar os que reclamam pronta ação
do Governo. É a burocracia a criar exigências
desnecessárias, a falta de comando, o caminhar
lento das decisões, a excessiva. desnecessária e
prejudicial tramitação do dinheiro, que se perde
a se esvai em decorrência da inflação, com a
morosidade da liberação das verbas. Por que as
transferências, quando a reforma tributária, que
poderia trazer os recursos para as despesas muni
cipais na própria receita dos municípios, de fínan
ciamentos controlados, não faz jus aos recursos
que são levantados no município pela poupança
de seus habitantes? Por que o Imposto Territorial
Rural,que é do município, mal cobrado pelo Incra,
viajatanto, para voltar defasado, incapaz de cobrir
os gastos com o homem do campo? Quem cuida
das estradas vicínaís, das escolas rurais, da saúde
do produtor agropastoril? Desenganadamente,
apenas o mumcípio, porque, afinal, são-lhe nega·
dos recursos necessários, obrigando o Prefeito
a ser alquimista, milagreiro, arrancando de outras
atividades os recursos para a sociedade agrária.
Como querem maior produção no campo, se o
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homem que ali trabalha fica na dependência da
Prefeitura, a filha enjeitada da União, sem a menor
condição de atendê-lo? É para isso que a Consti
tuinte precisa ser politicamente preparada, para
a realidade brasileira, com os pés no chão, na
base mumcipal para enfrentar esses problemas
da área rural, onde vive o menos amparado dos
produtores das nossas riquezas, o rnais debilItado
pelas doenças, sem instrução nem formação pro
fissional adequadas. Uma visão comparada do
progresso experimentado em outras plagas, na
formação do agricultor, do criador, no amparo
às suas famílias, na produção agropastoril seria
de utilidade prática, não para gorjeios retóricos,
mas para indicar ao Constituinte os rumos de
ra o homem do campo, através da única esfera
de Govemo capaz de atIngir o objetivo ideal, que
é o município

Na cidade, a realidade não é outra A qualidade
de vida urbana está cada vez mais deteriorada
pela degradação do ar poluído, pela ação indus
trial descontrolada, dependendo do agente físcah
zador longínquo. O problema do meio ambiente
é rnuructpel. A comurudade local não pode ficar
à mercê de decisões a nível nacional, quando
a solução não pode ser uma só, porque cada
caso é um caso diferente. A água tratada e o
esgoto, arrancados da competência municipal,
em favor de sistemas unificados, de gerenciamen
to à distáncra, ficaram fora da sintoma das necessi
dades e expectativas do município. A habitação
popular, de financiamento controlado, não faz jus
aos recursos que são levantados nos municipios
pela poupança de seus habitantes. O transporte
coletivo, os problemas de tráfego e de trânsito,
que deveriam ser financiados pelos recursos de
Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Ga
sosos, atormentam os usuários, retardam as ho
ras de trabalho, sem que uma polítrcaséria distn
bua melhor esse tributo, que alcança um produto
consumido somente nas ruas, nas estradas e nos
campos do município.

Avida moderna tem exigido do município cons
tante expectativa de novos serviços e de amplia
ção dos tradicionais, tudo à conta de um surrado
tributo, o Imposto Predial e Territorial Urbano,
odioso, pois grava a moradia conseguida, muitas
vezes, a duras penas. Com esse tributo, o Prefeito
enfrenta as despesas municipais com pessoal,
manutenção de serviços e equipamentos e os
investimentos inadiáveis. As taxas não cobrem os
serviços de coleta e destinação do lixoe a limpeza
púbhca, para ficarmos apenas nos indispensáveis.
Os tributos de participação e as transferências
correntes, isto é, a sociedade do quinto do ICM
com o Estado e o Fundo de Participação com
a União não refletem o direito do município na
partilha e na distribuição. Por que esse sistema
indireto de devolver ao município o que é seu
por direito? A Constituinte precisa rever essa des
confiança, que se transformou em regra contra
as administrações municipais.

A esse aspecto tributário, com reflexo direto
no sociológico, urge que a ação política dos Cons
tituintes dê tratamento prioritário. É importante
que se anote ser a base eleitoral do Constituinte
o próprio município. Partindo dessa realidade in
conteste, é chegada a hora de apresentarmos as
reivindicações municipais, não apenas as de ori
gem administrativa da Prefeitura, mas necessa
riamente as que interferem na qualidade de vida

urbana e rural dos municípios, isto é, na qualidade
de vida do brasileiro.

A tendência centralizadora do poder político
manifesta-se também no Estado federado. Ra
zões as mais diversas Justificam-na, acentuando
se, porém, alguns aspectos que se resumem na
necessidade de unidade da ação govemativa para
funções específicas, como a da segurança nacio
nal, a do planejamento econômico voltado para
o desenvolvimento integrado e a da promoção
do bem-estar social. Mas, se a tendência referida
justifica-se também no federalismo, pelas razões
expostas, certamente não se haverá de perder
da vista uma outra circunstância: a de que o fede
ralismo contemporâneo é cooperativo

O princípio da cooperação, em um Estado des
centralizado, que tem regiões, geoeconômicas
com capacídade de produção de riquezas bas
tante diversificadas, há de ser defimdo na perspec
tiva do equilíbrio e do desenvolvimento dessas
regiões.

Edvaldo Brito aponta esse equilíbrio como uma
das condições específicas do desenvolvimento e
diz assim:

"Impõe-se este equilíbno como um fator
essencíal para que o processo se realize uini
formemente em todo o território estatal."

Com efeito, desencadeado o processo de de
senvolvimento, tende a existir desigualdades re
gionais de renda e riqueza, mas também do seu
próprio ritmo.

Tomando como referência as causas, cumpre
então evitar desigualdades e, portanto, .ímpedir
que elas afetem o processo, com o desequilíbrio
da região, dificultando a ínteqração econômica
perseguida; e, por isso, se impõe a elaboração
de planos de desenvolvimento regional, que lhe
possibilitem atingir o nível de equílíbno almejado,
para conseguir-se os resultados objetivados pela
política desenvolvimentista. Há regiões que absor
vem naturalmente o processo e, numa interação
verdadeira, a retroalimentação entre ambas res
ponde ao estimulo recebido. Outras, no entanto,
quando não se mostram naturalmente refratárias,
resultam desprezadas pelas fontes de Investimen
to atribuídas para as regiões onde há fácil reprodu
nvídade das inversões, em conseqüência de con
dições propiciadas pelos recursos naturais e por
outros gerados pelas circunstâncias de serem re
giões produtoras de bens industriais e terem ele
vado poder aquísmvo, que as tomam avantajadas
no campo das trocas.

Tal situação exige específico planejamento do
desenvolvimento regional, com a intervenção es
tatal por todas as formas, por exemplo, as de
coordenação e regulamentação particularizadada
vida econômica das áreas, as de fomento com
financiamento de atividades econômicas particu
lares, as de participação ativa na ordem social,
por intermédio de órgãos integrantes da estrutura
de administração econômica especialmente insti
tuída, as de adoção de disciplina jurídica diversi
ficada, compatível com as peculiaridades das rela
ções sociais que se travam no ambiente, as de
incentivo e estimulo de natureza tributária, tudo,
enfim, visando tomar mais rápida e eficiente a
incidência do desenvolvimento no espaço que se
encontra estagnado, uma vez que a não integra
ção econômica da região compromete o sucesso
do processo como um todo.

Pretendemos, pois, sugerir que as finanças mu
nicipais estejam inseridas nesse contexto desen
volvimentista regional, como instrumento da reali
zação de todos os interesses que o município
fisicamente sedia. Assim, elas devem categori
zar-se como tributária e não tributária, a fim de
que não se submetam todas elas às peias tributá
rias que venham impedir a obtenção de recursos
para atividades que, no Estado clássico, foram
típicas da atuação do particular, mas que, no mun
do contemporâneo, foram absorvidas pelo Estado
intervencionista do bem-estar social. Refere-se
aqui, por hipótese, à recuperação dos recursos
oficiais gerados da mais valia imobiliária, resul
tante de obras públicas. O exemplo é o da contri
buição de melhoria, até hoje de difícil arrecada
ção, porque, sendo originário de outro sistema
jurídico, não se adaptou à rígida disciplina consti
tucional tributária. Por conseguinte, ou perde a
natureza tributária, ou deverá ser excluído do qui
nhão tributário, pelo menos dos municípios.

Nesta linha de raciocínio, sugere-se que os tri
butos privativos sejam compatíveis não só com
os encargos administrativos mas, também, com
a realidade local, enfim, com a vocação econô
mica da comunidade. Para isto, é necessário que
a competência tributária expresse um poder de
tributo pleno. Qualquer que seja a razão, toma-se
inaceitável hipótese normativa, como a do atual
inciso 11, do art, 24 da Constituição vigente:

"Compete aos municípios instituir impos
tos sobre serviços de qualquer natureza, não
eompreendldos na competência tributária da
União ou dos Estados, definidos em lei com
plementar."

Há peculiaridades locais, que somente a admi
nistração municipal tem ensejo de avaliar se de
vem ou não ser alcançadas pela tributação.

O poder de pressão da comunidade é o melhor
freio ou o contrapeso para mitigar a criação de
tributos. Em tais circunstâncias, é cabível a ado
ção de critérios que preservem o desenvolvimento
integrado de possíveis investidas compromete
doras por parte do município. Mas é intolerável
a amarra em que se tem hoje a competência
tributária. Entre os tributos comuns, avulta a difi
culdade da criação de taxas, sejam as de polícia,
sejam as de serviço, em razão da específicldade
da base de cálculo, motivada por sua natureza
contraprestacional. Advoga-se uma nova matriz,
adaptável à nossa realidade e, ainda, que a taxa
continue um tributo contraprestacional, como é
de sua natureza. Já os tributos de participação
típicos de Federação cooperativa, se forem manti
dos, seja pela forma de participação direta, seja
pela constituição de fundos, deverão ter discipli
nada a sua distribuição automática na Lei Maior.
Se esta remeter para qualquer poder de regula
mentação, para o legislador infraconstitucional,
haverá influência, naturalmente, das circunstân
cias supervenientes de interesse de políticas finan
ceiras. E, então, o município continuará à mingua
de recursos essenciais à manutenção de seus en
cargos. Os quantitativos das transferências que
caracterizam esta participação devem ter um piso
também estabelecido constitucionalmente.

Finalmente, Srs. Constituintes, entendemos
que os municípios só poderão desempenhar o
seu papel de criar condições razoáveis de vida
para o cidadão e exercer autonomia como um
dos membros da Federação, dispondo de uma
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participação financeira compatível com seus en
cargos junto às receitas do País. Uma participação
aceitável nunca poderia ser inferior a 30%, bem
como o prazo para o seu ajustamento à nossa
economia, senão de imediato, deveria ser pro
gressivo, no máximo, em cinco anos.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nion Albernaz) - Dou
a palavra ao Constituinte Furtado Leite para profe
rir suas mdagações aos conferencistas desta tar
de.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE
Sr. Presidente, micialmente, desejo declarar que
não tenho nenhuma indagação a fazer a respeito
da exposição que acabamos de ouvir. Tenho
conscientização desses problemas. Faço política
municipal em tomo de 30 anos na minha vida,
com mandato no Congresso Nacional. Esse pro
blema municipal é dos mais graves desta Nação.
Um País que não fortifica o município é falido.
Portanto, esta tese da exposição me pertence.
Acho que os expositores ainda não chegaram no
que realmente precisam os munícípios Não há
autonomia municipal sem recursos financeiros
para atender à sua população. O de que precisam,
na realidade, é de uma reforma tributária transpa
rente, ao alcance de toda a população brasileira.
Os Srs, Prefeitos, por si também, devem realizar
uma administração transparente, para que a po
pulação tome conhecimento dos seus atos.

É preciso que esta Constiturção, que está sob
nossa responsabilidade, traga ao povo brasileiro
o jogo da verdade. Não é possível continuar com
esses recursos no sistema presidencialista, com
a mão, pelo amor de Deus, para levar o dinheiro
para sua comunidade. Assim, recebe todo o meu
apoio a tese defendida pelos municipalistas. Nival
do Kruger, que foi nosso companheiro, explicou
muito bem o que é o problema municipal brasi
leiro. Recebam os expositores o meu mais profun
do apoio e levem aos seus municípios nossa men
sagem, do Constituinte brasileiro. Estamos aqui
com a responsabilidade. Se tivermos êxito, os mu
nicípios terão êxito; se houver fracasso, fomos
n6s que fracassamos.

São estas as mmhas palavras, Sr. Presidente.
Peço vênia para me retirar, porque tenho hora
marcada com o médico.

Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Nion Albemaz) - Tem
a palavra o Constituinte Adhemar de Barros Filho,
para fazer suas indagações.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Sr. Presidente, gostaria de inter
pelar, de início, o ilustre expositor e Prefeito Nival
do Kruger. Existem situações expecíais na vida
do administrador público - Prefeito, bem enten
dido - que se inserem no texto da calamidade
pública. O Nordeste tem a seca e, às vezes, a
inundação. E a recíproca ocorre, às vezes, nos
Estados do Sul. Há casos de calamidade pública
que hoje podem fundamentar o empréstimo
compulsório. A pergunta que lhe faria seria a se
guinte: Por que não, em lugar do empréstimo
compulsório, a criação de impostos especiais, co
mo ocorreu há alguns anos? O caso concreto
que cito não é nacional, não é brasileiro, é de
Nova Iorque, que, ameaçada de falência finan
ceira, na absoluta incapacidade de manter os ser
viços exíqídos pela população, passou a cobrar

5% sobre o valor dos combustíveis vendidos no
âmbito da cidade. A pergunta, objetivamente, é
a seguinte: Por que, em lugar do empréstimo
compulsório, que é uma figura que existe na legis
lação brasileira, não se usa o caso de tributos
especiais, que sejam previstos na Constituinte e
possam emergir, em caso de calamidade pública?

O SR. NIVALDO KRÚGER - Perfeitamente.
Em nossa proposta, está contido um item que
prevê poder ao município para instituir uma con
tribuição para casos especiais A visão que temos
não é esta - e acho que a sua consideração
poderá ampliar a proposta. A visão que temos
é de que, no município, em face de um problema
que precisa ser resolvido, com dois terços de
apoio da Câmara, com dois terços dos votos do
Legislativo local, se institua uma contribuição por
determinado tempo. Poderá ser também mais
abrangente, contribuição para fins dessa natureza.
Estou de pleno acordo.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Não seria o caso, evidentemente,
de um município pequeno, sequer de um muni
cípio médio, mas de uma grande cidade. Seria
válido, por exemplo, para São Paulo, Florianó
polis, etc.

O SR. NNALDO KRÜGER- Pode até ocorrer,
Deputado Adhemar de Barros Filho, um consór
cio de municípios, em face de um problema, a
discussão da conveniência daquela comunidade
toda no lançamento de um tributo Acho que o
município deve ter poder para instituir uma contri
buição durante esse tempo. É preciso que haja
certo cuidado, porque, se isso ficar muito solto,
a administração, com dois terços, poderá impin
gir, ao longo do tempo, uma obrigação que uma
vontade política, um grupo político posterior po
derá não aceitar Fomos cuidadosos nesse ponto.
Ao início de uma gestão, que possa o gestor pro
por à sociedade a instituição de uma contribuição,
que posteriormente poderá ser prorrogada, se
prestar benefício. Tive uma experiência interes
sante nesse ponto. Com certo cuidado, instituí
mos uma taxa de ilummação - taxa ainda é viável,
é possível - cuja constitucionalidade é muito dis
cutível, mas a sociedade a aceitou; e consegui
mos, nós e tantos outros administradores do Para
ná, talvez de Santa Catarina, resolver integralmen
te o problema de eletrificação e de iluminação
das ruas das nossas cidades com essa contri
buição, que depois passou a ser muito bem aceita
Vou dar à nossa proposta esse caráter.

Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Muito obrigado, Dr. Nivaldo Kru
ger

O segundo questionamento que pediria licença
à Mesa para colocar seria junto ao Prefeito Jorge
Khoury, que representa a segunda entidade muni
cipal que acabou de depor. Queria perguntar ao
Prefeito Jorge Khoury o seguinte:

Como vê V. Ex' o problema da transferência
de encargos - não apenas transferência de recur
sos, mas transferência efetiva de encargos - na
área social, da educação e da saúde, para a res
ponsabilidade do município?
Quais os recursos que os municípios teriam para
atender às comunidades na área da educação,
aquilo que é obrigação constitucional, educação
de 10grau, saúde pública, genericamente falando?

O SR. JORGE KHOURY HEDAYE- Agradeço
ao nobre Constituinte a oportunidade da pergun
ta. Gostaria de dizer que, nessa área, temos defen
dido muito, exemplificando, a questão do débito
das Prefeituras com a Previdêncía. Seria muito
fácil aos municípios, sem que tenham essa com
petência a nível constitucional, na sua prática, no
dia a dia, na procura do atendimento, nessa área
de assistência social e de saúde, que, na verdade,
o Inamps não atende a contento, estar em dia
com o lapas, se o lapas realmente atendesse com
o Inamps, na sua competência dentro do âmbito
municipal. Quanto à questão da educação, de
alguma forma, pelo pr6prio dispositivo constitu
cional, já somos obrigados a cumprir, mas tam
bém temos algumas restrições, como colocaram
aqui os companheiros que me antecederam na
palestra É lógico que a educação no País precisa
realmente de um Impulso maior, de uma abran
gência maior, masjá existe alguns casos de muni
cípios - podem ser pequenos - terem difícul
dades de aplicar os 25% dentro daquilo que a
Constituição entende como aplicação dos recur
sos municipais na educação. Então, respondendo
mais objetivamente, diria que o município, se tiver
realmente os recursos, terá condição de desem
penhar o seu papel e de aceitar esses encargos.
Na prática, no entanto, os recursos não nos che
gam; mas esses encargos, na prática, existem.

56 para roubar um pouco mais de tempo, para
exemplificar, na parte referente à segurança e à
Justiça, que é uma questão do Estado, é muito
comum especialmente no Nordeste, o município
arcar com toda a despesa, do Delegado de Polícia,
pagar a casa. Por exemplo, no carro não tem
combustível. Para fazer a diligência, a Prefeitura
tem que dar o combustível. A Juíza está preci
sando fazer um júri, envia um ofício para o Pre
feito, solicitando que autorize o restaurante a for
necer alimentação para os jurados, do contrário
não terá júri. Essa situação os Tribunais de Contas
dos Municípios - no caso da Bahia, em que
existe Tribunal de Contas do município - não
ajeitam. Eles recusam, se for contabiJizada essa
despesa, o que obriga às administrações inventar
maneiras de prestar contas de despesa que não
tem. Gostaria de dizer que, na verdade, uma série
de encargos que, teoricamente, e constitucional
mente, não temos mas já estamos assumindo,
embora não tenhamos os recursos para fazê-lo
com melhor precisão.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO - Prefeito Jorge Khoury, antes que
V. Ex' retome ao seu lugar, teria uma segunda
colocação, que é mais uma curiosidade de Parla
mentar do Sul do Pais. Nosso Presidente - V.
Ex'deve conhecê-lo - o Deputado Benito Gama,
que hoje não está presente, é seu conterrâneo.
Foi Secretário da Fazenda do Governo da Bahia.
Aqui entre nós, outro dia ele fez uma afirmação
muito curiosa: a de que é muito comum, não
só na Bahia, mas nos Estados do Nordeste, o
Prefeito, por condições políticas locais, isentar o
contribuinte do Imposto Predial, do Imposto Terri
torial, aplicar as isenções de forma política. Isso
ocorre no seu mumcípio?

O SR. JORGE KHOURY HEDAYE - Nessa
questão de isenções, se dissesse aqui que elas
não existem, não estaria falando a verdade. O
que acho, no entanto, é que não estamos prepara
dos, por falta de recursos, para cobrar o devido
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IPTU, em termos de um cadastramento perfeito,
de uma constante e permanente avaliação do va
lor do bem. Na maioria dos casos, ele se acumula
ao longo do tempo. Isso corre também no meu
município, sempre existe um contribuinte que es
tá há algum tempo sem pagar o tributo e, quando
chega um valor em que se coloca o juro, a corre
ção e uma série de gravames sobre o principal,
fica realmente uma soma enorme, tanto que ocor
re a anistia principalmente em cima do juro, da
multa. Sempre se cobra o principal, mas, com
a inflação em que estamos, o principal fica sendo
a parte menor.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Quer drzer, acaba surgindo uma
solução de acordo.

O SR.JORGE KHOURY HEDAYE - É verdade.
Com a falta de mecanismo para poder desen
volveressa cobrança como deve ser feita,na reali
dade, ela vai ficando ao tempo. Para que V. Ex'
tenha uma idéia, quando assumi a Prefeitura do
meu município, em 1983, tínhamos vinte mil imó
veis cadastrados, numa cidade com uma popu
lação urbana de cem mil habitantes. Consegui
mos avançar nisso. Hoje estamos com quarenta
e cinco mil imóveiscadastrados. Quer dizer, con
tando com as condições adequadas, com agili
dade - o que o Poder Público municipal não
tem - a iniciativa privada, na verdade, sai mais
à frente. Quando se chega no imóvel, ele já existia
ou o contribuinte já não pagava há algum tempo.
Até chegar realmente a um entendimento com
o contribuinte, o município sai perdendo.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO- Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nion A1bernaz) - Com
a palavra o Constituinte Affonso Camargo.

O SR. CONSTITUINTE AFFONSO CAMARGO
- Sr. Presidente, não vou propriamente formular
uma questão. Apenas gostaria de fazer três regis
tros. O primeiro é sobre a satisfação que vai au
mentando no nosso espírito, nós que participa
mos desta Subcomissão, de que parece estar che
gando a um consenso a necessidade de se des
concentrar o poder no País. Não é só uma reforma
tributária, mas realmente desconcentrar poder. As
colocações feitas pelo Deputado Adhemar de Bar
ros Filho mostram bem ISSO, principalmente
quando questionou o Prefeito sobre o problema
do exercício da autonomia - porque estamos
preocupados com isso - que significa autoridade
sempre decorrente de responsabilidade. É o pro
blema de servir.O Constituinte Furtado Leitecitou
bem o problema da transparência, palavra que
está no espírito e na voz de todos nós. A transpa
rência faz-se efetivamente tanto maior quanto
mais próximo estiver o govemante do povo. Esta
é mais uma razão para se desconcentrar o poder.

Gostaria de fazer um segundo registro, com
referência à alegria com que vejo aqui represen
tando a Seção Brasileira dos Municipios, meu
conterrâneo, Prefeito da cidade de minha família,
de meus ancestrais, Guarapuava, um dos mais
ferrenhos municipalistas que encontrei em minha
vida pública. Ele é tão municipalista que poderia
estar tranqúilamente nesta Assembléia Nacional
Constituinte. Tem um poder eleitoral enorme. Es
tou fazendo um registro da realidade, não é para
agradar, ele sabe disso. Era Deputado federal e
resolveu retomar a seu munícípíopara ser Prefeito

.pela terceira vez. Poderia agora, inclusive, sair da
Prefeitura para disputar uma eleição, mas achou
que deveria continuar ali porque é realmente um
entusiasta do municipalismo. Por isso quer exer
cer seu cargo, mas nunca deixou de estar em
Brasília para trabalhar conosco, em todos os mo
mentos que tivemos nesse esforço brutal de, a
conta-gotas, levar algum recurso naquelas refor
mas tributárias de emergência que têm aconte
cido aqui de quando em vez.

Meu último registro, endereçado ao Dr. Loyola,
creio, dar-lhe-á satisfação. É o seguinte, até para
que fique gravado: o Congresso não aprovou o
retomo ao poder do Tribunal de Contas da União
para que fizesse a fiscalização. Foi aprovado na
Câmara, mas o Senado não aprovou. E não pode
mos aprovar. Está seguro no Senado. Se tiverem
oportunidade de conversar com os Senadores,
é sempre bom atestar isso. Acredito que todos
já sabem, que seria um absurdo voltarmos a con
centrar poder, nessa hora em que se instalou e
está trabalhando uma Assembléia Nacional Cons
tituinte que pode mudar tudo. Então, não foiapro
vada, e pretendemos que não o seja.

O SR. PRESIDENTE (Nion A1bernaz) - Com
a palavra o Constituinte Osmundo Rebouças.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOU
ÇAS- Sr Presidente, Srs. Constituintes, Srs. re
presentantes de entidades municipais, nesta Sub
comissão de Tnbutos, Participação e Distribuição
das Receitas, parece estar consolidada a idéia de
que o municipio terá papel mais importante do
que até hoje desempenhou no sistema tributário,
isto nas propostas que, em geral, tenham aceita
ção mais ampla. Gostaria de complementar uma
observação feita pelo Senador Affonso Camargo,
de que a filosofiada nova Constituição é de demo
cratização das ações de Governo, o que implica,
necessariamente, descentralização dessas fun
ções. Então, quanto maior a participação do pre
feito, das Câmaras Municipais na gestão da coisa
pública, melhor se atenderá ao objetivo da demo
cratização, da maior abertura de nosso sistema
político. Nesse sentido, certamente, vamos apro
var uma situação mais importante dos municí
pios, de agora por diante, que no passado. Assim,
as propostas que nos chegaram até agora quase
invariavelmente apontam um avanço da esfera
municipal na receita pública. Esse avanço, creio,
não será apenas no sistema, tributário, porque ele
não é tudo na VIda pública. E preciso que o muni
cípío avance em todas as decisões de política
social e econômica. Onde puder decidir, executar,
planejar melhor e adequadamente, não se deve
deixar essa tarefa para o estado ou para o União.
Onde o estado puder fazer melhor que os muni
cípíos, a tarefa fica com o estado; e, onde não
for possível ao município e ao estado decidirem,
elaborarem ou executarem programa eficiente
mente, aí vai para a União. Existe o principio de
que, onde o setor privado puder decidir, alocar
recursos, planejar e executar com eficiência, não
se devedeixar,sequer, o setor público fazer.Nesse
sentido, achamos que a luta municipalista será
desenvolvida não apenas no âmbito tnbutárío,
mas também em todos os níveis de gestão de
coisa pública. Sabem V. Ex", melhor do que nós,
que, no Brasil, o sistema tributário vem perdendo
importância no decorrer da história. Quem se
contentar apenas em participar mais do sistema
tributário vai perdendo com o tempo, ínevitavel-

mente. Basta dizer que o orçamento fiscal da
União, que tem a receita tributária, até há uns
vinte anos, era de cerca de 60% (sessenta por
cento) do bolo de recursos manipulados pelo Go
verno Federal. Hoje, o orçamento fiscal, que tem
os tributos, não chega a 30% (trinta por cento)
do bolo de recursos mampulados pela União. O
sistema tributário vem perdendo importância rela
tiva no tempo e tudo indica que isso vai continuar,
porque a tendência é o setor público avançar cada
vez menos em ações não tributárias e não fiscais
e mais em ações econômicas, de produção, em
ações ligadas a empresas, fundações, autarquias,
que não têm nada a ver com sistema tributário.
O papel do Govemo vai caminhando cada vez
mais para dar menos importância aos impostos.
Feito isto, gostaria de dizer que já temos a idéia
de que o município deve avançar no bolo tribu
tário, não só pela receita própria, o que é difícil,
mas pelo bolo geral, incluindo as transferências.
Achamos que devem ter liberdade, dentro de certa
limitação, para fazer política tributária no âmbito
municipal, criar impostos, aumentar alíquotas,
dentro de certas margens, desde que não inter
firam na política geral tributária do País. Certa
mente, vamos defender essa possibilidade de o
prefeito e a Câmara de Vereadores terem algum
poder de decisão no sistema tributário. Talvezse
indique à Constituição, inclusive, algum imposto
que pode ser criado pelo município, caso a Prefei
tura e a Câmara o decidam. Se não decidirem,
não criam. Achamos correto também a afirmativa
to mais base real de julgar o que se deve ou
não fazer, em termos de aplicação de recursos
no âmbito do seu rnunícípío. É evidente que um
técnico em Brasília não vai saber, melhor que
o prefeito, se determinado recurso deve ser aplica
do em educação, saúde ou pavimentação. Como
a política tributária, depois de certo nível, passa
a ter efeitos fora do território do município, aí
é preciso que se dê liberdade ao município, é
preciso que haja simultaneamente uma espécie
de coordenação estadual dessas medidas que os
municípios podem adotar, do contrário haverá
uma parafernália de medidas, em que quatro mH
diferentes municípios vão ter quatro rrulsistemas
de tnbutos e de orçamentos distintos. É preciso
que haja um mínimo de coordenação, a nível
de cada estado, sem a interferência do estado;
e, a nívelnacional, uma coordenação dessas coor
denações estaduais. Achamos que, nos últimos
anos, tem havido invasão de costumes extramu
nicipais dentro de cada município - costumes
estranhos, trazidos pelo sistema de comunicação
de massa. Esse nosso sistema abriu as informa
ções, deixou uma transparência total a nívelnacio
nal do que ocorre em todo o Brasil, de modo
que o contribuinte do município mais pobre 
digamos, o de Poranga, que é o mais carente
do Ceará -assiste na televisão em cores a novela,
o programa e sabe o que os moradores residentes
no Município de Campinas, em São ,Paulo, que
é riquíssimo, e do Rio de Janeiro estão usando.
Assim como os costumes, os serviços públicos
tendem a ser divulgados a nívelnacional, e é natu
ral que surja a pressão local dos residentes para
ter um mínimo de aproximação por aquele padrão
de gastos de alto nível.Então, o sistema de comu
nicação de massa trouxe uma pressão por servi
ços públicos de melhor qualidade, na tendência
de equalizar os padrões, de modo que os prefeitos
dos municípios mais pobres vivem numa situação
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de extrema pressão popular, porque não são ca
pazes de dar aquela iluminação pública que o
município rico mostra na televisão, aquele serviço
médico, de saúde, uma rua limpinha, um serviço
de coleta de lixo.

Em suma, existe essa transparência nacional
dos costumes inter-regionalmente, ocasionando
essa pressão, fazendo com que 05 municípios
mais pobres tenham mais recursos, para não fica
rem etemamente frustrados pelo que estão vendo
a toda hora lá distante, e não poderem ter ,aqui,
onde estão sentados, assistindo a televisão. E por
isso que o sistema tributário precisa dar um peso
maior ao conjunto de transparências, para mitigar,
pelo menos, essas pressões inter-regionais, inte
restaduais.

Para finalizar, gostaria de dizer que a proposta
de reforma tributária do lPEAtem um ponto muito
importante, que diz que a distribuição do fundo
de equalização para 05 municípios deve ser de
tal forma que quanto menor a receita local per
capita maior seja a quota do município na trans
ferência, principalmente no caso do IVA

A pergunta que se faz aos srs. prefeitos é se
não seria melhor combinar isso com o critério
populacional, para não ficar apenas o critério de
quem menos arrecada mais ganha, do contrário
poderemos chegar à conclusão de que, em al
guns municípios, o prefeito, pelas pressões políti
cas, se desinteressa em arrecadar 05 seus muní
cípes, de seus eleitores, porque sabe que, quanto
mais pressionar seus eleitores, a transferência se
rá cada vez maior.

Nos Estados Unidos, é o contrário. O fator de
receita própria, por exemplo, mede o que eles
chamam esforço fiscal próprio. Quanto mais se
arrecada por habitante no município, mais se dá
transferência. A reflexão que se faz é se 05 srs.
prefeitos não achariam melhor combinar esse cri
tério de receita per capita com outro, por exem
plo, o populacional, mas que não se deixe esse,
porque é um convite ao comodismo de não arre
cadar.

Basicamente, são estas as observações. Tenho
apenas uma indicação na exposição do Dr. Nival
do Krüger, quando fala que o sistema tributário
poderá chegar à progressividade ou que podere
mos adquirir progressividade. Quero dizer que to
dos os estudos feitos sobre nosso sistema tribu
tário no Brasil indicam dificuldade enorme em
se conseguir progressividade global. O Imposto
de Renda pessoa física pode atingir alguma pro
gressividade - nem isso se atingiu no Brasil 
mas, no bolo geral, é impossível se conseguir
progressividade no sistema tributário brasileiro e,
por incrívelque pareça, no sistema tributário ame
ricano.

O sistema tributário americano, quando joga
todos os impostos num bolo só, é proporcional
à renda, no sentido de não ser progressivo. Ape
nas mantém uma taxa constante. No Brasil, que
é um País mais atrasado, achamos que, num hori
zonte razoável,esse sonho de progressividade ge
rai ainda é inalcançável.

Basicamente, eram estas as observações.

O SR. PRESIDENTE (Nion A1bemaz) - Tem
a palavra o Constituinte Alexandre Passos Puzyna.

O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE PUlYNA
- Meu caro Presidente, é uma satisfação estar
mos debatendo este assunto tão importante, que
é o município. Também fuiprefeito por duas vezes

e muito me preza estar aqui com o Dr. Nivaldo
Krüger, o Dr. Cleuler Loyolae o Dr.Jorge Khoury,
tratando de assunto tão palpitante. Os municípios
constituem realmente o maior problema do Brasil,
porque são quatro mil e poucos problemas que
temos, cada um à sua feição.

Meu antecessor focalizou um ponto importan
tíssimo: como dar condições para que todos pro
gridam ao mesmo tempo? E evidente que, nas
regras atuais, jamais. Mesmo assim, agora dentro
da Constituição, temos que fazer uma reforma
tributária muito bem feita,como disse o Dr. Nival
do Krüger, de reestruturar, de mexer em tudo.
Não pude realmente ouvir a exposição do Dr.
Cleuler Loyola,e foi uma falha. Até me puno por
isso. De fato, ela deve ter sido rmnto interessante,
porque o lBAM, realmente, tem conceitos de gran
de relevância. Na verdade, estou apreensivo em
saber como vamos dividir esse bolo: seja 30%
(trinta por cento) do bolo ou o quanto for para
os municípios, mas que não fique prejudicado
aquele município menor. Asáreas metropolitanas
estão reclamando porque demandam muito
maiores recursos para contentar todos aqueles
que moram na região. Cada vez mais o êxodo
rural concorre para que essas áreas inchem. São
Paulo, com 15 milhões de habitantes, daqui a
pouco não terá água, nem lugar para jogar-se
o lixo. Como vamos fazer? São coisas elemen
tares, para não falarmos no restante dos proble
mas sociais. Estou lutando pela interiorização do
desenvolvimento. Perguntaria às três mentes mais
esclarecidas que hoje nos deram o prazer de aqui
comparecer, por exemplo, como vamos dividir
o ICM. Será em função, como disse meu anteces
sor, da população e da área, ou em função do
comprador, como disse o Dr. Nivaldo Kruger?
Incidirá sobre aquele que está comprando ou so
bre aquele que está produzindo? Como vai ser
essa dívisão? Gostaria de saber como é que eles
colocam essa posição, pois tenho a minha.

O SR.PRESIDENTE(Níon A1bernaz) - Primei
ro, gostaríamos de passar a palavra ao Dr. Cleuler
de Barros Loyola, para que possa responder à
indagação do Constituinte Alexandre Passos Pu
zyna.

O SR. CLEULER DE BARROS LOYOLA 
Aproveitaria para voltar um pouco atrás, apenas
para dizer que foi bastante oportuna a ênfase que
o Prefeito Nivaldo Krüger colocou aqui sobre a
necessidade de um novo sistema tributário. Acre
dito que isso ficou implícito na minha palestra,
mas não o disse com a ênfase com que o Dr.
Nivaldo o fez. Então, é importante isto. Não se
trata agora - muito importante fixar esse ponto
- de fazer emendas, remendos, pequenas modi
ficações É preciso realmente criar um novo siste
ma tributário.

Outro ponto que eu gostarIa de mencionar. Eu
já havia gostado muito da sugestão do Prefeito
Nivaldo Kruger, de se dar oportunidade para que
o município possa criar contribuições temporárias
para o atendimento de obras, serviços que o pre
feito, no decorrer do seu mandato, julgar impor
tantes e que obtenham a aprovação da Câmara.
Com a sugestão do Deputado Adhemar de Barros
Filho, essa proposta do Prefeito Nivaldo Krüger
ficou ainda melhor, porque ele situou muito bem
aqui o exemplo de Nova Iorque, que estava numa
situação difícil, foi bater às portas do Govemo
Federal, e o Presidente Ronald Reagan disse que

não dava dinheiro, porque achava que o próprio
município é que devia resolver o seu problema.
E o município acabou resolvendo o seu problema.

No Brasil, pelo sistema que temos, quando há
uma calamidade no âmbito municipal ou esta
dual, a primeira coisa que se faz é passar um
telex para Brasília ou vir a Brasília pedir dinheiro.
As pessoas, no caso, 05 govemadores, 05 prefei
tos, pelas próprias limitações do sistema, não têm
condições de buscar uma solução. Decretam o
estado de calamidade pública. O prefeito pode
decretá-lo, assim como o governador. E daí? Ele
decretou, mas, se não tiver o apoio financeiro
do Governo Federal, não conseguirá absoluta
mente nada.

Acho que é muito importante dar essa oportu
nidade, desde que com essas salvaguardas 
o nome não é muito bem aceito - e de que
tal medida seja limitada no tempo. O Dr. Nivaldo
Krüger sugere: durante o mandato do Prefeito.
Aíse poderia dizer:no máximo de dois, três anos.
Um sistema desses é perfeitamente possível. Há
exemplos na comunidade internacional que reco
mendam isso. Realmente, gostei muito da idéia.

Quanto à questão colocada pelo Constituinte
Alexandre Passos Puzyna, acredito que, de fato,
nosso modelo econômico tem levado a uma ex
cessiva concentração. Voltei recentemente do Mé
xico, de um trabalho que o IBAM está assesso
rando, um programa de desenvolvimento muni
cipal. Durante muitos anos, o Governo nacional
gastou mais de 90% (noventa por cento) de todos
os recursos na cidade do México. Então, tudo
que era bom no país, tirando as belezas naturais,
estava na cidade do México, todas as oficinas,
todas as repartições públicas, etc. Por isso é que
a CIdade do México não parou de crescer e hoje
é uma das megalópoles do mundo. Por exemplo,
atualmente, é proibido instalar qualquer nova re
partição na cidade do México.Muitas repartições
que funcionavam em edifíciospúblicos que foram
destruídos pelo terremoto há um ano estão sendo
recriadas no interior, num programa de descen
tralização do país. Então, podemos, temos a obri
gação de ter programas nacionais de descentra
lização. Uma das coisas de que gostei nessa pro
posta do IPEAfoi da Comissão de Reforma Admi
nistrativa e Descentralização. Temos de jogar di
nheiro no interior do País. Se continuar havendo
essa drenagem do dinheiro para as capitais, para
05 grandes centros, o interior não se desenvolverá.
Realmente, é preciso que haja um sistema eqüita
tivo de distribuição, que dê dinheiro aos peque
nos, médios e grandes murucíplos - para men
cionar essa divisãoclássica - mas é preciso tam
bém que se adotem programas de descentra
lização com atribuições. O Governo se recusa a
ISSO. Tudo o que faz, ele o faz na capital. Todo
novo órgão tem que ser instalado na capital. O
Estado de Santa Catarina - não sei se há algum
representante aqui - é considerado um dos Esta
dos mais bem distribuídos, porque tem vários pó
los de desenvolvimento que nasceram esponta
neamente. Hoje em dia, nota-se uma tendência
de concentração em tomo de Florianópolis, em
face da falta de uma política governamental de
se estimular juntamente a existência daqueles pó
los de desenvoMmento no interior. Então. é pre
ciso isso. E o sistema tributário será apenas um
frumento desse programa de descentralização.
Por que, por exemplo, há essa pressão para se
criar o Estado de Tocantins? Hoje recebi uma
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proposta da criação do Estado de São Francisco,
na Bahia. Uma das razões é justamente essa: por
que são regiões que se sentem penalizadas e que
rem, então, a sua autonomia para poderem de
senvolver-se.

O SR. PRESIDENTE (Nion A1bemaz)- Gosta
ríamos de perguntar ao conferencista Nivaldo
Krüger se quer usar da palavra

O SR. NIVALDO KRÚGER - Acho que essa
preocupação acerca do quantitativo é uma preo
cupação que está no fundo de toda questão.
Quanto vai sobrar, quanto vai ficar, quanto será.
Como não nos fixamos em percentuais ou em
valores, nós nos fixamos na filosofia e nos princí
pios, e os percentuais e valores devem decorrer
do princípio, acho que aí vem um trabalho rmnto
importante do Constituinte junto aos têcmcos,
junto aos grupos que enviarão propostas através
da lei complementar que regulamentará a Consti
tuição. Não estamos pensando em fazer uma
Constituição em que os percentuais fiquem defini
dos. Estamos pensando em fazer uma Consti
tuição que seja duradoura. Já citei no início que
já tivemos oito em noventa anos, quatro por dele
gação popular e quatro por intervenção de força,
e verificamos que todas elas eram muito detalha
das em alguns aspectos. Esperamos que, dentro
dessa proposta, haja uma equidade, corrigindo
a iniqüidade existente. Essa proposta prevê um
tributo que substituiria o ICM; não seria mais o
ICM, uma participação de 25% (vinte e cinco por
cento Esse tributo tem base muito ampla, ao
contrário do que ocorre atualmente. Essa base
é ampla, quer dizer, há participação do Estado
e do município numa gama de tributos. Exclui
alguns, mas a participação é sobre uma grande
gama de tributos. E aí daria aquele cálculo pre
visto pelo grupo da Seplan que fez o trabalho,
uma participação de 41 para a União, 39 para
o Estado e 20 para os municípios, numa receita
que pode ser algumas vezes superior aos resulta
dos do sistema atual. Vejam bem, o Imposto sobre
Operações Financeiras - IOF, não entra na base
de cálculo hoje. É exclusivo da União. E é o tercei
ro tributo. Tranquilo para a União. A União se
tem mantido na sua performance de receitas.
Ela se tem mantido porque calcula sempre o cres
cimento da renda, o crescimento da riqueza, e
vai "encucando" carga tributária por aí. Temos
hoje doze ou treze tributos da União, contra dois
do Estado e dOIS fraquíssimos do município. En
tão, esperamos que, por essa via, haja grande
fortalecimento das atividades municipais.

Outro aspecto. Já que estamos conversando,
eu gostaria de lembrar aqui - e o Prefeito citou
municípios que isentam o IPTUetc. Há municípios
que têm mesmo de isentar. Conheço municípios
por esse Brasil a fora que são um ajuntamento
de palhoças. Se se vai cobrar IPTU,não significa
nada. Num municrpío grande do Sul, como o
meu - vou citar logo o meu exemplo - o lPTU
e o ISS representam hoje apenas 15% (quinze
por cento) da renda. No Norte e no Nordeste,
isso deve representar menos amda, menos que
cinco por cento. Na verdade, estamos vivendo
de transferências sobre uma base muito rígida.
Por isso estamos inconformados. Dizem que Dom
Pedro e o Império caíram por causa dessas íncon
formações Tantas outras revoluções ocorreram
exatamente per ':':'-'5a desse tratamento injusto.
Esperemos q:J.o f';'" ar se conserte, pOIS dessa
maneira responderemos de alguma forrao.

O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE PUlYl'IA
- É preciso haver um parâmetro. Área? Popu
lação?

O SR. NIVALDO KRUGER - Nesse estudo,
constituído de quatro volumes, como é da técnica,
foram feitas várias projeções, várias simulações
de como seria, com base em 1981\. Adotado o
sistema, o que acontecena? Faz-se a simulação
com base no que seria, e todos os resultados
são altamente positivos. Recomendo aos Srs.
Constituintes interessados certo aprofundamento
nesta proposta, pois ela é muito inteligente, vai
perseguir o objetivo da progressividade. Deverá
alcançar elevado grau de progressividade, porque
o IVA não é imposto sobre a produção, como
o IeM; é imposto sobre o consumo. E ai fica
na proporção do consumo. Não sei se ainda pos
so fazer mais um comentário, mas o gravíssimo
defeito do ICM é produzir os desmembramentos
artificiosos e artificiais. De repente, no extremo
do município, instala-se uma fábrica, utilizando-se
uma queda d'água. O local se transforma num
pólo econômico com grande receita. Imediata
mente alguém aparece e, sem consultar o municí
pio-base, que não tem poder para opinar sobre
o assunto, propõe uma assembléia e cria um mu
nicípio. O município-base continua com seus 4
a 5 mil quilômetros quadrados, enquanto surge
aquele outro, de uma fábrica ou de uma riqueza
que ali se estabeleceu, com 500km2 , com
160km 2

, como existem alguns, com uma receita
dez vezes superior à do município-base. Então,
é muito importante cuidar desse aspecto. Outro
aspecto doloroso - acho que só digo isso porque
não sou Deputado - é o da necessidade de reín
corporação de alguns municípros que já perde
ram a condição de continuar como município.
Há um no Paraná que é apenas o limite de uma
fazenda, uma leva de criações. No Pará e em
outros lugares do Brasil, há municípios para aten
der a interesses de um proprietário. Existe até
um em que a Prefeitura é carregada na pasta
do dono da fazenda. E esse município vive do
quê? Do Fundo. E quando se criam esses muni
cípios, lá ficam todos a contribuir para uma irreali
dade. Há necessidade de se atentar para o lado
da reformulação,

Outro aspecto seria o da criação do município.
Esse aspecto não ficou na palestra. Quero lem
brar, e gostaria que ficasse anotado, que nunca
se criam municípios sem a audiência do municí
pio-base, porque para se retirar qualquer coisa
do lugar, até a fruta do pomar do vizinho, é preciso
pedir licença. Atualmente, cria-se um município
simplesmente através de consulta aos que se di
zem interessados Em geral, são manipulados
emocionalmente. Já ouvi, na criação de um muni
cípio, a seguinte proposta: pois é, daqui por diante
vamos ter a nossa independência. Isso corre por
este Brasil a fora. Esse é um problema que precisa
ser cuidado. Sou plenamente favorável a que se
criem e se desmembrem municípios, desde que
se assegurem as condições mínimas para tanto,
que não se criem situações constrangedoras. Ve
jam o caso de Tibagi, no Estado do Paraná. A
indústria Klabin se estabeleceu no extremo do
rnunlcípio, já fez o desmembramento. E TIbagi,
com seus quatro mil e poucos quilômetros qua
drados. não sobrevive enquanto o município, com
c;; indu12ísi:zKlabín, não sabe onde colocar os recur
sos auferidos daquela empresa.

O SR. PRESIDENTE (Nion A1bemaz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Jorge Khoury Hedaye.

O SR. JORGE KHOURY HEDAYE- Aproveito
a oportunidade para dar mais um testemunho
aos Srs. Constituintes acerca de uma colocação
feita pelo Sr. Nivaldo Kruger e também pelo Cons
tituinte Adhemar de Barros Filho, com referência
à posstbílidade de o município assumir os encar
gos. Lembrando a questão que ele citou sobre
o IOF, cito outro dado interessante, que é a telefo
nia. Naquele conjunto de itens, fica o ISS para
o município cobrar. Os encargos que podem ser
cobrados com maior facilidade não são de sua
competência. O serviço de telefonia urbana e rural
é feito pelo município. No entanto, ele não fica
com nenhuma tributação que recai sobre serviço
telefônico. O que é de difícil cobrança, no mo
mento, fica sob a responsabilidade do município.
O que poderia ser cobrado de maneira mais fácil
- o IOF nos bancos, o telefone na estatais de
telefonia - fica para a Umão.

No que diz respeito à colocação do Constituinte
Alexandre Puzyna e do Dr, Nivaldo Krilger, vejo
com grande preocupação o problema e sinto não
ter sugestões a dar.

Quanto à tipicidade do município a nível de
Brasil, deste País-continente, acho uma questão
muito difícil e preocupante

Quanto ao aspecto dos pequenos, médios e
grandes municípios, para a região Sul podemos
classificar com um número "x" de população.
Já para o Nordeste ou para a Amazônia, não con
fere. Relativamente às áreas, quando formos con
dicionar uma definição de critérios e coeficientes
para determinados tnbutos, haverá muita dificul
dade. Uma área de mil quilômetros quadrados
para São Paulo pode ser um grande município.
Com referência à região Nordeste, ou, mais ainda,
à região Norte, a nivel nacional, esse número fica
dificilde ser colocado. Não temos uma proposta
concreta com relação ao assunto, mas é questão
que preocupa. O próprio Constituinte Alexandre
Puzyna disse que essa dificuldade é tão grande
que, se houvesse proporcionalidade em termos
de arrecadação, o Nordeste, que tem hoje 30%
da população de todo o País, não estaria na situa
ção em que se encontra. Entendo que a popu
lação pode ser um cntério, como a área, o consu
mo e a produção podem ser outros critérios, mas
teria que haver um estudo regionalizado, para po
der atender efetivamente às necessidades de cada
municipio. As disparidades são inúmeras. É im
possível um critério nacional atender a casos que
cntérios regionais têm dificuldades para atender.

O SR. PRESIDENTE (Nion A1bernaz)- Tenho
a honra de passar a palavra ao Relator, Consti
tuinte Femando Bezerra Coelho.

O SR. RElATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, na realidade,
minhas palavras são para reafirmar nossos com
promissos e manifestar nossa alegria por termos
recebido, nesta tarde, entidades tão representa
tivas do movimento municipalísta brasileiro.

Já nas nossas primeiras reuniões foi fácil perce
ber a preocupação dos Constituintes que se agru
pam na Subcomissão de Tributos, Participação
e Distribuição das Receitas. Há necessidade de
se vencer esse desafio, qual seja o de propiciar
a urgente descentralização administrativa, política
e financeira neste País. O caminho aponta verda-
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deiramente para fortalecermos o Município e os
Estados brasileiros, para que o nosso trabalho,
sem dúvida alguma, possa configurar, criar ou
consolidar o que h~je considero apenas uma fic
ção, que é a Federação brasileira, e transformar
essa Federação numa realidade, em algo con
creto, onde efetivamente se possa assegurar a
presença dos Municípios, dos Estados e da União.

Com alegria ouvimos aqui a proposta sucinta
e objetiva do IBAM, apresentada pelo Dr. Cleuler
de Barros Loyola,onde são colocadas as questões
mais importantes, dentro da análise e dos estudos
realizados pelo IBAM, o que nos irá ajudar enor
memente nos trabalhos que temos pela frente,
não só na tarefa de Relator mas, também, ao
nortear as discussões e debates dos membros
desta Subcomissão.

Agradeço a presença ao Dr, Nivaldo Kruger,
que representa a Associação Brasileira de Municí
pios, e o cumprimento pela sua experiência, pela
facilidade com que se expressou, pelo domínio
amplo que tem da matéria, pela forma corajosa
como se posicionou, representando os Prefeitos
da Associação que preside, no sentide de que
esta Subcomissão possa efetivamente reunir a
ousadia e a coragem suficientes para produzir
um texto que signifique não uma emenda, não
pequenos ajustes no atual sistema tributário, mas
que seu trabalho final seja efetivamente uma pro
posta acima de tudo inovadora, ousada, que ve
nha atender aos reclamos dos municípios, dos
Estados, permitindo, enfim, melhor equilíbrio en
tre os entes da Federação brasileira. S. S' trouxe
aqui uma proposta que pela manhã fora mencio
nada pelo Professor Geraldo Ataliba - eu anotei
- no sentido de que de alguma forma houvesse
a obrigatoriedade de se aplicar nos municfpios
parte dos recursos financeiros neles gerados, am
pliando, assim, sua competência tributária.

O Professor Geraldo Ataliba sugenu fosse cria
da uma espécie de imposto municipal sobre os
depósitos bancários nos municípios.

São propostas que, de certa forma, começam
a se combinar, a se ajustar e que permitirão me
lhor análise, maiores debates, maior aprofunda
mento, para que efetivamente possamos avançar
não só naquilo que os municípios realmente dese
jam, que é o recebimento de maior quinhão na
partilha das receitas estaduais, mas que também
lhe seja dada a possibilidade de terem compe
tência tributária para criar seus impostos e produ
zir sua própria arrecadação.

Agradeço, também, a presença ao nosso con
terràneo - digo conterrâneo porque S. S' é de
um municipio irmão, vizinho de Petrolina, minha
cidade - o Prefeito de Juazeiro, Dr.Jorge Khoury,
que também é Presidente da Confederação Na
cional dos Municípios, que nos deixa um belo
trabalho, elaborado por essa Confederação, com
propostas sobre as questões que estaremos deba
tendo aqui.

Como administrador de uma região pobre, de
uma região problema, relatou-nos as dificuldades
que um prefeito do mterior do Nordeste brasileiro
enfrenta, colocando questões que nos irão desa
fiarna escolha dos critérios que teremos de adotar
para a transferência dos fundos que serão criados,
a fim de permitir maior justiça social entre as
diferentes regiões brasileiras. Todos constatam
que existe disparidade regional muito grande nes
te Brasil-continente, e é preciso que a política

.tributária possa também ser instrumento de uma

política de equilíbro, que permita se tirem recursos
das regiões mais ricas e se os aloquem nas re
giões mais pobres, para que, ao longo do tempo,
possa existir um quadro de equilíbrio dentro da
nossa Federação.

O Prefeito Jorge Khoury soube muito bem real
çar o problema que aqui teremos de enfrentar,
discutir e avaliar, ou seja, o de como serão defini
dos esses critérios de partilha, do que deverá tocar
a cada Estado da Federação onde o recurso não
é arrecadado, porque não existe base econômica
para arrecadação suficiente que atenda às neces
sidades dos que lá vivem.

Por fim, quero dizer que esta Subcomissão faz
um esforço enorme no sentido de ouvir todos
aqueles que têm real interesse na questão tribu
tária nacional. Nosso Presidente, Constituinte Be
nito Gama, e o Vice-Presidente, Constituinte Mus
sa Demes, estão hoje participando de um encon
tro com Secretários Estaduais de Fazenda e Se
cretários de Planejamento no Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, que se realiza em Manaus. Vamos
também participar do encontro de Secretários de
Fazenda do Sul e do Sudeste, na próxima segun
da-feira, na companhia do Relator da Comissão
Temática, o Constituinte José Serra

Na próxima semana, ouviremos aqui outras en
tidades que representam o municipalismo brasi
leiro. A Frente Municipalista Brasileira pediu para
comparecer a esta Subcomissão possivelmente
na próxima quinta-feira, como também os repre
sentantes dos Prefeitos de Capitais, para que pos
samos também ouvir dos representantes dessas
entidades os seus problemas, suas sugestões e
receber as suas colaborações.

Sr. Presidente, como Relator desta Subcomis
são, gostaria de manifestar minha alegria e para
benizar os conferencistas, que efetivamente nos
trouxeram contribuições valiosas para o trabalho
que teremos de realizar.

SR. PRESIDENTE (Nion A1bemaz)-Àmedida
que o trabalho desta Subcomissão se desenvolve,
começamos a perceber, como disse o Consti
tuinte Osmundo Rebouças, que mais importante
do que a distribuição da receita tributária de forma
equânime é a distribuição de competências, seja
competência legislativa, seja competência tribu
tária, seja competência política ou administrativa.
Começo a perceber que esta Subcomissão de
sempenhará papel muito importante. Deverá su
gerir a outras comissões que também tentem a
descentralização. Como disse ainda há pouco o
Dr. Cleuler de Barros Loyola, a Cidade do México
está-se transformando numa megalópole impos
sível de ser administrada. Podíamos prever isso,
criando Tribunais Regionais, para concentrar to
das as decisões da Justiça nas capitais. Descen
tralizando a Justiça, estaríamos agilizando-a. Esse
trabalho de descentralização ganha consciência
extraordinária, no Brasil, quando temos a respon
sabilidade de escrever a nova Carta constitucional.
Que essa idéia da descentralização esteja impreg
nada nesse trabalho que sairá desta Casa.

Queremos agradecer ao Dr. Cleuler de Barros
Loyola, Superintendente-Geral do Instituto Brasi
leiro de Administração Municipal, e o cumprimen
tamos pelo brilhantismo de suas palavras, pela
sua valiosa contribuição a esta Subcomissão e
pela sua experiência no trato dos problemas mu
nicipais.

Queremos também agradecer ao Secretário
Geral da Associação Brasileira de Municípios, Dr.

Nivaldo Kniger, municipalista de grande compe
tência e larga experiência em assuntos mumcí
pais.

Agradecemos ainda ao Presidente da Confede
ração Nacional dos Municípios, Prefeito de Jua
zeiro, Dr. Jorge Khoury, e o cumprimentamos
pela sua extraordinária exposição, em que de
monstrou grande conhecimento da realidade. No
instante em que estivermos legislando com base
na realidade, estaremos cumprindo a tarefa para
a qual fomos eleitos.

Finalmente, agradeço aos demais integrantes
desta Subcomissão pela sua participação.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para o próximo dia 28, terça-feira. às 9:30 horas,
quando ouviremos as palestras dos Srs. Carlos
Alberto Longo e Pedro Jorge Viana.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORDEM
SOCIAL

ATA DA I' R~UNIÃO (INSTALAÇÃO)
DA COMISSAO DA ORDEM SOCIAL,

REALIZADA DIA1° DE ABRIL DE ]987,
ÀS 16:00 HORAS, NA SALADE
REUNIÕES DA COMISSÃO

ALASENADOR ALEXANDRE COSTA
DO SENADO FEDERAL

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas,
em sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Comissão da Ordem Social, sob a Presidência
eventual do Senhor Constituinte Raimundo Re
zende, com a presença dos seguintes Constituin
tes: Adilson Motta, Alarico Abib, Alceni Guerra,
AlmirGabriel, Benedita da Silva, Carlos Cotta, Car
los Mosconi, Célio de Castro, Dionísio Dal Prá,
Domingos Leonelli, Doreto Campanari, Edivaldo
Motta, Edme Tavares, Edmilson Valentim, Eduar
do Jorge, Eduardo Moreira, Fábio Feldmann, Flo
riceno Paixão, Francisco Rollemberg, Geraldo
Alckmin, Geraldo Campos, Hélio Costa, Ivo Lech,
João da Matta, Joaquim Sucena, Jorge Gequed,
José Elias Murad, Júlio Costamilan, Mansueto de
Lavor, Mário Lima, Max Rosenmann, Maria de
Lourdes Abadia, Mendes Botelho, Orlando Bezer
ra, Osmar Leitão, Osvaldo Bender, Oswaldo Al
meida, Paulo Paim, Renan Calheiros, Roberto Ba
lestra, Ronaldo Aragão, Ronan Tito, Salatiel Carva
lho, Stelio Dias, Teotônio VIlela FIlho, Vasco Alves,
Wilma Maia,Ademir Andrade, Cássio Cunha Lima,
Octávio Elísio. Paulo Macarini, Raimundo Bezerra,
Annibal Barcelos, Chagas Duarte, Jalles Fontoura,
Jofran Frejat, Marcondes Gadelha, Pedro Canedo,
Sarney Filho, Valmir Campelo, Ruy Nedel e Au
gusto Carvalho. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou instalada a Comissão
da Ordem Social e esclareceu que iria proceder
à eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes,
convidando, nos termos regimentais, os Senhores
Constituintes Vasco Alves e Osmar Leitão para
funcionarem como escrutinadores. Antes de dar
início ao processo de votação, a Presidência con
cedeu a palavra aos Senhores Constituintes Man
sueto de Lavor, Mário Covas, José Lourenço, Ro
nan Tito, Ademir Andrade, Alceni Guerra, Domin
gos Leonelli, Vasco Alves, Almir Gabriel, Benedita
da Silva,Augl'sto Carvalho, Jorge Uequed, Eduar
do Jorge, Ruy Nedel, Paulo Paim e Hélio C'Jst:J, .

!
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para que discutissem, entre outros assuntos, a
forma como foi conduzida, pelas Lideranças parti
dárias, a escolha dos membros das Comissões
da Assembléia Nacional Constituinte, bem como
as indicações dos seus respectivos Presidentes,
Vice-Presidentes e Relatores. Findos os debates
e realizada a eleição, verificou-se a coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes,
apurando-se o seguinte resultado: Para Presiden
te, Constituinte Edme Tavares 50 votos; em bran
co 4 votos. Para Primeiro-Vice-Presidente, Consti
tuinte Hélio Costa 44 votos; em branco 10 votos.
Para Segundo-Vice-Presidente, Constituinte Adil
son Motta 49 votos; em branco 5 votos. Foram
proclamados eleitos os Senhores Constituintes
Edme Tavares, Hélio Costa e Adilson Motta para
os cargos de Presidente, Primeiro-Vice-Presidente
e Segundo-Vice-Presidente, respectivamente. As
sumindo a presidência, o Senhor Constituinte Ed
me Tavares agradeceu em seu nome e dos Cons
tituintes Hélio Costa e Adilson Motta a honra com
que foram distinguidos. Em seguida, Sua Exce
lência esclareceu ao plenário que não designaria
o Relator da Comissão naquele instante, em virtu
de do acordo firmado entre as Lideranças do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) e o Partido da Frente Liberal (PFL) e
que tão logo receba a indicação do PMDB,desig
nará o nome do referido Relator. A seguir, o Se
nhor Presidente declarou a divisão da Comissão
da Ordem Social nas seguintes Subcomissões:
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e
Servidores Públicos; Subcomissão de Saúde, Se
guridade e do MeioAmbiente e Subcomissão dos
Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficien
tes e Minorias. Sua Excelência esclareceu, ainda,
que a eleição dos Presidentes, Vice-Presidentes
e a designação dos Relatores das respectivas Sub
comissões realizar-se-á amanhã, dia 2 de abnl
de 1987, às 16:00 horas, nas salas de reuniões
das referidas Subcomissões. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente, às 18:00 horas e
10 minutos, encerrou a reunião, cujo teor será
publicado, na integra, no Diário da Assembléia
I"IadonaI Constituinte. E, para constar, eu, Luiz
Cláudio de Brito, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Edme Tavares.

ANEXO À ATA DA PRIMEIRA REilNIÃO
DACOMISSÃO DAORDEM SOCIAL, REAL/
ZWA EM 19-4-87, ÀS 16 HORAS, A INTE
GRA DOAPANHAMENTO TAOO/GRÁFlCO,
CONFORME DETERMINA O ART. 48 DO
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONST/T(fJNTE

REUNIÃO REAUZADA EM 1°-4-87
ÀS 17 HORAS

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da Comissão da Ordem Social.

A presente reunião destina-se à eleição do Pre
sidente e Vice-Presidentes da Comissão. Convido
os Srs. Constituintes Vasco Alves e Osmar Leitão
para funcionar como escrutinadores. Convido os
Srs. Constituintes Mário Covas e José Lourenço
para tomarem assento à Mesa como Líderes.

Vamos conceder a palavra aos Srs. Constituin
tes e, por questão de praxe, estabeleceremos o
tempo de 5 (cinco) minutos a cada orador.

Solicito que S. Ex" antes de começarem a falar,
declinem o nome e o Partido a que pertencem.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Man
sueto de Lavor.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE /.A
VOR- Sr. Presidente, Srs. Lideres, meus colegas
Constituintes e membros da Comissão da Ordem
Social.

Instala-se agora a Comissão mais importante
da Assembléia Nacional Contituinte. Pouco Im
porta o enfoque excessivo dado a esta ou àquela
outra comissão. O que interessa é que esta é
a Comissão que na nova ordem política, na nova
ordem econômica do País, tratará do capital e
tratará do trabalho. Será uma frustração para o
povo brasileiro se, nesta nova ordem constitu
cional, o trabalho não tiver primazia sobre o capi
tal. Esta é, portanto, a Comissão onde o grito
e a angústia dos trabalhadores terão que ser aco
lhidos, terão que ser levados ao novo bojo da
Constituição. Esta é a Comissão dos servidores
públicos, esta é a Comissão que trata da saúde,
esta é a Comissão que trata da seguridade do
meio ambiente, como, também, a que trata das
minorias. Eu diria, então, aos companheiros, que
não aceitamos o esvaziamento da Comissão da
Ordem Social. Dependerá de nós, do nosso traba
lho, que ela se imponha como a mais importante,
a Comissão, inclusive, decisiva dessa nova ordem
dos trabalhos da Constituinte.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Líderes e colegas
Constituintes e colegas de Comissão, os trabalhos
iniciais desta Comissão já começam, a meu ver,
distorcidos e com o ressaibo antidemocrático que
ainda não foi superado nesta fase de transição
política que vive o País. Na realidade, o que esta
mos desejando para nossa Comissão, a Comissão
da Ordem Social, é que a sua direção, a sua co
missão diretora, reflita democraticamente o pen
samento dos seus membros. Que o Presidente,
o Vice-Presidente, o Relator, sejam aquelas pes
soas escolhidas por todos num pleito livree direto.
V.Ex", podem argumentar que o cargo de Relator,
por força do dispositivo do Regimento Intemo,
é um cargo de nomeação do Presidente da Co
missão. Eu posso replicar que nada impede que
o Presidente a ser eleito aqui se comprometa a
submeter à votação do Plenário dessa Assembléia
a escolha do cargo mais Importante da Comissão,
que é o cargo de Relator. Sendo assim, colegas
da Comissão da Ordem Social, Sr. Presidente,
Srs. Lideres, venho diver que, da minha parte,
o meu voto será de acordo com aquilo que eu
sinto que deva ser esta Comissão da Ordem So
cial. E não estou quebrando nenhum acordo. E
não estou queimando, jamais faria isto, a pessoa
de qualquer colega a quem tenho o maior respei
to, aqueles que estão como membros e aqueles
que estão como candidatos. A começar de mim,
renuncio à honrosa indicação para o cargo de
Vice-Presidente da Comísão da Ordem Social.
Não era candidato nem a Presidente nem a Vice
Presidente, era candidato a Relator. Mas subme
to-me ao Plenário e desde já participo do movi
mento salutar que, no seio e no bojo desta Comis
são que se forma, quer espaço e disputa demo
crática para os cargos de Presidente, de Vice-Pre
sidente e de Relator, assim como de Presidente
e Relatores das Subcomissões.

Sr. Presidente, Srs. Líderes e companheiros da
Comissão da Ordem Social, assim como se dedi
cou uma grande parte do tempo da Constituinte

à votação do Regimento Interno, à votação dos
cargos da Mesa, nada impede que dediquemos
um pouco mais de tempo à escolha dos cargos
eletivos desta Comissão, para que a escolha seja
democrática, por mais respeitáveis que sejam os
Lideres. Sendo assim, começo por mim mesmo:
renuncio à honrosa escolha que fez a Liderança,
chegando aqui e me surpreendendo com a esco
lha para o cargo de Vice-Presidente. Não fui con
sultado, não era candidato para o cargo, como
não era para Presidente da Comissão. Espero que
haja a compreensão de todos os colegas para
que a escolha democrática dos cargos desta Co
missão e não por imposição é fundamental para
o andamento dos trabalhos daquela que, como
já disse, considero a espinha dorsal de todas as
demais Comissões desta Assembléia Nacional
Constituinte.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Covas.

O SR. CONSTITUINTE (Mário Covas) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, Srs. Membros da
Comissão da Ordem Social:

A Liderança - e o Líder que está aqui ao meu
lado, Deputado José Lourenço, certamente o sa
be - impõe algumas tarefas desagradáveis.
Quem imaginar que o suposto poder que a gente
detém é algo que signifique prazer, há de verificar
que, muitas vezes, por absoluta impossibilidade,
a gente acaba deixando de adotar a solução mais
cômoda, mais fácil,mais simples, sendo obrigado
a adotar caminhos que, a gente sabe, acabam
por vezes, - particularmente quando se trata de
constituintes com os quais a relação ultrapassa
os limites do convivio na Assembléia e se esten
dem ao terreno da solidariedade e da amizade
pessoal - acabam ferindo essas pessoas. Mas,
afinal, a tarefa de Líder impõe deveres e, eu, em
particular, que posso dizer que a mim ninguém
pediu para ser Lider e rigorosamente o sou porque
desejei sê-lo, eu não posso abrir mão de certas
coisas. Não posso sobretudo abrir mão, custe o
que custar, daquilo que me parece o meu dever.
Não posso abrir mão, mesmo que isto signifique
que algumas cicatrizes, que eu não gostaria de
criar, possam permanecer. Não me cabe discutir
muito, neste instante, se o método que a Assem
bléia Nacional Constituinte botou no seu Regi
mento é o correto e o adequado ou não. Mas,
eu sei que o que está escrito neste Regimento
determinava, em primeiro lugar, que as comis
sões deveriam ser compostas 48 horas depois
da eleição da Mesa; em segundo lugar, que feita
a leitura dessas comissões, no dia subsequente
os Presidentes, os Primeiros-Vice-Presidentes, os
Segundos-Vice-Presidentes e Relatores deveriam
ser eleitos e, no dia subseqüente, os 24 Presi
dentes, os Primeiros-Vice-Presidentes, Segundos
Vice-Presidentes e Relatores das subcomissões
deveriam ser eleitos. Ora, o mesmo Regimento,
votado pela Assembléia Nacional Constituinte, de
terminou que esses 132 cargos deveriam ser dís
tnbuídos segundo critérios proporcionais. E quem
determinou, quem fez o cálculo dessa proporcio
nalidade, sequer foi qualquer das Lideranças. Eles
foram feitos por uma entidade impessoal, qual
seja, a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
Mas, cabia, uma vez feita a distribuição, em termos
numéricos, transformá-Ias em lugares nas várias
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comissões. Isso implícou que, durante todo o dia
de ontem - e nós só tivemos as 24 horas de
ontem para fazê-lo - nós tivéssemos que nos
entender com o PC do B, com o PCB, com o
PL, com o POC, com o POT, com o POS, com
o PFL, com o PT, para a distribuição daquilo que
eram números e que se transformaram em qua
dros e imposições.

A última das negoclaçôes, num dia infelizmente
extremamente tumultuado para a nossa parte que
inclusive nos convocou para outras atividades
concomitantemente, depois de ouvir todos os par
tidos menores, garantir o direito dessas Minorias,
foi exatamente a negociação final com o PFL.
E, por essa negociação, definido que o que restava
era o que cabia ao PMDBe ao PFL, aí entendida
a vontade da Liderança do PFL e do PMDB, hou
vemos por bem fazer um acordo segundo o qual
as presidências das comissões temáticas, com
exceção de uma, pertencente ao POS, seriam do
PFL e os relatores do PMDB. Portanto, o PMOB,
naquele instante, assumiu o compromisso, por
intermédio do seu Líder, de eleger, hoje, a figura
do Constituinte Edme Tavares, do PFL, Presidente
desta comissão. O POS ainda tem a Segunda
Vice-Presidência dessa comissão. E, portanto, o
PMDB tem, também, o compromisso de eleger
o Segundo-Vice-Presidente, o Constituinte Adyl
son Motta.

As duas outras posições - uma delas objeto
de eleição, a Primeira-Vice-Presidência, e o Rela
tor, este não é objeto de eleição - são posições
pertencentes ao PMOB. E, aí, embora o assunto
seja da economia rigorosamente interna do
PMDB, aos peemedebistas, em particular, eu ex
plico neste momento: terminamos a nossa con
versa por volta de 9 horas da noite. E, a partir
daquele instante, buscamos traduzir de maneira
a poder compatibilizar o cenário razoável em ter
mos de bancadas, no seu número de constituintes
e da sua localização, de forma a poder, nessas
8 comissões tentar, de alguma forma, traduzir
o perfil e a projeção do partido. Fízêmo-lo indican
do para Relator o Constituinte e Senador Almir
Gabriel, do Pará. E, é bem verdade, e eu confirmo
isso, o Senador Mansueto de Lavor em nenhum
instante reivindicou a Liderança nem a posição
de Primeiro-Vice-Presidente; reivindicou sim a po
sição de Relator. A Liderança, que aliás fez esse
trabalho em conjunto com as Lideranças da Câ
mara e do Senado, entendeu que poderia haver
o partido homenageado na medida em que o
Senador Mansueto de Lavor ocupasse essa Pri
meira-Vice-Presidência.Ainda neste instante, con
tinuo manifestando este mesmo ponto de VIsta.
poderei compelir o senador a ocupar esta posição,
mas há algo que neste instante não trago nem
como voz de comando nem como apelo mas,
simplesmente, como tradução da expressão da
verdade: a Liderança do PMOB, em nome do
PMDB, assumru com a LIderança do PFL, que
falava pelo PFL, o compromisso de aqui votar,
para Presidente, em Edme Tavares do PFL e, na
Segunda-Vice-Presidência, em Adylson Motta, do
POSo Por outro lado, se puder contar com a
anuência do Senador Mansueto de Lavor,ele será
o nosso Primeiro-Vice-Presidente; se não contar
com essa anuência, realmente, a Liderança senttr
se-á, a despeito do seu constrangimento, na obri
gação de, posteriormente, indicar um outro nome
que venha a ocupar esta posição. Evidentemente
a mim não cabe julgar, mas tenho a convicção

e a certeza de que, seja o ocupante da Presidência,
seja o ocupante da Segunda-Vice-Presidência, o
pnmeiro do PFL e o segundo do POS, são consti
tuintes que possuem toda qualificação para ocu
par esses cargos. Sei que há companheiros que,
inclusive, por se julgarem desatendidos e até, de
alguma maneira, desatendidos naquilo que enten
dem uma pretensão de natureza pessoal, preten
dem disputar; mas, eu pediria neste instante, não
apenas a esses mas a todos os demais compa
nheiros do PMDB, que buscassem cumprir o
compromisso que a Liderança assumiu no sen
tido de oferecer a Presidência ao PFL, a Segunda
Vice-Presidência ao PDS, nas duas figuras citadas,
mantendo para si a Primeira-Vice-Presidência e,
uma vez eleita esta Mesa, obter, em contrapartida,
a indicação do Relator Almir Gabriel.

Era o que eu tinha a dizer, neste instante.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) 
Concedo a palavra ao Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Ouvi
do nosso Líder inconteste Mário Covas as explica
ções convincentes do procedimento que ele teve,
o tempo todo, e o cuidado em exercer a Liderança
para a qual foi eleito.

Lembrou-nos que era responsabilidade dele e
do Liderdo PFL fazeras indicações. Lembrou-nos
também que, quarenta e oito horas após instalada
a Constituinte, teriamos que instalar as comissões.

No entanto, a pergunta que faço é a seguinte:
por que, Sr. Líder, por que, Sr. Presidente, não
se adotou um procedimento mais democrático,
como foi democrático o processo que tivemos
para a escolha do nosso Líder, de consultar a
comissão e principalmente os membros do
PMDB, para saber daqueles que queriam e prefe
riam algumas das comissões? Quero esclarecer
que não sou candidato a nada, a não ser trabalhar
na comissão que para isso fuiindicado. Mas quero
dizer também que, embora tenha sido muito bem
dadas as explicações pelo LíderMárioCovas, acho
que não foi adotado um procedimento demo
crático como deveria ser.

Em conversa com os companheiros notei que
tínhamos aqui três colegas do PMDB, por exem
plo, o Senador Mansueto de Lavor pleiteava ser
presidente desta comissão, o Deputado Domin
gos Leonelli pleiteava sua presidência. O nosso
senador, que foi indicado para relator, pleiteava
apenas e tão-somente ser relator da Comissão
de Saúde. Pergunto: por que então não fazermos
um acordo com as pessoas interessadas dentro
do próprio partido, se tínhamos quarenta e oito
horas, para que não medrasse aqui a prática do
que acontece muitas vezes no quartel: "Você é
bacharel, então pega na enxada e vai capinar".
Por que não ouvir aqueles que gostariam de exer
cer o seu munus naquela determinada função?
Não quero ser rebelde a minha liderança, porque
sei que a minha liderança está cumprindo exata
mente com a sua obrigação, apenas questiono
a maneira como foi conduzido o processo. Gos
tana que tivesse sido conduzido da mesma ma
neira como foi conduzido o da escolha do Líder
da Constituinte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) 
Solicito ao constituinte declinar o nome, antes
de falar.

O SR. CONSTITUINTE ADEMJR ANDRADE
(Intervenção fora do microfone) - Qual será o
número de relatores do PMDBnestas 24 Subco
missões? Até agora, de certa forma, foi uma sur
presa ficássemos com relatores contra dois presi
dentes de outro partido.

E me surpreende, inclusive, o fato de justa
mente o Constituinte Jarbas Passarinho ser Presi
dente da Comissão que vai tratar da questão das
Forças Armadas, o Constituinte Prisco Viana, seu
Relator. Mas basicamente gostaria de entender
qual a participação do PMDB nas 24 subcomis
sões? Qual o critério na escolha do relator? Será
o mesmo? Nós teremos relatores e os outros parti
dos, os presidentes'> Com quantos relatores fica
remos nas 24 subcomissões? Até para nosso jul
gamento é importante isso.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS - Eu
solicitaria que qualquer companheiro do PMDB
deixe de manifestar suas criticas a mim em públi
co. Eu gostaria para que não atrapalhássemos
mais os trabalhos da comissão e como a questão
é interna, que me pedisse que fornecesse ao
PMDBnovas informações. Estaria disponível tão
logo terminem as eleições dessa e da outra comis
são, a qualquer companheiro do PMDB para as
informações necessárias. Simplesmente quero di
zer que este acerto só valeu para as comissões
sistemáticas. As comissões temáticas, o acerto
só valeu no que pertencia ao PMDB e ao PFL;
os cargos de presidente e de relator já os pos
suíam e entenderam ser melhor compor gesta
maneira, sem prejuízo dos demais partidos. E por
isso que os demais partidos tiveram que ser ouvi
dos antes do PMDBe do PFL se entenderem.

Nas subcomissões gerais esse critério não pre
valece. Há presidente do PMDB,do PFL, do PTB,
do PDS, de vários partidos. Há relatores do PMDB,
do PFL, do PDS, do PDT, do PT, enfim, há relato
res de vários partidos. Este foi o critério usado
apenas nas comissões temáticas.

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) 
Com a palavra o nobre Constituinte José Lou
renço.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO 
Sr. Presidente, meus caros constituintes, meu ca
ro Líder Mário Covas:

Acho que estamos chegando ao fim de uma
jomada de estruturação da Assembléia Nacional
Constituinte, da qual os Líderes saem além de
extenuados, com sérios arranhões até de relações
pessoais.

Creiam todos que, de minha parte e da parte
do Senador Mário Covas, também o entendo as
sim, estamos fazendo tudo para servir à Assem
bléia da melhor maneira, sem de modo algum
nos servirmos dela para objetivos pessoais.

É muito dificil a liderança partidária, no mo
mento em que todos nós, e há o direito de cada
um pleitear esta e aquela posição, é dificil contem
plar a todos, no momento em que sabemos que
os méritos são igupis. Um com esta formação,
outro com aquela formação, mas com méritos
equivalentes. Aqui não existem sábios, mas aqui
também não existe ninguém despreparado.

Vejam V.Ex"" as dificuldades da Liderança para
encontrar as soluções que vão de encontro à von
tade do plenário.

Essa dificuldade, esta avaliação tem que ser
feita por cada um dos constituintes, no sentido
de que possamos fazer, juntamente (uma Consti-
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tuição que seja melhor para o nosso País.Porque
se não formos capazes de nos entendermos, se
não formos capazes de elegermos Mesas para
dirigir os trabalhos das comissões, certamente
que falharemos logo depois.

Se os entendimentos interpartidáriosnão forem
respeitados, se as conversas entre os líderes que
têm a responsabilidade de conduzir bancadas
enormes não forem aceitas pelos liderados, nós
iremos fracassar. Iremos cair certamente no caos
e não iremos concluir trabalho algum.

Por isso, faço um apeJo a minha bancada, à
Bancada do PFL e a todos os colegas constí
tuintes que, irmanados, aqui estamos com um
objetivo comum, o de fazer uma nova Constí
tuição para o Brasil, que represente a aspiração
da maioria do povo brasileiro.

Este, o apelo que faço. Esqueçamo-nos das
nossas divergências! Façamos das nossas diver
gências uma comunhão de convergências, para
que o País possa, amanhã, aplaudir o trabalho
de cada um e de todos. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) 
Com a palavra o Sr. Constituinte Vasco Alves.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - Sr.
Presidente, Srs. membros da Mesa e Srs. Consti
tuintes:

Nesta oportunidade, gostaria de comunicar que
não vou acompanhar a orientação da Liderança
de meu partido. E não vou acompanhar porque
esperava que, antes de qualquer outro procedi
mento, a Liderança do meu partido, se houvesse
um senso democrático e ouvisse a Bancada do
PMDB até por um compromisso da campanha
que levou o nosso Senador MárioCovas à Lide
rança do PMDB, na Constituinte, esperava esse
comportamento e, por isso, assumimos o com
promisso com o Constituinte Domingos Leonelli,
de apoiá-lo para presidente desta comissão.

Não vou abrir mão desse compromisso que
assumi com o companheiro Domingos LeoneUi,
até porque acompanhei a sua Juta, trabalhando
com os demais companheiros do PMDB que inte
gram esta comissão e obtendo respaldo de enti
dades representativas como a CONTAG, como
o DIAP, como o INECO e entidades indígenas.
Estou certo que essas entidades esperam e aguar
dam, com ansiedade, a eleição de Domingos Leo
nelli para presidente desta comissão.

Eu que me elegi deputado federal constituinte
com o compromisso de sempre agir em conso
nância com as entidades da sociedade civil, não
vou abrir mão desse compromisso e vou sufragar
o nome do Constituinte Domingos Leonelli. E
peço aos demais companheiros do PMDB, aos
companheiros do PT, do PDT, do PCB e do PC
do B, que me acompanhem, elegendo o compa
nheiro Domingos Leonellipara presidente desta
comissão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) 

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Alceni
Guerra.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, meus caros LíderesJosé Lourenço
e MárioCovas, Srs. e Sr" Constituintes:

Passarnoshá poucos dias e quero confessar
aqui, como Vice-Líder do meu partido momentos
de perplexidade.

Queixávamos-nos, e não entendíamos, por que
acordos pré-flrrnados de Lideranças dos dois par-

tidos, que mais têm assento nesta Casa não pu
dessem ser cumpridos. E nos recusamos, até em
uma conduta que julgávamos compatível com
o comportamento de dignidade, a participar de
uma Mesa na Assembléia Nacional Constituinte,
onde por duas vezes, tínhamos acordados alguns
compromissos e viamos que eles não eram cum
pridos. Em nome dessa falha, acontecida por ra
zões que não quero aqui agora recordar, estive
mos, a manhã inteira hoje e até agora à tarde,
conversando com nossos companheiros eleitos
presidentes de comissões temáticas, com o nosso
Líder José Lourenço, pedindo que os acordos
firmados ontem à tarde, fossem aqui cumpridos,
e fomos até um pouco enfáticos, hoje, pedindo
o cumprimento desses acordos. Porque entende
mos a dificuldadede se fazero novo ordenamento
jurídico da Nação, que não seja pautado pelo
cumprimento de normas e acordos antecipada
mente, firmados. Quero deixar claro, aqui aos
constituintes do PMDB, que dizíamosàs correntes
contrárias, ao LíderMárioCovas e a outras lide
ranças do PMDB, hoje à tarde e hoje pela manhã,
que queríamos cumprir os nossos acordos. Foi
assim agora, na questão da ordem econômica,
onde vimos o LíderJosé Lourenço acossado, se
se pode usar esta palavra,por correntes que que
riam e exigiam um relator diferente do que havia
sido indicado pelo PMDB e pela Liderança do
PMDB. Foi assim hoje de manhã e em todas as
comissões onde houve eleição. Em nome do
bom-senso, pediamos aos nossos companheiros
que cumprissem o acordo. Fui ao Deputado Os
car Corrêa, tinha ele uma questão de ordem, pe
dindo 24 horas para indicar outro relator, para
se questionar a indicação do relator. Ele dizia:
indique, cumpra o acordo e se há um acordo,
ele tem que ser cumprido.

Quero, e não podia deixar de fazê-lo, ressalvar
aqui a enorme admiração que tenho pelo Depu
tado Domingos Leonellique pleiteiaa presidência
da comissão. Fui seu companheiro de Câmara
e poderia me prolongar, infindarnos elogios pela
sua atuação passada. No entanto, hoje, caro com
panheiro Constituinte Domingos Leonelli, me ca
be a tarefa de pedir-lhe que, em nome do bom
senso, da facilidade que teremos todos em acor
dar com compromissos, e cumpri-los, de ora em
diante que revejaa sua posição. Permito-me com
muita humildade, entendendo os problemas que
passam pela Bancada do PMDB, pelos questiona
mentos da metodologia, pedir-lhes que ainda des
sa vez cumpramos o que acordamos para que,
de hoje em diante, amanhã já tenhamos o cami
nho de uma boa ordem jurídica palmilhado pelo
bom-senso, pela cortesia, pelo respeito às pes
soas e interpartidários,e que possamos, realmen
te, em um clima de alto entendimento, fazermos
a nova Constituição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Domm
gos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, nobres Líderes do PMDB,
do PFL e demais partidos presentes, meus com
panheiros constituintes:

Longe de mim pretender, longe, muito longe,
repetir aqui ajornada de salutar rebeldia realizada
pelo companheiro MárioCovas de quando candi
dato a Uder. Váriosde nós, em nome da unidade
do partido, em nome da união e da tranqüilidade

do nosso partido, que saía já de uma disputa,
recomendávamos ao nobre companheiro Mário
Covas que não disputasse a eleição, que unifi
casse as forças, que apoiasse o Deputado Luiz
Henrique, como nós fizemos, como eu que votei
no Deputado Luiz Henrique por acordos, e por
compromissos que tínhamos, porque entendía
mos que o Deputado Luiz Henrique,àquela época
havia durante a sua campanha pleiteado também
ser o Líderna Constituinte.

Na candidatura de Mário Covas, no entanto,
somos todos obrigados a reconhecer, fiz isso no
segundo dia após a sua eleição, da tribuna da
Casa eu o saudei, como Lídere como responsável
por uma VIrada histórica em nosso partido, pela
revitalização do nosso partido, pela retomada do
nosso partido, no sentido da mudança, no sentido
da sua rebeldia que nos fez resistir à ditadura
durante 20 anos e que ainda hoje é salutar conti
nuarmos avançando. Longe de mim pretender,
com simples palavras, um orador com dificul
dades conhecidas como eu, ganhar a platéia com
discursos; muito longe, não há essa possibilidade.
No entanto, quero deixar claro ao meu partido,
aos partidos que considero como aliados prefe
renciais do meu partido, o PDT, o PT, o PC, o
PC do B, o PTB, e também algumas alas, alguns
setores progressistas do PFL,que nós já aprende
mos a admirar nesta Casa quero ,deixar claro a
esses companheiros o meu pleito.E preciso expli
car a história desse pleito, explicar porque sou
candidato a Presidente da Comissão de Ordem
Social, hoje. Meu pleito original,limitado ao meu
partido,e apenas com o apoio dos outros partidos,
era ser o relator desta comissão. Tanto eu como
o Senador Mansueto de Lavor compreendíamos
que os nossos anos de luta,o nosso compromisso
com o mundo do trabalho, que nos valeu o apoio
do DIAP, da comAGe de tantas outras entidades
ligadas ao trabalho, precisavam ser colocados pa
ra valorizar a Comissão da Ordem Social, para
impedir, como já disse o Senador Mansueto de
Lavor, que ela fosse esvaziada no seu sentído,
necessitado até de avanço, de progresso. E a co
missão que tem mais compromisso com o pre
gresso, mais compromisso com o avanço; é por
onde podemos avançar mais, é por onde o nosso
partido e os partidos ligados ao trabalho têm mais
possibilidade de avançar. E foi por isso que reuni
o apoio, garimpei pacientemente, mineiramente,
silenciosamente, dlscretamente, para não pertur
bar o trabalho do Líder,para não perturbá-lo com
pressões, muito eticamente, que me testemu
nhem o companheiro, Senador Mansueto de la
vor, que era o meu concorrente a relator, e o
meu companheiro Jorge Uequed, que também
assim atuava com toda ética, mas com todo em
penho.

No seio da minha Bancada, nesta Comissão
de 33 companheiros, Senador Mário Covas, se
não tenho o seu apoio, conto com a sua atenção,
pelo menos. E esta informação é preciosa para
V. Ex'; eu a transmiti ontem, e repito agora: logrei
obter 22 apoios dos 33 membros do PMDB da
nossa Comissão, porque pretendia não perturbar
os acordos, pretendia que os acordos fossem rea
lizados,mas respeitando ao menos a democracia
interna dos partidos, a vontade de cada partido.
Trabalhei pacientemente o PT, o PDT, o PCB,
o PC do B, disse-lhes das minhas idéias, o que
pretendia como Relator, obtive também o seu
apoio. Ontem, à noite, recebi um abraço apertado
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do meu LíderMárioCovas, que disse: "Fica tran
qüilo." E eu fiquei tranqüilo. Hoje, pela manhã,
tive duas notícias que me surpreenderam enor
memente. A primeira delas é que estava difícil
para mim. A expressão foi "está difícil", do Sena
dor Femando Henrique Cardoso. Essa dificuldade
foi confirmada pelo meu companheiro querido,
Antonio Perosa, que me disse estar difícil, e pelo
companheiro Antônio Brito que também disse
estar difícil. Procurei saber de onde estava vindo
essa dificuldade e de outras vozes OUVi que a
Bahia e o PMDB da Bahia estavam contemplados
na Comisão de Legislação Eleitoral,com o Depu
nte, bom elaborador de leis; tem grande expe
riência em elaborar leis, em todos os periodos
anteriores, leis com detalhes eleitorais até, que
é o nosso atual companheiro de Bancada, Prisco
Viana,que é o Relator-Geral,é o Relatorda Corms
são Temática de Legislação Eleitoral. E isso me
criaria uma dificuldade, era uma das razões da
dificuldade. Seria preciso compensar a esquerda,
o centro, compensar as alas conservadoras do
Partido, com o que eu concordo: é preciso fazer
isso, é preciso compensar a Bahia,a quarta maior
Bancada do meu Partido nesta Casa, e que me
deu, por unanimidade, o seu apoio. Tenho aqui
o testemunho do nosso coordenador, Deputado
Jutahy Magalhães, do Deputado Genebaldo Cor
reia, Presidente do meu partido, que levaram ao
Líder a clara posição do meu Estado, de que
o candidato da Bahia é o Deputado Domingos
Leonelli. Portanto, não foia Bahia que foi contem
plada, não seria portanto a Bahia que seria dupla
mente contemplada, foio Deputado Prisco Viana,
por seus méritos, os quais não quero discutir.
Mas também não posso, companheiros, e, digo,
companheiros de todos os partidos, abnr mão
dos anos de trabalho e das cadeias, das violências,
das bombas de gás de que ontem nos recorda
mos, na praça de Brasília; dos cassetetes e das
prisões, das mortes de companheiros, dos meus
companheiros da Bahia, de São Paulo, de Santos,
terra do companheiro Mário Covas; das lutas do
sindicalismo, das lutas do povo, dos operários,
da luta do meu Partido, que durante vinte e tantos
anos resistiu à ditadura e construiu a democracia,
abriu a sua casa.

O meu partido abriu as suas portas a várias
forças, sem nenhuma discriminação, e eu não
pus nenhuma dificuldade, nunca, para que essas
portas não fossem abertas. N. temos o coorde
nador da Bancada no meu Estado, com o meu
voto, o Deputado Jutahy Magalhães, cujo pai é
Sanador da República com o meu voto. Portanto,
embora tenha orgulho da minha trajetória, de mi
nhacoerência como homem vinculado à história
da luta pelas liberdades, pelo socialismo, pela de
mocracia, tenho orgulho também em dizer que
sou homem competente nessa tarefa de fazerpo
lítica,tenho a noção da realidade, tenho a noção
do que é necessário para fazer o povo avançar.
Faço as alianças necessárias ao avanço do povo,
como as fIZ no meu Estado, possibilitando a vitória
do nosso companheiro WaldirPires numa ampla
aliança democrática. Estou disposto a fazer todas
as alianças que sejam necessárias a que meu
povo avance no seu processo histórico. Mas não
podia aceitar, Sr. Presidente, nobre Líder Mário
Covas, que, sem nenhuma explicação a nenhum
dos membros da Bancada do PMDB, fosse desig
nado o ilustrecompanheiro ConstituinteAlmirGa
briel, de quem tenho as melhores referências e

a quem presto aqui as minhas homenagens de
respeito e de certeza de uma futura amizade; mas
não podia aceitar, sob pena de estar traindo, aí
sim, toda a minha história, que essa substituição
fosse feita da forma como nós condenamos ao
longo destes últimos 20 anos, pela caneta autori
tária, na sombra da noite, sem nenhuma satisfa
ção a ninguém, sem nenhuma consulta a nenhum
dos companheiros.

Perguntei a todos aqui se sabiam quem era
o Relatorindicado. E todos entraram nesta Comis
são pensando que sena eu o candidato a Relator
ou o SenadorMansueto de Lavor.Foi uma decep
ção, no mínimo. E, para não ter que adjetivar,
para não ter que dar nenhum adjetivoa essa prete
nção do meu nome, na prática, em favordo Depu
tado Prisco Viana,digo que o que aconteceu, na
prática, foi exatamente isto. o Deputado Pnsco
Vianafoiser Relatorde uma Comissão e eu, como
membro do PMDB da Bahia, também não poderia
ser Relator de outra Corrussão. Como não posso
aceitar essa preterição, como não quero adjetivar
essa preterição, como não pretendo qualificar
ideologicamente essa preterição, porque preten
do continuar prestigiando a Liderança do meu
companheiro, essa figura histórica e de grande
significação para a históriafutura do nosso Partido
- já o foi no passado e será no futuro - que
é o companheiro MárioCovas, eu substituí o meu
pleito por um cargo mais ou menos biônico, pois
seria indicado pelo Presidente, para mim seria
muita honra ser indicado pelo Presidente Edme
Tavares, meu amigo; decidi, reto, substituir a indi
cação pela eleição, decidi disputar a eleição de
Presidente desta Comissão, sem nenhuma inge
nuidade, nem aritmética, nem política. Conheço
os números, a composição, posso dizer ate que
conheço a conjunção de interesse que governa
uma decrsâo como essa. SeI que é difícil, é muito
difícil, mas não me cabia outra alternativa que
não a de irpelo caminho da democracia, da dispu
ta, da única coisa que cabia disputar democratica
mente, que é o cargo de Presidente, e assumir
aqui o compromisso de se, porventura, por um
quase acidente, por um gesto, os companheiros
do PFL, do PTB, do PDT, do PC, do PC do B
e principalmente, esses pelos quais tenho muito
mais convicção, porque já tenho o compromisso
da grande maioria se os meus companheiros do
PMDB me fizerem Presidente desta Comissão da
Ordem Social, assumo a responsabilidade de,
sem arranhar a liderança do meu LíderMárioCo
vas, sem pretender arranhar, de longe, qualquer
compromisso que tenha feito com meu amigo
e Líderdo PFL,José Lourenço, preservando, des
conhecendo, para não ter que discutir, o acordo
que foi feito, preservando as figuras e lideranças,
realizarmos nesta Comissão, para exemplo do
Brasil e da Constituinte, a escolha democrática
do Relator Geral da Comissão e de todo os relato
res de todas as subcomissões, como única forma
possível de enfrentarmos esse impasse sem ferir
mos as lideranças, prestigiando as lideranças,
mas possibilitando o exercício da democracia na
elaboração da Constituinte, para que tenhamos
uma Constituição mais democrática.

Agradeço muito a atenção dos companheiros
e estou à disposição. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Esta Presidência vaiproceder à chamada nominal
dos Constituintes para a votação.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Concedo a palavra, para uma questão de ordem,
ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Ouvi com muita atenção a exposição
que fezo nosso LíderMárioCovas,a quem temos
todo o respeito e cuja liderança seguimos com
entusiasmo. Mas, antes da votação, gostaria de
avisar os companheiros, e também o Sr. Presi
dente e nossos prezados Líderes, que sou, real
mente, já não digo um soldado, mas, dentro da
Comissão da Ordem Social, quero dizer que sou
um peão do PMDB e dos trabalhos desta Comis
são da Ordem Social. Agora, o que não posso
é saltar por cima dos meus princípios, e essa
indicação hermética, sem consulta à Vice-Presi
dência, eu não posso aceitar. Com o maior respei
to, digo aos companheiros que não sou candidato
a Vice-Presidenteda Comissão da Ordem Social
e, ao mesmo tempo, seja quem for o Presidente,
seja quem for o Relator, terá na minha pessoa
um companheiro dos mais freqüentes, dos mais
assíduos. Este é o compromisso que assumo:
um peão, realmente, dos trabalhos desta Comis
são constItucional.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Concedo a palavra, para uma questão de ordem,
ao nobre Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, considero os acordos entre as lide
ranças para determinar os cargos mais do que
correios. Acho, também, que foi equànime essa
distribuição em que a Presidência deveria ficar
com o PFL e o Relator ficariacom o PMDB. Acho
que essa é uma obrigação do Lider. No entanto,
por não concordar e não dar ao meu Líder a
procuração para dizer "esse será o Relator", "esse
será o Presidente", e porque no acordo que houve
entre o PFL e o PMDB, o cargo de Presidente
não pertence ao PMDB, porque, se pertencesse,
eu votaria em Domingos Leonelli; mas como per
tence ao PFL, peço licença para me retirar e não
participar da votação.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
A votação vai ter início, então.

A SR" CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Concedo a palavra, pela ordem. à nobre Cons
tituinte.

A SR" CONSTITUINTE BEflEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, dado o fato de que alguns escla
recimentos foram feitos com relação ao acordo,
o nome citado foi o do nobre Constituinte Man
sueto de Lavor. Mas na medida em que S. Ex'
retira seu nome, gostaria de ficar ciente, dentro
do acordo, do nome do próximo candidato. Fora
do acordo, Sr. Presidente, gostaria de saber da
cédula do novo candidato que se apresenta. Fora
isso não poderemos iniciar a votação, na medida
em que não sabemos quem substituirá Mansueto,
e não temos a cédula para o novo candidato.
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o SR. CONSTITUINTEALMIR GABRIEL - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTEALMIR GABRlEL- Em
primeiro lugar, por questão partidária, não gosta
ria de aprofundar os detalhes pelos quais nós
chegamos a ser indicados para relator desta Co
missão. De qualquer maneira, quero deixar bem
claro que é uma honra, uma satisfação muito
grande ter sido lembrado para assumir encargo
de tamanha envergadura. Todavia, com o objetivo
maior de manter os acordos do meu partido, de
ter dentro da nossa Bancada a unidade, quero
colocar na mão do meu partido, na mão da Líde
rança do Senador Mário Covas, a decisão poste
rior para a indicação da pessoa que, represen
tando o PMDB, deva exercer essa condição de
relator. Faço questão absoluta de dizer que, se
estiver na mão de Mansueto, se estiver na mão
de Leonelli ou qualquer outro membro do nosso
partido, com certeza absoluta estará em mãos
de pessoas absolutamente honradas e compro
metidas com o setor social.

De qualquer forma, retiro a minha indicação,
e agradeço imensamente ao Senador Mário Co
vas e à Liderança do meu partido a indicação
do meu nome. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Há uma relação, impressa pela Assembléia
Nacional Constituinte, dos integrantes titulares da
Comissão da Ordem Social, e a indicação do meu
nome para compor esta Comissão. Estranhamen
te, Sr. Presidente, sem nenhuma consulta, sem
nenhuma declaração ao Líder do nosso partido,
que nos indicou para aqui, exatamente nesta Co
missão, darmos o nosso testemunho, a nossa
contribuição para a efetiva democratização das
instituições brasileiras. Como em 1946, com a
cassação da bancada dos comunistas na Assem
bléia Nacional Constituinte, somos novamente
cassados e considerados Constituintes de segun
da categoria, quando eu, Augusto Carvalho, sou
puramente afastado desta Comissão, e o meu
companheiro Fernando Santana também afas
tado da Comissão da Ordem Econômica.

Fiz,no Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, essa denúncia e solicitei ao seu Presidente,
Constituinte Ulysses Guimarães, que me assegu
rasse o direito de aqui, nesta Comissão, poder
exercer o meu direito de voto, inclusive na indica
ção desta Presidência.

Portanto, gostaria que, enquanto o Sr. Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte não
toma as providências prometidas, fosse assegu
rado a este parlamentar o direito de, em voto
separado, colocar a sua posição nesta Comissão,
que consideramos da mais alta importância.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Esta Presidência não tem, na lista, a inclusão do
nome de V.Ex' De forma que não há como aco
lher a solicitação feita neste momento.

O SR. CONSTITUINTE VASCO ALVES - A
denúncia do Constituinte Augusto Carvalho, que

declara aqui que seu nome foi excluído da relação
dos componentes desta Comissão, eu considero
muito grave. Pediria ao Sr. Presidente que suspen
desse os trabalhos e se entendesse com a Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte para
esclarecer o que aconteceu. É impossível que o
nome de um companheiro seja excluído, desta
Comissão, principalmente por ser de um Partido
que deveria ter a sua participação assegurada em
todas as Comissões, porque sofreu tudo de mal
que imperou neste País durante mais de 21 anos.
Esse partido se vê excluído de participar da Co
missão, numa demonstração de que os partidos
minoritários estão sendo alijados do processo de
participação proporcional nas Comissões Temá
ticas e de Sistematização.

Portanto, peço ao Sr. Presidente que suspenda
os nossos trabalhos, se entenda com a Presidên
cia da Assembléia Nacional Constituinte e nos
esclareça o que está acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Esta Presidência reconhece as ponderações do
nobre Constituinte, e deve informar que tem que
se ater ao Regimento Intemo da Assembléia Na
cional Constituinte.

Com a palavra o nobre Constituinte Mário Co
vas.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIo COVAS - Sr.
Presidente, gostaria de prestar, antes de tudo, um
compromisso. O Líder do PCB, o Constituinte
Roberto Freire, antes de viajar - não sei se já
voltou - entregou-me a cópia de uma carta, em
que ele reivindicava um cargo, de acordo com
a proporcionalidade, por sinal uma Vice-Presidên
cia, em uma das Comissões Temáticas.

Realmente, tive oportunidade de ver, e testemu
nho isso - não sei se a carta teve seu original
extraviado da Mesa, por qualquer razão - as rei
vindicações do Constituinte Roberto Freire. Uma
delas é a do Constituinte Fernando Santana, creio
que para a Comissão da Ordem Econômica, e
a outra, a do nobre Constituinte, para a Comissão
da Ordem Social. De modo que quero deixar o
meu testemunho de que vi isso.

Outro assunto, Sr. Presidente. Acho que, ocu
pando a posição que ocupo passo por todos os
tipos de momentos e dificuldades. Gostaria de,
neste mstante, propor algo que não sei se é possí
velou não. Mas não creio que se possa fazer
com que partidos que nada têm a ver com os
erros da conduta da Liderança do PMDBpossam
ser prejudicados por isso. Por isso - e não sei
se é regimental, Sr. Presidente - gostaria que,
neste instante, elegêssemos o Presidente e o Se
gundo-Vice-Presidente da Comissão, ficando para
quando for possível - amanhã, se possível 
a eleição posterior ao cargo que cabe ao PMDB
e a indicação da Liderança.

Parece claro, pelas manifestações aqui feitas,
inclusive dos indicados do Partido, a sua decisão
de não participarem e de não ocuparem os car
gos. De forma que não me parece lógico que,
havendo compromisso com outros partidos, o
PMDBao menos não acompanhe a sua Liderança
no honrar estes compromissos. Os erros ou as
dificuldades da Liderança são algo da economia
interna do Partido e terão de ser resolvidos a nível
dessa economia interna. Mas acho que agiríamos
com a história deste Partido se, neste instante,
respondêssemos ao nosso compromisso de ele
ger um Presidente do PFL e um Segundo-Vice-

Presidente do PDS, deixando em aberto os cargos
doPMDB.

É esta a proposta que faço, Sr. Presidente. Não
sei sequer se tenho a prerrogativa de formulá-la,
mas acho que deveríamos agir assim. Deixaría
mos a indicação - e sei que o PFL não a fará
sem uma palavra do PMDB para o momento
oportuno.

De forma que, se todos estiverem de acordo,
gostaria que o Presidente me autorizasse ou auto
rizasse esse procedimento.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Com a palavra o nobre Constituinte Jorge Ue
quedo

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, o Constituinte Augusto Carvalho
manifestou aqui que, por equívoco de trabalhos
bucrocráticos da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, o seu nome foi alijado da relação
dos participantes desta Comissão. O nobre Líder
do PMDB trouxe o seu depoimento, assentando
a presença desse nome nas indicações do Partido
Comunista Brasileiro.

Digo a V.Ex' que é impossível a esta Comissão,
em respeito à função que vai ter que exercer e
em respeito ao relacionamento que terão os seus
pares na ação de construir a nova Carta Magna,
proceder à eleição ou à participação dos compo
nentes, sem que V. Ex' suspenda os trabalhos
para dirigir-se ao Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte e dirimir esta dúvida, que é de
vitalimportância não apenas para o nosso relacio
namento, como para o respeito do andamento
dos trabalhos desta Comissão e da própria As
sembléia.

E esse erro, se burocrático, se equívoco, deve
ser imediatamente confrontado com a Comissão,
para que ela possa exercer a sua atividade, dentro
do respeito indispensável à função dos consti
tuintes.

Por isso, Sr. Presidente, reitero a posição do
Constituinte Vasco Alves. Solicito a V. Ex', que
ainda não a respondeu, que coloque ao Plenário
desta Comissão para entender que a lisura, a so
berania e o respeito de relacionamento não po
dem sofrer nenhuma rasura, nenhum arranhão,
nem no início nem no fim da atividade desta Co
missão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ LOURENÇO 
Sr. Presidente peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) -
V.Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO 
Eu queria, Sr. Presidente, se me permite dois mi
nutos, dizer a V. Ex'que tanto o Uder Mário Covas
quanto o Líder da Frente Liberal concordam em
que seja recebido o voto do representante do Par
tido Comunista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Esta Presidência encontra-se diante de um impas
se. Tendo feito a consulta extra-oficialmente, e
confirmada a informação, tendo em vista que o
nome do Constituinte Augusto Carvalho não
consta da lista, mais parecendo ter havido um
equívoco, e já que as duas lideranças aqui presen
tes são acordes em que S. Ex'devia estar incluído
na lista, e propõe, como de público assim foi
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feito, se tomasse o voto, essa Presidência define,
dessa forma, que o ConstituinteAugusto Carvalho
não só passe a participar dos trabalhos, como
participará, também, da votação. (Palmas.)

Vamos dar início à votação. Vamos chamar o
nobre Constituinte Adylson Motta para começar
a votação.

Antes de depositar o voto na urna, peço ao
Constituinte o obséquio de apor sua assinatura
na folha.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
W - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) -
V. Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
W - Sr. Presidente, eu creio que a colocação
feita pelo nobre Líder Mário Covas, além de ser
de muito bom senso, e feita com habitual inteli
gência e sabedoria, pode produzir excelentes efei
tos políticos. No entanto, eu quero lembrar a V.
Ex" que o cargo de Relator, este sim, não é objeto
de nenhuma eleição, pode ficarpara uma decisão
posterior. Mas o Vice-Presidente, cuja função está
determinada no Regimento Interno, seria eleito
hoje. Eu proponho, então, a V. Ex" que suspenda
a sessão por 30 minutos para que essa questão
possa ser resolvida antes, até porque eu sei da
existência de uma outra candidatura a Primero
Vice-Presidente, que é a do companheiro Hélio
Costa, que pleiteia vir a ser candidato, se assim
for possível. Mas antes disso S. Ex' se submete
a um prazo para entendimentos.

Era esta a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Não encontramos muitas razões para suspender
os trabalhos no sentido de um entendimento de
votação de candidato à Primeira-Vice-Presidência,
uma vez que as candidaturas já foram apresen
tadas.

O SR. CONSTITUINTE HÉliO COSTA - (In
tervenção fora do microfone. lnaudível)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Não sei, foi colocada.

Eu pergunto, então, se entre os presentes há
algum Constituinte que é candidato à Primeira
Vice-Presidência.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE
- Eu gostaria de saber da Mesa o seguinte: quais
são os candidatos e a quê? Desejo conhecer a
relação dos candidatos, para orientar a votação
e o Plenário. (Pausa.)

Sr. Presidente, eu pergunto primeiramente se
junto à Mesa há inscrição de candidatos.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Na relação da Mesa Conste o seguinte: para Presi
dente, os Contituintes Edme Tavares e Domingos
Leonelli. São os dois candidatos que constam
aqui. Para Vice-Presidente, Mansueto de Lavor,
que retirou a candidatura, e HélioCosta. Para Se
gundo-Vice-Presidente; Adylson Motta. É o que
consta aqui na Mesa.

Então vamos dar início à votação.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Já foi iniciada a votação, e nós não podemos
conceder a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
É sobre a votação, Sr. Presidente. Apenas para
confirmar a minha candidatura a Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
O Partido dos Trabalhadores participou da discus
são que objetivou a formação de todas as comis
sões. O partido tem cumprido religiosamente o
acordo, e vai cumpri-lo. Nós achamos que o cor
reto, apesar de termos diferenças ideológicas, é
as lideranças serem prestigiadas e respeitadas
pois para isso elas foram eleitas. O nosso partido
tem a liderança, e nós cumprimos o acordo.

A proposta do Líder do PMDB, Mário Covas,
deixou-nos, porém, em uma situação difícil. Nós
vamos votar no acordo. Agora, qual é a orientação
completa do acordo? Nós, do PT, queremos e
vamosvotar no acordo. Pensávamos inclusiveque
no acordo estava previsto o nome do compa
nheiro Domingos Leonelli Conversamos com ele,
inclusive, sobre isso Fomos surpreendidos com
a mudança, mas vamos cumprir o acordo. No
entanto, eu acho que é prudente a proposta do
Constituinte Domingos Leonelli, para que seja
suspensa a reunião, para que o PMDB e o seu
Líder discutam o assunto a fim de que a orienta
ção do acordo seja dado de forma global. Nós
queremos saber, dentro do acordo, quem é o
indicado a Presidente, a Primeiro-Vice, a Segun
do-Vicee a Relator,para votarmos. Então eu acho
que a questão de ordem do ilustre constituinte
é correta, para que se suspenda a reunião por
30 minutos, a fim de que o PMDB decida sobre
o assunto e venha com a orientação completa
do acordo. Nós, do PT,queremos e vamos cum
prir o acordo, em detrimento, inclusive, de não
votarmos mais no companheiro Domingos Leo
nelli para Presidente.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Com a palavra o nobre Constituinte Ademir An
drade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, companheiros constituintes, creio
que o Senador Mário Covas, nosso Líder, tem
razão ao dizer que enfrenta dificuldades e precisa
ver esse acordo, que foi firmado como uma solu
ção pacifica, respeitado pela sua Bancada.

A atitude do Constituinte, Senador pelo nosso
Estado, Almir Gabriel, de retirar, inclusive, a indi
cação do seu nome para relator desta grande
comissão, mostra uma atitude de desprendimen
to. Eu sei, todos nós sabemos, que é seu desejo
ser relator da Subcomissão de Saúde. Existe todo
esse conflito e toda essa luta Existe o pleito do
Constituinte Mansueto de Lavore do nosso colega
Domingos Leonelli, que também desejariam ser
relatores desta comissão. Eu apelo em nome do
bom senso, e até para ajudar a Liderança, ao
companheiro Domingos Leonelli para que retire
a sua candidatura a Presidente desta comissão,
em nome de tudo o que foi feito e de todo o
esforço que está sendo empreendido por essas
lideranças na Casa e disputasse com o compa
nheiro Mansueto de Lavor a indicação de relator
desta comissão, a ser decidida pelos integrantes
do PMDB desta comissão.

Houve uma conversa entre todos nós, e parece
que houve um consenso nesse sentido do Sena
dor Mansueto de Lavor,do Senador AlmirGabriel
e até do próprio companheiro Domingos Leonelli.

Apelaria, em nome do bom senso, para que
os acordos feitos fossem cumpridos e respeitados
- eu acho que é esse o nosso desejo. Apelaria
à sensibilidade do companheiro Domingos Leo
nelli,que retirasse a sua candidatura de presidente
desta comissão, e disputasse nesta grande comis
são o cargo de relator com o Senador Mansueto
de Lavor.

Fica aqui registrado o meu apelo, ao compa
nheiro Domingos Leonelli,para que se possa, nes
ta comissão, à semelhança do que tem aconte
cido nas outras, cumprir o acordo que foi feito
pelas LIderanças do PMDBe dos outros partidos.
Fica então ao Constituinte Domingos Leonelli o
nosso apelo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Ruy Nedel.

O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL - Na
questão da votação, na falta de titulares, qual é
a ordem dada para a votação dos suplentes até
que preencham o número?

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
É ordem de inscrição e aquela numeração...

O SR.CONSTITUINTE RUY NEDEL- Ou pela
ordem de inscrição no livro?

Existe mais um fato. Retirei, na Liderança do
PMDB, a relação de nomes. Constam como su
plentes, e na relação dos nomes, aqui, o meu
nome não está constando como suplente e nem
como titular, no caso seria suplente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Estou informado de que fOI um equívoco da se
cretaria, e que V. Ex" faz parte como suplente.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
Lli - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre cons-
tituinte. '

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sr. Presidente, a bancada do meu partido,
nesta comissão, procurou-me neste instante, en
tendendo que o objetivo da nossa candidatura,
que era o de democratizar o processo da escolha
do relator - ao menos a nível da nossa própria
bancada, do próprio PMDB, já havia sido atingido
com o compromisso da Liderança do meu parti
do, de que deixariaà bancada a escolha do relator.
E o gesto grandioso do Constituinte AlmirGabriel,
renunciando a indicação que já lhe era assegu
rada pelo acordo, e possibilitando, portanto, este
processo de escolha democrática, por sugestão
também de companheiros de outros partidos, do
PT e do PDT, que desejam cumprir o acordo,
já que o processo da relatoria foi democratizado.

Quero co~unicar à Presidência, e aos Lideres
.MárioCovas e José Lourenço, que a minha candi
datura à presidência desta comissão cumpriu o
seu objetivo e está neste instante retirada em no
me do entendimento à democracia. Muitoobriga
do. (Palmas.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
A Presidência vai chamar os suplentes para vota
rem.
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(Procede-se à Votação)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Encerradoo processo de votação, teremos, agora,
a apuração das eleições.

A Mesa solicita aos Srs, Constituintes da Ban
cada do PMDB permaneçam neste recinto depois
da apuração da eleição. (Pausa.)

(Procede-se à apuração da votação)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
O número de votantes: 54.

Resultado da apuração: Edme Tavares, 50 vo
tos; 4 votos em branco.

Para Presidente ficaescolhido o nome do Cons
tituinte Edme Tavares, com 50 votos.

Para Vice-Presidente:HélioCosta, com 44 votos
votos; 10 em branco

Para Primeiro-Vice-Presidente fica escolhido o
Constituinte Hélio Costa, com 44 votos.

Para Segundo-Vice-Presidente, o Constituinte
Adylson Motta, com 49 votos; 5 em branco.

Proclamo eleitos Presidente, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Segundo-Vice-Presidente, respectiva
mente, os Srs. Constituintes Edme Tavares, Hélio
Costa e Adylson Motta.

Convido o Sr. Presidente eleito, Constituinte Ed
me Tavares, para assumir os trabalhos da Comi
são. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) - Tenho
a honra de convidar o Sr. Constituinte HélioCosta,
como Primeiro-Vice-Presidente, a fazer parte da
Mesa. (Palmas.)

Convido o Constituinte Adylson Motta, como
Segundo-Vice-Presidente, a fazer parte da Mesa.

Em meu nome e dos Vice-Presidentes, agrade
cemos aos Srs. Constituintes a confiança.

Em face do acordo aqui realizado, deixo, nesta
oportunidade, de indicar o Relator da Comissão
da Ordem Social, aguardando que o PMDB, atra
vés da Liderança do Senador Mário Covas, indi
que-me o nome, para que eu possa designá-lo.

Declaro dividida a presente Comissão nas se
guintes Subcomissões:

Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos; Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente; Subcomissão
dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Defi
cientes e Minorias.

Esclareço aos Srs. Constituintes que as reu
niões de instalação das Subcomissões serão reali
zadas amanhã, dia 2 de abril,nas suas respectivas
salas de reuniões, às 16 horas, a fim de realizar
a eleição para os cargos de Presidente e Vice-Pre
sidente e a designação do Relator das Subco
missões em questão.

Agradecendo a presença dos Srs. Constituintes,
declaro encerrados os trabalhos da presente reu
nião.

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 10
minutos)

ATADASEGUNDAREUNIÃO DA COMISSÃO
DAORDEMSOCIAL, REALIZADA

EM 25 DE MAIO DE 1987
ÀS 16:00HORAS, NO AUDITORIa

PETRÓNIOPORTELLA DO
SENADO FEDERAL

Às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos
do dia vinte e cinco de maio de mil novecentos
e oitenta e sete, no auditório Petrônio Portella do
Senado Federal, deu-se inicio a reunião solene

destinada à entrega dos Anteprojetos das Subco
missões da ÁreaSocial a esta Comissão Temática
da Assembléia Nacional Constituinte. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente, Constituinte Ed
me Tavares, convidou os seguintes Constituintes
e Autoridades para integrar a Mesa: Ulysses Gui
marães - Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte,Mansueto de Lavor- Representante
do Senado Federal, Mário Covas - Líder do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) na Assembléia Nacional Constituinte, Al
mir Gabriel - Relator da Comissão da Ordem
Social, Hélio Costa - Primeiro Vice-Presidente
da Comissão da Ordem Social, Adylson Motta
- Segundo Vice-Presidente da Comissão da Or
dem Social, Geraldo Campos - Presidente da
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e
Servidores Públicos, José Elias Murad - Presi
dente da Subcomissão de Saúde, Seguridade e
do MeioAmbiente, IvoLech - Presidente da Sub
comissão dos Negros, Populações Indígenas, Pes
soas Deficientese Minorias,Dom Luciano Mendes
- Presidente da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), Eros Antônio de Almeida
Representante do Ministrodo Trabalho, Maurício
Vasconcelos - Representante do Ministro Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, Roney
Edmar Ribeiro - Representante do Ministro da
Saúde, Carlos Moura - Representante do Minis
tro da Cultura, Gilson Marcelmo- Representante
do Ministro da Administração, D'alembert Jorge
Jacoud - Representante do Governador do Dis
trito Federal e Eduardo Estevez - Presidente da
Confederação Latino-Americana de Servidores
Públicos. Registrou-se, ainda, a presença dos se
guintes Constituintes: Raimundo Rezende, Eduar
do Jorge, Ronan Tito,Salatiel Carvalho,Raimundo
Bezerra,Benedita da Silva,Fábio Feldmann, Antô
nio Brito, Stélio Dias, Nelson Seixas, Pompeu de
Souza, Júlio Campos, CristinaTavares, RuyNedel,
Carlos Sabóia, Paulo Macarini, Maria de Lourdes
Abadia, Roberto Balestra e Wilma Maia. Prosse
guindo, o Senhor Presidente usou da palavra para
proferir o seu discurso. Em seguida, passou a
palavra, pela ordem, aos seguintes Senhores Rela
tores Mário Lima, Carlos Mosconi e Alceni Guerra
para que procedessem à entrega formal dos Ante
projetos das suas respectivas Subcomissões. Em
seguida, o Senhor Presidente solicita que sejam
tomadas as providências necessárias para a proje
ção do Documentário da visita dos Membros da
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,
Pessoas Deficientes e Minorias à Aldeia Indígena
Gorotire, localizada no sul do Pará. Logo após,
a Presidência concedeu a palavra ao Constituinte
Ulysses Guimarães que proferiu o seu discurso
agradecendo o convite para participar desta sole
nidade e aproveitou para enaltecer o trabalho de
senvolvido pelas Subcomissões da Ordem Social.
Dando continuidade aos trabalhos, a Presidência
concedeu a palavra, pela ordem, aos seguintes
expositores: Ulysses RiedeI - Representante da
Área dos Trabalhadores, Archimedes Pedreira
Franco - Representante da Área dos Servidores
Públicos, Paulo Nogueira Neto - Representante
da Área do Meio Ambiente, E1eutério Rodrigues
Neto - Representante da Ár!=a de Saúde, Obed
Vargas - Representante da Area de Seguridade,
Carlos Moura - Representante da Área dos Ne
~ros, AiltonKrenak - Representante da Área dos
Indios e Maria Leda de Rezende Dantas - Repre
sentante da Área das Minorias.A seguir, o Senhor

Presidente agradeceu a presença ae todos e con
vocou os Senhores Membros da Comissão para
a reunião de amanhã, dia 26, às nove horas, a
realizar-se na sala de reuniões da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal.
Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência de
clarou encerrada a reunião, às 20:00 horas, cujo
teor será publicado, na íntegra, no Diário da As·
sembléia Nacional Constituinte. E, para cons
tar, eu, Luiz Cláudio de Brito, Secretário, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. - Constituinte Edme Ta
vares.

AfiEXO À ATA DA SEGUNDA REUNIÃO
DA COMISSÃODA ORDEMSOCIAL, REAL!
ZWA EM 25-5-87, ÀS 16:00 HORAS, A IN
TEGRA DO APAfiHAMENTO TAQ{JJGRÁR
CO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO
48 DO REGIMENTO INTERNODA ASSEM
BLÉIANACIONAL CONSTITUINTE

REUNIÃO EM 25 DE MAIO DE 1987
ÀS 16:55h

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Srs.
Constituintes, vamos dar inícioa esta reunião sole
ne de instalação da Comissão da Ordem Social
da Assembléia Nacional Constituinte. Para com
por a Mesa, convido o Sr. Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses
Guimarães. (Palmas.)

Convidamos o Primeiro-Secretário da Mesa Di
retora do Senado Federal, ConstituinteJutahy Ma
galhães; o representante do Ministrodo Trabalho,
Dr. Eros Antônio de Almeida, Secretário-Geral do
Ministério; o representante do Ministro Chefe da
Casa Civil, Subchefe Dr, Maurício Vasconcelos.
Convido o Presidente da CNBB, Dom Luciano
Mendes de Almeida. (Palmas.) Convido o Sr. Rela
tor da Comissão da Ordem Social, Constituinte
AlmirGabriel. (Palmas.) Convido o Primeiro-Vice
Presidente desta Comissão, o Constituinte Hélio
Costa; convido o Segundo-Vice-Presidente desta
Comissão, Constituinte Adylson Motta; convido
o Secretário de Trabalho e Cultura do Distrito
Federal Dr, D'Allembert;convido o Secretário-Ge
raldo Ministénoda Saúde, Dr.RoneyEdmar Ribei
ro; convido o Assessor do Ministro da Adminis
tração, Dr. Gilson Marcelino; convido o Consti
tuinte MárioCovas a fazerparte da Mesa. (Palmas.)
convido o Presidente da Subcomissão dos Direi
tos dos Trabalhadores e Servidores Públicos,
Constituinte Geraldo Campos. (Palmas.) Convido
o Presidente da Subcomissão da Saúde, Seguri
dade e Meio Ambiente, Constituinte José Elias
Murad. (Palmas.) Convido o Presidente da Subco
missão dos Negros, Populações Indígenas, Defi
cientes e Minonas, Constituinte Ivo Lech, (Pal
mas.) Convido o Dr. Eduardo Esteves, Secretá
rio-Geral da Confederação Latíno-Amencana dos
Servidores Públicos e Vice-Presidente da Federa
ção Internacional dos Servidores Públicos.

Neste momento, tenho a honra de passar a
presidência de honra de nossos trabalhos a S.
EX, o Senhor Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, o Constituinte Deputado Ulysses
Guimarães.

Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, Excelentíssimas autoridades aqui presen
tes ou representadas, entidades representativas
da sociedade brasileira, minhas senhoras e meus
senhores.
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o homem há de construir uma civilização de
trabalho. que seja, ao mesmo tempo, uma civiliza
ção de liberdade (F.M.Dílson).

Srs. Constituintes, quando vemos reunidas as
consciências responsáveis pelos destinos do País,
mais nos aguça a certeza de qúe estamos cons
truindo um futuro que há de honrar a memória
dos que nos legaram uma pátria soberana e livre.
Contemplanos a Nação em todas as dimensões
de sua realidade histórica; um Brasil grande que,
a cada dia, se renova e se al~a. Queremos o
lugar que nos cabe neste País, que deve ser de
todos e não de alguns, de justiça e de paz social,
para cuja construção estamos lutando.

Somos uma geração de homens públicos a
que a História delegou a tarefa de promover, em
escala moderna, o desenvolvimento político, eco
nômico e social, em consonância com o dina
mismo de uma sociedade em mudança, na reali
zação de um trabalho constituinte sério, profundo
e realista, à altura do merecimento e do sofri
mento histórico do nosso povo.

Há, na sociedade, uma sensação de esperança
e de ressurreição. O homem, como componente
da sociedade, é a um tempo sua origem e seu
fim. Assim, nunca a sociedade pode frustrar o
homem de seus valores pessoais, de seus direitos
fundamentais. A primazia deve ser a do bem co
mum, proclamando-se o valor transcendente da
pessoa humana.

A ordem social deve propiciar o bem-estar de
todos os membros da sociedade, porque toda
ordem social é função de valores pessoais. Cada
época assume a sua marca na adequação da
sociedade ao homem; cada tempo tem uma filo
sofia a ser aplicada. Os problemas exigem sempre
uma presença pela ação. Começamos a desco
bri-los com a comunidade, com o povo, com
o destino dos cidadãos. Compete a nós, Consti
tuintes, a tradução das verdadeiras aspirações da
sociedade brasileira, respondendo a um modelo
que seja de transformação social. Aevolução, nos
dias atuais, com suas exigências e progressos,
faz amadurecer inelutáveis necessidades do pre
sente. A hora é de determinação, de afirmação
e de fidelidade aos nossos propósitos. Não basta
o idealismo apostolar; é preciso termos a coragem
de confessar as diversidades sociais e econômi
cas, a fim de alcançarmos a verdadeira solidaríe
dade social em um mundo tão marcado pelo
individualismo.

A nossa obstinação é a justiça social, na valori
zação do homem, para que ele se tome partici
pante do desenvolvimento e beneficiário dos fru
tos do progresso. Precisamos buscar caminhos
que conduzam o País à consecução dos seus
objetivos elevados, na justa ambição de alcan
çarmos um estágio superior, para o que trabalho
seja, não só trabalho do homem, mas trabalho
em prol do homem, na defesa legal dos seus
direitos e garantias sociais.

Fiéis, portanto, à norma de Henrí Berkson que
nos manda agir como homens de pensamento,
e pensar como homens de ação, a nossa meta
suprema é o homem, cuja dignificação pelo traba
lho e participação efetiva nos frutos do desenvol
vimento estamos promovendo.

Encerramos, hoje, uma etapa de fundamental
importância nos trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte, e, em particular, das Subcomis
sões dos Direitos dos Trabalhadores e dos Servi
,dores Públicos, da Saúde, Seguridade e do Meio

Ambiente, dos Negros, Populações Indígenas,
Pessoas Deficientes e Minorias, que integram a
Comissão da Ordem Social. O relatório de cada
uma dessas subcomissões reproduz, com fideli
dade, o resultado de um trabalho árduo dos seus
membros e evidência a preocupação de partici
pação dos segmentos da sociedade que lhes são
pertinentes, através de audiências às entidades
representativas de classe e categorias sociais.

A constribuição das entidades de classe foi de
valor inestimável. Todos os setores abrangidos
destas subcomissões fizeram-se presentes, parti
ciparam e ofereceram sugestões, que foram aco
lhidas e apreciadas pelos Srs. Constituintes. Aelas
devemos parcela fundamental do êxitode nossos
trabalhos.

Os trabalhos foram orientados em evidente es
pírito democrático, resultado das mais acendra
das convicções patrióticas dos membros das sub
comissões e da Comissão da Ordem Social, preo
cupados em oferecer ao País uma Carta que real
mente seja um pacto social. E, neste particular,
cabe à Comissão da Ordem Social a tarefa da
ordenação dos direitos e deveres da sociedade,
mdispensáveis ao equilíbrio e ao desenvolvimento
harmônico do País. A ordem social inspira e faz
germinar os ideais mais caros de democracia,
na proporção direta em que sua ordenação seja
justa e abrangente.

Aos trabalhadores das cidades e do campo es
peramos legar uma Constituição, que não só con
solide suas conquistas, mas as amplie, de modo
que a relação trabalho/capital seja humanizada,
que valorizesobretudo o trabalho, considerando-o
como fator fundamental do desenvolvimento.

Consideraram os Srs. Constituintes a legitimi
dade das reivindicações dos servidores públicos,
exemplos de trabalhadores a serviço da causa
pública nacional. Não basta afirmar que a saúde
é direito de todos e é dever do Estado prodiga
lizá-Ia; é indispensável que o texto não se tome
letra morta, mas possua vigor coercitivo e vigência
plena. Ao invés de fIgura de retórica, cumpra-se,
em toda a sua extensão, a norma. Igualmente,
a universalidade da seguridade social deve ser
buscada, com determinação, de forma a que ne
nhum cidadão fique ao desamparo da lei, reduzin
do-se sistematicamente males sociais como a
mendicância e a marginalização da velhice.

A preservação dos recursos naturais, do patri
mônio artístico e cultural, de tudo que a natureza,
pródiga, nos oferece, e daquUo que o homem
constrói para o seu conforto ou deleite do espírito,
constituem imperativo da própria sobrevivência
da espécie.

Assumir a nossa negritude, não como um gesto
concessivo, complacente, paternal, mas como re
conhecimento da contribuição da raça negra para
a formação e o desenvolvimento da nacionali
dade, é o nosso objetivo.

A nova Constituição vai repetir a uniformização
do povo brasileiro, para que tenha legitimidade
e possua o selo da perpetuidade. Nas populações
indígenas repousa o cerne da nacionalidade. De
las era a terra e delas o sangue que rega nossas
veias, sangue misturado com o dos brancos, ne
gros e outros, mas, não se pode falar em povo
brasileiro sem que se tribute aos povos indíginas
o preito da sua contribuição à formação deste
País.

Incorporar os deficientes ao sistema de produ
ção e dispensar-lhes a atenção que reclamam,

proporcionando-lhes condições de vida e loco
moção adequadas as suas limitações físicas, é
resgatar um débito que temos com expressiva
parcela de nossa população. O deficiente não é
um incapaz, mas uma pessoa especial, que pre
cisa ser assim reconhecida e tratada. A demo
cracia pressupõe oportunidades e direitos iguais
para todos. As minorias, em todos os sentidos,
de igual forma, têm o direito de participar da vida
de seu País, sem discriminações que lhe tolham
os passos.

A amplitude temática da Comissão da Ordem
Social, por si só, permite avaliar a dimensão do
esforço desenvolvido pelos seus membros e da
responsabilidade de que estão investidos. Mas não
faltou coragem nem decisão para levar a cabo
tão ingente tarefa, consubstanciada nos relatórios
das Subcomissões, que expressam a nossa cons
ciência do dever cumprido, com serenidade e res
ponsabilidade.

Essa etapa está cumprida. Resta-nos levar
adiante as novas tarefas, a fim de que, no prazo
estabelecido, leguemos aos brasileiros de hoje
e do futuro a Constituição democrática, justa e
duradoura que todos desejam. Nossa postura é
um julgamento com o presente, firmando um
compromisso com o futuro da Nação.

Encerro, afirmando, como Lucian Goldmann:
"Quando se têm espelhos deformantes, vê-se o
mundo deformado, mas é preciso lançar a culpa
nos espelhos e não no mundo". Tenho dito! (Pal
mas.)

Convido o nobre Constituinte Mansueto de la
vor, representante do Senado Federal, a tomar
assento à Mesa.

Continuando nossos trabalhos, convido o Rela
tor da Subcomissão dos Direitos dos Trabalha
dores e dos Servidores Públicos a proceder à en
trega do anteprojeto daquela Subcomissão. (pau
sa.)

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA -Ilustre
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
querido companheiro Ulysses Guimarães, ilustre
e valoroso Líder de nosso partido na Constituinte,
companheiro e amigo Mário Covas, Dom Luciano
Mendes de Almeida, Secretário da CNBB, Sr. Se
cretário do Trabalho do Distrito Federal, Dr,D'A
lambert, Sr. Presidente da Comissão, Constituinte
Edme Tavares, Srs. Presidentes e Relatores das
Subcomissões. A nossa Subcomissão, que teve,
sob sua responsabilidade, o capítulo dos Direitos
dos Trabalhadores e dos Funcionários Públicos,
concluiu os seus trabalhos às 3 horas da madru
gada de sábado. Devo ressaltar que foi um trabe
lho difícil. Foram 1.400 sugestões; cerca de 500
emendas e pouco mais de 100 destaques. Mas
é importante, e a bem da justiça, destacar que
este relatório não é um trabalho pessoal. Ele re
presenta um trabalho de todos os membros dessa
Comissão. Sem distinção para nenhum partido.
Não importa que alguns partidos tivessem mais
membros e outros tivessem meros. Foi um traba
lho onde merece realce também a dedicação dos
devotados funcionários desta Casa, dos seus ilus
tres assessores parlamentares. Registro especial
merece também a atuação do Presidente da nos
sa Subcomissão, o ilustre Constituinte Geraldo
Campos, aqui do Distrito Federal. Em boa parte
do tempo, por razões que o destino nos impõe,
ele acumulou a função de Presidente e de Relator,
porque, pela fatalidade do destino, eu tive que,
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em algumas oportunidades, me afastar de Brasí
lia. Hoje, nesta oportunidade, eu registro, com
um misto de dor e de alegria: são 30 anos de
militância sindical. Participei da primeira greve de
trabalhadores de petróleo deste País. Tenho visto,
ser ofendido, ser esquecido, ser derrubado. Nesta
oportunidade que eu tive do meu partido, eu que
ro aqui, de público, registrar o meu agradecimen
to ao Presidente do meu partido, este homem
que é o símbolo da resistência democrática ao
autoritarismo neste País, que é o meu quendo
companheiro Constituinte Ulysses Guimarães.
(Palmas.) Quero registrar também o agradeci
mento ao companheiro Constituinte MárioCovas.
(Palmas.) Anossa caminhada, lado a lado, é muito
longa. Chegamos aqui nos idos de 62, todos os
dois ainda mais jovens. Conhecemos os rigores
da cassação. A anistia nos trouxe à vida política.
E S. Ex' foi, para mim, um companheiro, um
líder, um incentivador. Mas eu faço questão de
registrar a colaboração que tivemos, na nossa
Comissão, dos dirigentes sindicais que compare
ceram para dar sua contribuição, das centrais sin
dicais, das entidades de funcionários públicos, das
confederações de trabalhadores, das entidades
das mulheres. Masa colaboração mais importante
foi a de todos os membros da Comissão. Talvez
tenha causado surpresa que, na comissão que
cuidou dos direitos dos trabalhadores e dos fun
cionários públicos, não tivesse havido um inci
dente, um ato de confronto violento Houve dís
cordância, porque, no regime democrático, a dis
cordância é a pedra fundamental de tudo. Anossa
comissão foi integrada por velhos companheiros
experientes, mas pela nova geração desse Parla
mento. Temos, na nossa comissão, o mais Jovem
Constituinte, que é o Constituinte Edrnilson Valen
tim, de 23 anos de idade. Tivemos outros compa
nheiros jovens. Mas, por incrível que pareça, a
juventude da nossa comissão não teve um mo
mento de exasperação; não teve uma atitude que
pudesse ser considerada como fugindo às regras
parlamentares, e nem à ética da boa convivência,
Discutimos com entusiasmo, em algum momen
to até num clima tenso, mas houve um respeito
humano que me sensibilizou. Os velhos compa
nheiros senadores, deputados, eu acho que reco
lheram esse exemplo. Fizemos um trabalho que
não deve ser perfeito, mas é um trabalho que
traduz o que realmente pensa e o que sonha o
trabalhador brasileiro, o que sonha o trabalhador
a serviço do Estado. Tentamos resgatar o muito
que o trabalhador e o funcionário publico perde
ram nos 21 anos de regime excepecional, de regi
me ditatorial. Há quem diga que nós estamos
querendo transformar o País numa república so
cialista ou até comunista. Não é nada disso. O
que nós queremos é que o trabalhador recon
quiste os seus direitos. Dizem, aí, todos os dias,
que o nosso País é a 8' economia do mundo,
mas que tem um regime de justiça social que
é um dos últimos do mundo. O que queremos
é isso: criar condições para que esse País trabalhe
em paz, para que, nesse País, desapareça o con
fronto. Nós queremos criar condição para que,
em torno de uma mesa, sejam resolvidos os pro
blemas e sejam encontradas soluções para as
divergências entre o capital e o trabalho. Foi esse
o objetivo da nossa comissão. E, no capítulo da
anistla, o que que nós queremos? Queremos que
desapareça, desse País, o ódio e o revanchismo,
queremos que desapareça, deste País, a injustiça

e a prepotência. O que todos nós queremos é
poder construir um país grande, um país prós
pero, mas um país mais igualitário. Eu vivi, nos
últimos 30 dias. permitam que eu destaque o
meu drama pessoal, talvezo maior drama da mio
nha VIda Nem a brutalidade da prisão, dos espan
camentos, o sequestro para Femando de Noro
nha, me abalaram tanto como o drama que vivi
nos últimos dias, que culmmou no dia de hoje.
Mas, eu estou feliz. Eu vou dizeraos meus compa
nheiros, lá na base, que a Assembléia Nacional
Constituinte, composta de homens e mulheres
das mais diversas tendências ideológicas e políti
cas, tem uma grande preocupação: de fazer uma
Constituição que prepare esse País para o ano
2000, que prepare este País para sair desse irnpas
se sem derramamento de sangue; que prepare
este País para se encontrar com seu futuro radio
so. Meu companheiro Presidente Ulysses Guima
rães, nós, qUE nos conhecemos há 30 anos; eu
que lhe vi na Bahia na sua pregação, correndo
de cachorro policial! E com que destreza! Em
muitas oportunidades, a sua ação não é com
preendida. Masquem busca compreensão, quem
busca a unanimidade não modifica as coisas. A
Idéia de modificar sempre contraria alguém. É
isso que a nossa Comissão fez. Não procuramos
unanimidade. E no seu discurso de encerramento
dos nossos trabalhos, o companheiro Paulo Paim,
do P'I, um dos jovens da nossa Comissão disse,
com muita grandeza. 'O meu ponto de vista, no
que diz respeito à organIZação sindical, não foi
vitorioso.Mas eu reconheço que perdi democrati
camente". E elogiou, ressaltou, o trabalho da nos
sa comissão É isso que nós esperamos. O traba
lho final desta Constituinte certamente não irá
agradar 100% dos brasileiros; mas eu tenho a
certeza de que não haverá nem vencidos nem
vencedores. Haverá,Sim,uma nova ordem institu
cional que permitirá a este País encontrar dias
melhores, num clima de paz, de concórdia, de
fraternidade! E acima de tudo, um país onde não
haverá injustiça, onde não haverá discriminação,
onde haverá, acima de tudo, uma verdadeira de
mocracia. MUlto obngado.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - O Re
lator entrega o Relatório ao Presidente da Subco
missão dos Trabalhadores e Servidores Públicos,
que passará às mãos do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte. (Pausa.)

Cumprindo os 10 minutos regimentais, con
cedo a palavra ao Relator da Subcomissão de
Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, Consti
tuinte Carlos Mosconi.

O SR. RELATOR (Carlos Moscom) - Exmv Sr.
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
Deputado Ulysses Guimarães; Sr. Presidente da
Comissão da Ordem SOCial, Deputado Edme Ta
vares; Sr. Líder do PMDB, meu Partido na Consti
tuinte, Senador Mário Covas; Sr. Presidente da
CNBB,D. Luciano Mendes; Sr. Secretário do Tra
balho do Governo do DistritoFederal, Dallembert
Jacour; Srs. representantes de ministros aqui pre
sentes; Srs. Presidentes, Vice-Presidentes e Rela
tores que compõem a Mesa; Sr" e Srs. consti
tuintes; Sr' e Srs. Convidados.

Apresentação

Encerra-se a primeira fase de efetivaelaboração
legislativa, nos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, em meio a uma conjuntura nacional
grave

Estamos chegando a um ponto da transição
democrática em que aparecem expostos os ner
vos particularmente sensíveis do tecido social es
garçado: a fragilidade de acordos políticos inviá
veis e a deterioração dramática da situação eco
nômica.

Longe, porém, de significar um impasse, tal
quadro indica necessário amadurecimento de re
lações com base na verdade política de cada um
dos atores da cena do poder. Indica, igualmente,
a mudança inexorável de procedimentos na me
cânica social, consubstancíada pela exigêncía ob
jetiva - e não mais pela simples expectativa 
de mudanças que levem à definição de espaços
claros e justos para os diversos segmentos que
compõem a nação brasileira.

Esta é, mais do que uma reflexão, uma adver
tência à Constituinte que, em meio a situação
histórica da maior importância, procura chegar
aos termos apropriados para gerir a complexidade
de uma nova ordem social.

Não há como recuar no caminho das transfor
mações que, se forem novamente escamoteadas
por omissão, conveniência ou leviandade, farão
incidir sobre nós o peso de termos jogado por
terra a última reserva de esperança da maioria
da sociedade, espoliada, discriminada e represa
da, nos seus anseios de cidadania, há séculos.

Tais responsabilidades presidiram a tarefa de
relatar os trabalhos da Subcomissão da Saúde,
Seguridade e Meio Ambiente, balizados de um
lado pelo respeito democrático aos interesses le
gítimos representados pelos constituintes e, de
outro, pela convicção da iniludível e inadiável ne
cessidade de inovar,no rumo da justiça e da igual
dade.

Coube-nos tratar, inicialmente, de dois temas
que, pela maneira com que têm-se concretizado,
ao longo do tempo, no cotidiano dos brasileiros
das camadas sociais pobres, negam até mesmo
os direitos básicos à vida e à morte dignas.

Mais do que pretendermos, com esta Carta,
tornar igualitário o acesso de todos aos serviços
de saúde, queremos expressamente criar meca
nismos institucionais que, pela primeira vez na
nossa história, revertam a longa agonia de suces
sivas gerações de brasileiros submetidos a uma
aceitação implícita da saúde como valor de troca
especulativo, corrompido, irracional e perverso.

A abordagem da saúde, no anteprojeto que ora
apresentamos à comissão temática, configura ab
soluta inovação, atendendo reivindicações mani
festas da sociedade e das entidades represen
tativas dos profissionais da área, respaldadas nas
conclusões da 8' Conferência Nacional da Saúde.

As metas nacionais de financiamento para o
setor foram definidas de maneira flexível, mas Im
perativa, compelindo o poder público, em todas
as suas instâncias, a assumir responsabílídades
efetivas e necessárias ao atendimento universa
Iizado, igual e equêníme.

Avançamos, no segundo tema, para a concep
ção de Ssguridade;-que reconhece a pessoa como
sujeito de direitos soêíaís, seja ou não contribuinte,
ao contrário do conceito previdência, restritivo e
excludente.

A filosofia da proposta ,de seguridade, assim,
afirma também a universalização da cobertura.
Parte-se do pressuposto de que, como consumi
dores de produtos que trazem embudida no seu
custo a contribuição previdenciária, todos são, dl-
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reta ou indiretamente, participantes do universo
da seguridade.

A profundidade e a qualidade da mudança ine
rentes a este capítulo serão sentidas, pela socie
dade, a médio e longo prazos, porque alteram
princípios e práticas espúrios que transformam,
hoje, a previdência numa verdadeira penalização
para o trabalhador, como parte de uma cadeia
de aberrações que impedem autêntica políticaso
cial.

O texto do anteprojeto marca conquistas histó
ricas para o País: a superação da discriminação
urbano/rural; a supressão de privilégiospela unifi
cação progressiva dos regimes públicos; a demo
cratização administrativa, pela participação de
empregadores e empregados na direção do siste
ma, que é submetido, ainda, ao crivo do Con
gresso Nacional.

O atendimento a demandas sociais justas está
claro na temática seguridade. Estão lá a manu
tenção da ameaçada aposentadoria por tempo
de serviço, a revisão dos beneficios de 1979 a
1984, a preservação do valor real como princípio
do sistema e, sobretudo, o inovador Cadastro Ge
ral dos Beneficiários, criado para proteger, espe
cialmente, os trabalhadores de baixa renda, mui
tas vezes impedidos de comprovar seus direitos.

Nos cuidados com a relação receita/despesa,
enfim, aparece o rigor absoluto no controle da
evasão de receitas, prevendo punição para admi
nistradores públicos e privados que faltarem às
suas responsabilidades, como é norma informal
vigente.

. Completa-se o quadro com a introdução da
participação dos Estados e municípios no custeio
e a incidência de contribuição empresarial sobre
o faturamento por receita.

O terceiro tema tratado pela subcomissão -
o meio ambiente - merece uma palavra especiaL

Estamos diante de um momento solene para
a sociedade brasileira. Diria mesmo que a inser
ção de um capítulo ambientaI avançado, moderno
e exemplar na Carta Magna é o elo que faltava
para rompermos definitivamente com os traços
colonizados de um passado marcado pela opres
são e pela brutal destruição dos nossos recursos
físicos e humanos. Esta subcomissão pode afir
mar, com orgulho patriótico,que só agora a nação
assume sua integral soberania.

O último relatório do Banco Mundial assinala:
"A pobreza está indissoluvelmente associada ao
bom ou mau uso dos recursos naturais dos paí
ses, pois destes dependem não apenas a sacie
dade dos povos como também sua maior ou me
nor vulnerabilidade aos fenômenos capazes de
gerar tragédias nacionais, tais como secas prolon
gadas ou enchentes calamitosas".

No Brasil, isso se traduz, em dados objetivos,
pelo paradoxo da existência de 90 milhões de
pessoas em desnutrição crônica num país que
é o detentor da maior diversidade biológica do
mundo, fonte de riqueza incalculável.

Grupos econômicos nacionais e internacionais,
com a conivência do Estado, apropriaram-se in
devidamente do nosso formidávelpatrimônio na
tural, mas, hoje, devolvem-no, pelas mãos do
Congresso Nacional, ao povo brasileiro, para fa
zermos dele a maior herança a ser legada a nossos
filhos.

A agressão irresponsável ao meio ambiente
chegou ao paroxismo. Terras de excepcional ferti
lidade foram inundadas pelo rolo compressor das

prioridades mal definidas, imediatistas; recursos
naturais foram sugados pelo interesse de peque
nos grupos, a reveliado bem-estar da coletividade,
do equilibrio ecológico, sem nenhuma sensatez.

O uso discricionário do meio ambiente destruiu
os meios de subsistência de inúmeras comuni
dades, compelindo-as para as cidades, na condi
ção de párias miseráveis.

Na ponta da cadeia de problemas ambientais
encontramos o dilema nuclear. Ainda que a posi
ção pessoal do relator seja pela proibição de usi
nas e artefatos nucleares, considerou medida de
mocrática salutar remeter a questão para a deci
são permanente da sociedade, através do Con
gresso Nacional, sem fechar as portas à evolução
tecnológica.

O conjunto de artigos que compõem o capítulo
do MeioAmbiente é, afinal,um texto que responde
a uma questão política transcendental do País.
Oferece os critérios e princípios abrangentes e
justos para que ingressemos numa era de moder
nização das relações sociais promovendo, basica
mente, a soberania nacional e o direito de todos
à qualidade de vida.

Tais princípios são basilares nos paises do cha
mado primeiro mundo, que nem sempre os res
peitaram em terras alheias. Neste momento, po
rém, o Brasilassume as rédeas na proteção cons
titucional de seu próprio futuro e, com isso, avan
ça estrategicamente no conjunto das nações.

Rogamos à consciência dos constituintes para
considerar a gravidade dessas colocações e, de
maneira especial, às lideranças políticas nesta As
sembléia, para que assumam a defesa intransi
gente deste texto, acima de quaisquer interesses
menores.

Somos todos responsáveis, a partir de agora,
pela sustentação política do anteprojeto desta
subcomissão, que respondeu, com marcante se
riedade, aos anseios justos de nossa sociedade.

Quero assinalar o espírito democrático, garan
tido magistralmente pela Presidência, que pairou
sobre nossas discussões e decisões, numa rara
conjugação de transigência, sensatez e sentido
do bem público, que nos levou a um anteprojeto
orgânico e coerente. Nesta medida o que passa
mos à comissão temática é fruto de um Virtual
consenso e de um trabalho de acordo politico
voltado para o futuro do nosso País. Muitoobriga
do. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Relator da Subcomissão dos
Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficien
tes e Minorias, o Constituinte Alceni Guerra.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente Ulysses Guimarães, Sr. Presidente
da Comissão de Ordem Social, Constituinte Ed
me Tavares, demais membros da Mesa, Srs. e
SI"" Constituintes:

Fui encarregado pelo Presidente Edme Tavares
de uma agradável tarefa, a qual desempenho com
muito prazer: a de encurtar o espaço de tempo
dos oradores para que pudéssemos ter aqui, até
o fim,a presença do nosso ilustrePresidente Ulys
ses Guimarães. Eu gostaria de fazer uma coloca
ção apenas: lembrar o início dos trabalhos, na
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,
Pessoas Deficientes e Minorias. Confesso a V. Ex"5
que senti, na alma, por dois motivos:por um pingo
de ressentimento e muito de um precoce divertí
mente, quando fui recebido, como Relator da

Subcomissão, com um indisfarçado olhar de des
confiança e sabia que era assim recebido por
força dos nossos falsos curriculos que hoje circu
lam pela Casa, curriculos baseados, fundamen
tados em não sei que parâmetro, mas que nos
transformam, de repente, em um passe de mági
ca, em grande industrial, grande pecuarista, lati
fundiário, e uma série de adjetivos e qualificações
que frequentam, normalmente, os curriculos dis
tribuídos por "n" entidades nesta Casa. Tive a
alegria, hoje, finalizandoo trabalho, depois de ou
vir, exaustivamente, todas as lideranças das enti
dades de classe interessadas na Subcomissão,
ouvir, debater, dialogar, com todos os constituin
tes, especialmente os da nossa Subcomissão, tive
o prazer, hoje, ao fim do trabalho, de receber
um ernocronado abraço do índio Airton Krenac,
que aqui está presente; de receber o abraço do
meu Presidente Ivo Lech, também uma pessoa
deficiente; e de receber, na minha face, a face
molhada da Constituinte Benedita da Silva, num
choro emotivo e incontido, a me dizerque o traba
lho foi bom. Premiou, não a minha opinião, que
também foi importante no Relatório, premiou,
contemplou, a opinião da sociedade brasileira,
que, sem dúvida nenhuma, nesta Subcomissão,
se fez especialmente muito atuante. Eu passo às
mãos do meu Presidente este Relatório, com a
alma lavada e com a sensação do dever cumprido.
Espero que possamos sustentar na comissão te
mática, na Comissão de Sistematização e no Ple
nário isto que tanto agradou aos membros da
Subcomissão. Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -ASub
comissão dos Negros, Populações Indígenas,Pes
soas Deficientes e Minorias solicita a atenção do
Plenário para a apresentação de um filme. (Pau
sa.)

(Apresentação de filme)

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -A casa
do guerreiro faz silêncio para o momento mais
esperado. Os constituintes vão dar respostas às
denúncias e reivindicações da comunidade indí
gena.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Nós sabemos que o sofrimento de séculos
e séculos que vem atingindo vocês não permite
que vocês tenham confiança em nós.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Nós, na Constituinte, estamos lutando e vamos
conseguir leis boas para o povo índio e para as
nações indígenas do Brasil. E nós estamos aqui
não apenas falando por nós, por 5 pessoas, mas
representando milhares de brasileiros que, assim
como nós, com o mesmo sentimento, desejam
ver respeitados os direitosque pertencem, exclusi
vamente, a vocês.

A História da Nação brasileira não poderá ser
escrita, não poderá continuar sendo escrita se
os brancos não respeitarem os nossos direitos:
o direito à terra, o direito à cultura, o direito à
vida.

Nós não teremos uma nação respeitada se nos
sos direitos não forem respeitados.

O SR.CONSTITUINTE MÁRIO UMA - Aspro
messas dos constituintes serão cumpridas ou
não?

Os caiapós não sabiam, mas, mesmo assim,
cumpriram o ritual para convidados ilustres. Um
cocar de presente para o chefe da comitiva e.
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a dança do corotano, no pátio, à frente da casa
do guerreiro.

A visita à Aldeia Caiapó, pela Subcomissão dos
Negros, Populações Indígenas e Pessoas Defi
cientes e Mmorias, foi, sem dúvida, um corolário
dos depoimentos profendos aqui ante à Subco
missão. Nós estimamos, mais uma vez, a convic
ção de que as minorias não precisam e não devem
ter tutela; na medida em que o índio, as popula
ções indígenas participarem mais ativamente, fo
rem mais sujeitos ativos das suas questões, sem
dúvida, os seus problemas, não digo que desapa
recerão, mas a tendência é de que diminuirão
sensivelmente. Constitucionalmente, eu diria que
devemos respeitar as populações indígenas e esse
respeito começaria pela questão da terra. É impe
rativo, é uma questão de dignidade contemplar
mos o índio com a terra; eu não dma contemplar;
eu diria devolvermos ao indio o direito de usar
a sua terra, de habitar a sua terra, de gerir sua
vida em sua reserva, em sua terra, em seu habitat.
Dar a ele possibilidade de desenvolver a sua vida,
em toda a sua plenitude, as suas manifestações
culturais. Também se sente que, pela permea
bilidade do índio em cima de determinadas pres
sões, nas suas terras, não deve haver exploração
sob nenhuma hipótese.

(Contínua a música)
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Os

aplausos já manifestam, sem dúvida alguma, o
testemunho desse trabalho realizado pela Subco
missão dos Negros, Populações Indígenas, Pes
soas Deficientes e Minorias.

Antes de todos os segmentos da sociedade par
ticiparem da nossa reunião de hoje, em face de
compromissos inadiáveis, eu concedo, com mui
ta honra, a palavra, nesta oportunidade, a S. Ex"
o Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, Deputado Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE PRESIDENTE ULYS
SES GUIMARÃEs - Meu caro Presidente Edme
Tavares, muito obrigado pela reiteração do con
vite que o levou, várias vezes, ao meu gabinete
para que eu viesse participar de uma solenidade,
de uma reunião tão fértil, tão significativa e de
um valor simbólico tão grande.

O Senador Mansueto de Lavor representa aqui
o Presidente do Congresso Nacional, o qual por
motivo imperioso aqui não pôde vir, Senador
Humberto Lucena. Entre as autoridades que aqui
se encontram, permito-me fazer uma referência
a D. Luciano Mendes, grande figura da vida brasi
leira, e hoje guindado a um dos postos mais presti
giosos e de maior responsabilidade e repercussão
no País e fora das nossas fronteiras, que é a CNBB,
D. Luciano Mendes.

Minhas Senhoras e meus Senhores: desejo aqui
confidenciar que, quando a criatividade brasileira,
a imaginação brasileira engendrou esta carpin
taria constitucional, esta engenharia institucional,
para elaborar o nosso texto magno, tive certo re
ceio. E claro que acreditávamos que o documento
cívico fundamental desta Nação seria elaborado
nos moldes tradicionais, desde 1824, no Brasil
e em todo o mundo, através de um texto pré-ela
borado, mas, principalmente, de uma chamada
grande Comissão.

E aqui, mais uma vez, pôs-se uma das caracte
rísticas da cultura brasileira, da sociedade brasi
leira, o seu espírito - repito - de criatividade,
como frequentemente abandona o inercial e en-

vereda por caminhos inortodoxos; daí, surgiu,
principalmente, pela iniciativa dos Constitumtes
que aqui chegavam pela primeira vez, a idéia que
se consubstanciou no Regimento, de vários pata
mares, vários pisos, vários estágios, como se fosse
depurando o texto final da Constituição. Entre
eles, basicamente, aproveitando todos os Consti
tuintes, as 24 Subcomissões.

No meu gabinete, tenho recebido autoridades
de todas as partes do mundo: Chefes de Estado,
mínistros. Ainda recentemente, aí esteve o meu
amigo Presidente Mário Soares e, com S. Ex',
com o Presidente José Sarney, fui a Carajás. Tive
mos oportunidade de conversar muito no avião,
lá em Carajás, e S. Ex"várias vezes, me pergun
tava: como seria - então, não estava em pleno
funcionamento e muito menos terminado o traba
lho das Subcomissões - essa armação que se
fez para a elaboração do texto fundamental do
País.

Quero dizer, meus amigos, eu e tantos outros,
eu e esses estrangeiros, estive nesse próprio local,
nessa cadeira num simpósio, com pesquisadores,
professores, pohtólogos, vindos dos Estados Uni
dos.. da Espanha, de Portugal, da França e eles
me pediram detalhes e a minha impressão sobre
esta invenção, nos termos do direito constitucio
nal, tão difícilde se fazer, tão antiga esta disciplina
brasileira. Quero, portanto, meus amigos, fazer
mínhas essas palavras que eu encontro, de admi
ração, de respeito, que eu recolhi e que são mi
nhas! Isto é, estou maravilhado, estou encantado,
estou agradavelmente surpreendido com esse pri
meiro estágio vencedor, para um trabalho de tanta
responsabilidade. Verifiquei Relatores, verifiquei
Presidentes, como Edme Tavares, noites a fio,
debruçado sobre livros,sobre pesquisas, receben
do segmentos de toda a sociedade brasileira, fi
cando aí sábado, domingo, até de madrugada,
em discussões, às vezes, até, mais veementes,
demonstrando amor e paixão pelas suas próprias
idéias, verifico, meus amigos, que, indistintamen
te, a Constituinte está cumprindo com o seu dever.

Registro também essa circunstância de que es
ses corredores, essas salas, os escritórios, ou as
salas dos Deputados, a minha própria sala, como
Presidente da Constituinte, constantemente pro
curada e freqüentada, principalmente pelas cama
das, pelos representantes dos setores mais humil
des da população: domésticas, índios e tantos
outros, dando, portanto, um odor, um cheiro, uma
presença, uma contribuição realmente popular,
de busca de justiça social a este formidável instru
mento constitucional, que será matriz de todas
as leis posteriores, na busca de justiça social para
o Brasil.

Quero, pois, meu caro Presidente Edme Tava
res, agradecer essa motivação, essa confiança,
esse entusiasmo que temos. Venceram, galharda
mente, uma etapa difícil, porque tiveram o primei
ro contato com a realidade; tiveram de fazer o
trabalho de garimpagem, de joeirarem entre tanto
trabalho, para se consubstanciar nestes docu
mentos que aqui se encontram. E diferente do
que aconteceu em outras constituintes, tem a
contribuição erudita, sim, dos autores, sim, das
outras Constituições, sim, mas tem muito de gen
te que veio aqui falar, como vimos recentemente,
neste filme, gente efetivamente do povo, que veio
aqui também falar, dizer, trazer a sua contribuição.
Portanto, eu saúdo aqui estes atletas do pensa
mento brasileiro, de civismo que cruzaram vitorio-

samente este primeiro março, entregando o facho
às Comissões Temáticas. Eu sei que este facho
não vai cair, não vai desaparecer; eles levarão
para a Comissão de Sistematização e, posterior
mente, ao plenário.

Quero, portanto, como Presidente da Consti
tuinte, saudar o nosso Presidente Edme Tavares,
inclusive por esta iniciativa,saudar o meu querido
amigo da Bahia, Constituinte Mário Uma, que foi
Relator de um setor tão difícil, qual seja o dos
trabalhadores e dos servidores públicos. Quero
abraçar aqui o Constituinte Carlos Mosconi, de
Minas Gerais, que prestou tantos serviços a esta
capital, carregada de problemas, principalmente
na sua periferia, no setor da saúde, que foi do
Governador José Aparecido e abraçar o meu ami
go - não é do meu partido, conheço-o desde
a legislatura anterior - o Constituinte Alceni
Guerra, que é um jovem corajoso, duro, mas sem
pre muito sincero e que nos emocionou a todos
aqui, na maneira espontânea e sincera com que
ele demonstrou como pôde desenvolver o seu
importante e difíciltrabalho.

Portanto, meus amigos, pedindo licença para
que eu possa me retirar, o meu abraço. Abraço
a todos aqueles que aqui se encontram, abraço
os Relatores, o Presidente, na esperança, e peço
que Deus nos ajude, que tenhamos uma Consti
tuição que vai ser mantida somente pela vigilância
e pelo apoio de Deputados, Senadores, Consti
tuintes do Poder Legislativo; que não será man
tida, inclusive, por juramento, pelo Poder Execu
tivo e pelas Forças Armadas; uma Constituição
que terá a durabilidade mantida pela sociedade,
porque deverá ser a sua voz, o seu espírito e o
seu instrumento social. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nuando os nossos trabalhos, temos, agora, a parti
cipação mais efetiva da própria sociedade, cum
prindo o espaço de tempo de 10 minutos, convi
damos o representante da área dos trabalhadores,
Ulysses de Rezende, para falar em nome dos tra
balhadores.

O SR. ULYSSES DE REZENDE - Senador
Mansueto de Lavor, representando o Congresso
Nacional; Deputado Edme Tavares, Presidente da
Comissão da Ordem Social; D. Luciano Mendes,
Presidente da CNBB, Dr. D'Alambert, Secretário
do Trabalho do Governo do Distrito Federal; Se
nador Almir Gabriel, Relator da Comissão da Or
dem Social; nobres Constituintes, meus senhores,
minhas senhoras, meus companheiros, meus
amigos:

Eu gostaria de, em primeiro lugar, em rápidas
palavras, agradecer pela honra que tivemos da
indicação da representação tão importante como
é essa, a representação dos trabalhadores numa
solenidade de magna importância como esta. Os
trabalhadores têm os seus órgãos da maior ex
pressão, especialmente as Centrais Sindicais e
as Confederações nacionais, que os representam
e sei que essa índicação foi feita, tendo em vista
a nossa condição de diretor-técnico de um órgão
íntersindical, que é o DIAP, o Departamento Inter
sindical de Assessoria Parlamentar, que é um ins
trumento da classe trabalhadora, para atuar, junto
ao Congresso Nacional, no encaminhamento das
suas proposições. E o fazemos muito à vontade,
porque as propostas que o DIAP tem encami
nhado não são suas; são propostas do movimento
sindical. Elas foram aprovadas pelas centrais sin-
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dicais, foram aprovadas pelas confederações na
cionais de trabalhadores e podemos dizer,mesmo
sem invadir a área do companheiro que falará
a seguir, que também tivemos apoio dos órgãos
nacionais de servidores públicos. Por isso, nos
sentimos bem à vontade para usar a palavra nesta
sessão memorial.

Eu gostaria de destacar alguns pontos que nos
parecem importantes: o primeiro deles é de que,
na verdade, a história do mundo se repete sempre;
ela se caracteriza como a luta daqueles que tudo
têm, que tudo querem, contra aqueles que quase
nada têm ou nada têm e lutam por alguma coisa
A história toda da humanidade sempre está, no
plano social, coberta desta realidade seja, desde
a libertação dos escravos, que foi uma libertação
legal, até agora, em que se espera que possa
haver uma libertação econômica da classe traba
hadora. E dentro desta realidade, deste choque
de interesses, nós verificamos que sempre sur
gem duas afirmações primordiais daqueles que
querem manter riquezas desmedidas, contra uma
pobreza e um abandono também desmedidos,
a da inviabilidade econômica e de que os desi
guais devem ser tratados de forma desigual, para
que haja igualdade.

Nesses dois pontos, queremos tornar bem claro
que, para a classe trabalhadora, é muito claro
que, num país rico como o nosso, só exista pobre
za, só exista miséria, por falta de sensibilidade
daqueles que até hoje têm estado com as rédeas
e com o comando político, econômico e social
do País. (Palmas.)

Não há razão para que num país rico exista
um país pobre, e, já uma vez, ouvi Maria Concei
ção Tavares, quando diziaque não existem povos
subdesenvolvidos, existem povos subadministra
dos. Realmente, para os trabalhadores, é muito
claro que as necessidades em que vivem, a misé
ria em que vivem faz parte da ganância de outros
que querem apenas manter uma situação de privi
légios. E, portanto, essa desculpa que virásempre,
quando estivermos aqui discutindo os interesses
dos trabalhadores, de que não há condições eco
nômicas para os trabalhadores, saibam que é
muito claro que esta não é a verdade. Essa mesma
desculpa era usada também quando da libertação
dos escravos, quando se diziaque não havia con
dições econômicas para a libertação dos escra
vos. E outro aspecto, da necessidade de tratar
desigualmente os desiguais, na verdade, na práti
ca, é usado de forma inversa, dando-se mais
àqueles que mais têm e dando-se menos àqueles
que menos têm.

A verdadeira igualdade pelo tratamento desi
gual s6 se fará de forma inversa, dando-se mais
a quem menos tem a não àqueles que mais têm.
(Palmas.)

Eu gostaria de destacar que o trabalho realizado
pela Subcomissão mostrou a sensibilidade dos
nobres Constituintes que integram a Subcomis
são dos Direitos dos Trabalhadores e dos Servi
dores Públicos; mostrou a sensibiliddae do aper
cebimento de que maior do que a dívida externa,
maior do que a dívida intema é a dívida social
que existe para com os trabalhadores neste País.
(Palmas.)

Tomou bem clara a sensibilidade desses parla
mentares para com milhões de trabalhadores su
bem pregados e desempregados e é por isso que
se espera que esses pontos, essas matérias pos
sam ser vistas com a mesma sensibilidade pelos

demais parlamentares quer na comissão temá
tica, quer depois em plenário, para que seja pre
servado, efetivamente, um avanço social, resga
tando-se essa dívida social.

Gostaríamos de fazer destaque em alguns pon
tos: o primeiro que diz respeito a auto-aplicação
dos preceitos constitucionais. Nós sabemos, per
feitamente, que aqueles que não querem o avanço
das condições sociais, aqueles que querem man
ter as condições dos trabalhadores de abandono,
eles vão logo dizer que as matérias previstas são
de lei ordinária e que a Constituição só deve fazer
pnncípíos programáticos. Isso para os trabalha
dores, realmente, não vale. Os trabalhadores sa
bem que aqueles princípios programáticos, que
têm estado na Constituição, têm servido, na verda
de, como letra morta, como engano, como situa
ções que não têm aplicação, como meras referên
cias legais, mas que, na verdade, não têm nenhu
ma aplicabilidade E eles estão certos de que,
para que esta Constituinte possa, realmente, exer
cer um papel magno, é preciso que, em relação
aos pontos básicos, em relação aos pontos funda
mentais, seja perfeitamente definido o direito dos
trabalhadores.

Eu gostaria de ressaltar, inicialmente, um deles:
o da estabilidade. Nós verificamos que a grande
imprensa que, no fundo, também apoiada pelo
poder econômico, começa já a dizer que a estabi
lidade não pode ser admitida, que vai haver de
semprego em massa, como coisa que fosse pos
sível haver a atividade produtiva sem existir o tra
balhador. O trabalhador é peça integrante da má
quina produtiva e eu quero, em relação à estabili
dade, começar com uma frase de Ronan Tito,
Senador de Minas Gerais que, na Subcomissão,
com toda a propriedade destacou que se deve
dar um basta a essa situação em que o traba
lhador é tratado como uma peça descartável, co
mo uma camisa velha, que pode ser jogada fora,
depois de ser usada, sem que ele integre, realmen
te, o plano econômico, produtivo e possa ser pre
servado dentro da empresa.

Eu lembraria aqui também o que foi incluído
numa proposta do Constituinte Domingos Leo
nelli,quando diz:"O emprego é considerado bem
fundamental à vida do trabalhador". E lembraria
mais: mesmo aqueles que querem defender todos
os postulados do capitalismo, os países mais
avançados estão de braços dados com a estabili
dade, todos eles. Se a estabilídade fosse um ele
mento tão negativo dentro do desenvolvimento
econômico, os principais países capitalistas do
mundo não teriam permitido que eles fossem es
culpidos dentro da sua legislação. Lá estão exata
mente por quê? Porque é o revés. Eles sabem
que o empregado estãvel é aquele que se identi
fica com a empresa; é aquele que diz a minha
empresa, a minha companhia; é aquele que, inte
grado com a empresa, sofre ao ver algum aspecto
de negativo no desenvolvimento da empresa; ao
contrário, o trabalhador espoliado, submetido a
uma alta rotatividade da mão-de-obra, ele se colo
ca, como tem acontecido no nosso território, até
como inimigo do empregador. Ele está naquele
emprego porque é o meio para a sua subsistência,
mas talvez chegue até a bater palmas se vir, se
constatar que a empresa está sendo levada à uma
situação de insolvência. Tal o grau de incompati
bilidade que se forma, dentro do nosso País, pela
exploração que existe do capital ao trabalho; país

de lucro fácil, de lucro rápido e de mão-de-obra
barata.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Tenho
que cumprir o regimento. Informo ao ilustre expo
sitor que dispõe de 2 minutos para encerrar sua
exposião.

O SR. ULYSSES REZENDE - Observando a
colocação do ilustre Presidente Edme Tavares,
gostaríamos de dizer que as 40 horas reivindi
cadas pelos trabalhadores representam, realmen
te, não só uma aspiração da maior importância,
como também elas permitirão que, em verdade,
deixe de existir um grande número de desem
prego, porque, com a redução da carga horária,
nós teremos, efetivamente, uma possibilidade de
um maior aproveitamento da mão-de-obra, para
que deixem de existir tantos desempregados co
mo ocorre.

Ressaltaria o fim da locação da mão-de-obra
como um fato importante; a questão do direito
de greve, a da proibição da intervenção do Estado
nas entidades estatais, a questão da alimentação
dos trabalhadores que, em grande parte, traba
lham com fome; a questão do reajuste automá
tico.

E para concluir, Sr. Presidente: os trabalhadores
confiam plenamente. Estão aqui atuando, dentro
da Assembléia Nacional constituinte, porque con
fiam na sensibilidade dos nobres Constituintes;
confiam que não sairão frustrados desta Casa;
confiam que, realmente, na conclusão dos traba
lhos, nós possamos ter uma Constituição digna
de um século XXI.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
vido o representadas da área dos servidores públi
cos, Arquimedes Pedreira Franco, que dispõe de
10 minutos.

O SR. ARQUIMEDES PEDREIRA FRANCO
Exm- Sr. Deputado Constituinte Edme Tavares,
Presidente da Comissão da Ordem Social, Exm'"
Srs. Senadores e Deputados constituintes que in
tegram esta Mesa, digníssimas autoridades pre
sentes ou representantes que também formam
a Mesa Diretora dos trabalhos, Srs, Constituintes,
minhas Senhoras, meus Senhores:

Cumpre-me, preliminarmente, registrar o fato
de que esta augusta Assembléia Nacional Consti
tuinte,livre e soberana, desincumbíndo-se da tare
fa que lhe confiou a Nação, houve por bem ouvir
os diversos segmentos da sociedade, tarefa para
a qual estaria dispensada, tendo em vista que
os Constituintes foram eleitos para representar
o povo, e, consequentemente, cada um dos seg
mentos dessa mesma sociedade; portanto, os ser
vidores públicos desejam fazer esse registro.

Em segundo lugar, desejam os servidores pú
blicos registrar a maneira como os trabalhos fo
ram conduzidos na Subcomissão dos Direitosdos
Trabalhadores e Servidores Públicos, sob a Presi
dência do valoroso homem público, Constituinte
Geraldo Campos, tendo, como Relator, o ínclito
Deputado Constituinte Mário Lima, bem assim,
de todos os membros dessa subcomissão, que
se empenharam ao máximo, no sentido de ouvir
e cristalizar os principais objetivos, as principais
reivindicações os principais anseios desta sofrida
categoria de trabalhadores, que é a categoria do
servidor público.

Feito esse registro, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, cumpre-nos, como servidores públicos,
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assinalar que grandes são as angústias da catego
ria, dificuldades as mais graves que atravessam
e que precisam ser incorporadas na nova Carta
constitucional.

Todos nós temos nos acostumado a ouvir os
reclamos dos diversos segmentos da sociedade;
todos nós temos presenciado os anseios da coleti
vidade, acolhidos nas palavras dos governantes
e dos representantes. Entretanto, na prática, na
materialização, na realização do atendimento des
ses reclamos e objetivos, essas propostas ficam
no vazioe jamais são materializadas. O segmento
dos servidores públicos Imagina que este é o mo
mento em que suas pretensões maiores poderão
ser acolhidas, que examinadas detidamente, com
a reflexão que aos constituintes se impõem, estas
reivindicações básicas possam ser acolhidas de
maneira definitiva a que possam, não só figurar
no texto da nova Carta constitucional, mas, acima
de tudo, serem cumpridas durante o regime.

Assim, Exm" Srs. Constituintes, impõe-se, co
mo norma de justiça ao servidor público, que
se lhes permita o livredireito de associação, mate
rializando e consubstanciando a possibilidade de
organização de um sindicato livre, absolutamente
livre, sem qualquer peia ou qualquer vinculação
ao govemo, ou a qualquer dos poderes; livrepara
que os servidores públicos se organizem da forma
que melhor lhes convier, assegurando-lhes, ainda,
o direito à negociação coletiva e à greve, trabalha
dores que são, iguais a todas as outras categorias.
(Palmas.)

É necessáno também que se assegure ao servi
dor público, de uma vez por todas, e a todas
as categorias que formam o segmento servidor
público, a garantia de emprego, a segurança no
exercício da sua profissão e não a incerteza das
eventuais modificações políticas, por que passa
o Estado ou a Nação.

Necessário se toma, Sr. Presidente, Srs Consti
tuintes, que a nova Carta proiba, definitivamente,
forma de ingresso no serviço público que não
aquela pela via do mérito, ou seja, a do concurso
público; que sejam banidas as outras formas de
admissão que atingem a classe de maneira violen
ta, porque fazem com que esta seja cada vezmais,
subdividida e que não exerça, na prática, as fun
ções para a qual se destina. Queremos, portanto,
a profissionalização do servidor público, para que
a categoria não seja utilizadade maneira indevida,
inclusive, com a utilização de processos de lea
510g no serviço público, o que contraria frontal
mente os princípios de uma nação civilizada.

Queremos, ainda, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, que as conquistas que os servidores públi
cos obtiveram, ao longo dos tempos, conquistas
sofridas, pouquíssimas, reduzidíssimas, não se
jam agora desprezadas, não sejam afastadas e
que não sejam objeto de manipulações, que não
sejam objeto de conchavos, nem de outras moda
lidades de acordos que não convenham à cate
goria dos servidores públicos, como, há pouco,
assinalou um dos ilustres deputados constituintes,
relator de uma das subcomissões.

Enfim, Sr. Presidente, porque o tempo é escas
so e não poderia ser diferente, os servidores públi
cos brasileiros querem dizer a esta Assembléia
Nacional Constituinte, livre e soberana, que estão
dispostos a continuar a colaborar com os repre
sentantes da Nação, com os representantes do
povo, para que a Carta Magna, que vai ser elabo
rada e promulgada, reflitaos anseios da sociedade

brasileira como um todo, mas que, em particular,
faça justiça ao servidorpúblico, que lhes resgatem
tanto tempo de sofrimento e menosprezo a que
foram relegados, para que não continuem na si
tuação que ainda hoje se encontram, da classe
de trabalhadores mais vilipendiada, mais sofrida
e menos respeitada. MUlto obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
vido o representante da área do Meio Ambiente,
Paulo Nogueira Neto.

O SR. PAULO NOGUEIRA NETO - Exrn
Constituinte Edme Tavares, Presidente da Comis
são de Ordem Social, ExrrrSr. Constituinte Almir
Gabriel, Relator da mesma Comissão, Exm" Sr.
João Luciano Mendes de Almeida, Exm" Sr. Se
cretário D'aIlembert, do Distrito Federal, Exrrr"
demais membros da Mesa, Srs. e SI"':

Hácerca de 50 anos atrás, nem sequer as coisas
relacionadas com o meio ambiente eram objeto
de maior atenção no País.Há20 anos atrás, alguns
movimentos aqui, muito tenuamente, começa
ram a objetivar a defesa ambiental. No entanto,
somente em 1972, com a convocação da Confe
rência de Estocolmo, é que se traçou, no mundo
todo, um divisorde águas e, a partir daí, a preocu
pação com o meio ambiente começou a crescer.
E esse crescimento com relação à preocupação
ambiental teve também, por base, uma série de
problemas, desastres ambientais, que provoca
ram a morte de numerosas pessoas, como o epi
sódio de Londres, de 1956, quando a atmosfera
daquela cidade, carregada de produtos altamente
tóxicos, matou, durante uma semana, cerca de
4.000 pessoas. O acidente de Bopal, ocorrido na
Índia, há pouco tempo atrás, matou 2.500 pes
soas, deixou dezenas de milhares de outras pes
soas com sérios problemas de saúde e, finalmen
te, tivemos, no ano passado, o acidente de Cher
nobyl que vai, pelos anos afora, causar a morte
de dezenas de milhares de pessoas, em conse
qiJência das doses de radiação que receberam.
Isso, apenas para citar os principais acidentes des
se tipo. No Brasil tivemos também a nossa cota,
digamos assim, de problemas ambientais muito
sérios. Começaram esses acidentes maiores por
ocasião dos problemas ocorridos em Porto Ale
gre, pela fábrica Bourrigat, que tornou a vida da
Capital gaúcha quase que insuportável, devido
ao mau cheiro de uma fábrica de celulose. Em
São Paulo, todos conhecem os problemas relacio
nados com Cubatão, que certamente causaram
males à vida de milhares de pessoas, que já ti
nham problemas pulmonares e tiveram esse pro
blema agravado, e também pelo altíssimo índice
de mortalidade infantil de lá. Na Bahia tivemos
problemas de intoxicação, com caso de mercúrio
nas águas da Bahia de Todos os Santos, causan
do também intoxicação em numerosas pessoas
que comiam peixes e principalmente moluscos
naquele local. Em Recife, há 3 ou 4 anos atrás,
tivemos um derramamento brutal de vinhoto, que
causou uma enorme mortandade, desemprego
maciço de pescadores, durante certo tempo, na
capital pernambucana. Temos problemas em VI
tória, temos problemas no Brasil todo e poderia
mos mesmo dizer que o PROÁlCOOL seria inviá
vel se o aspecto de controle da poluição não fosse
cuidadosamente apreciado. Apenas para citar um
caso, só no Estado de Alagoas, as usinas de álcool
têm um potencial poluidor igual, em matéria de
esgoto, a todas as cidades da República da Argen-

tina reunidas e o Rio Mogiguaçu, no Estado de
São Paulo, tem um potencial poluidor, em relação
às usinas produtoras de açúcar e álcool ali existen
tes, equivalente a uma população de 68 milhões
de pessoas, no que se refere ao equivalente em
poluição, se fossem esgotos. Portanto, esses rios
e essas regiões já estariam mortas, se não fossem
os cuidados ambientais que hoje são rigorosa
mente tomados. É claro que, em alguns lugares,
há descuidos, há acidentes, mas essa é a situação
geral. Em relação à destruição da natureza, quere
mos ressaltar que, em Rondônia, no norte de Mato
Grosso, no sul de Goiás, temos ainda hoje a des
truição maçiça das nossas florestas, o que nos
causa enorme preocupação. E há alguns anos
atrás tivemos uma destruição de cerca de 4 a
6 milhões de hectares, com o plano faraônico
do estabelecimento de grandes agropecuárias,
principalmente no sul do Estado do Pará, que
acarretou uma destruição maciça da floresta, com
muito pouco benefício, porque hoje, quando se
voa sobre essas regiões, grande parte dessas flo
restas foram substituídas por pastagens que, em
pouco tempo, cederam lugar a uma capoeira,
sem significado econômico. Então, o Estado gas
tou ali muito dinheiro, porque foram benefícios
fiscais e o resultado foi mínimo. Hoje, a natureza
procura recuperar aquelas áreas e a sua destina
ção para pastagens já está altamente sacrificada.

Os problemas ambientais atingem freqüente
mente situações planetárias, fazendo com que to
do o mundo possa sofrer as suas conseqüências.
Assim, a queima de combustíveis fósseis, a quei
ma das florestas tropicais e outras florestas oca
sionam na atmosfera o chamado efeito estufa,
ou seja, um aumento de calor na atmosfera terres
tre, por motivo de uma maior quantidade liberada
de dióxido de carbono. Esse efeito estufa, que
também se deve a produtos químicos industriais,
como o cloro, o flúor e o carbono, ameaça, em
apenas 30 ou 40 anos, fazer o nível dos mares
subir de um metro a um metro e meio. Esse
aumento do níveldos mares vaicausar os maiores
problemas para as regiões costeiras do mundo.
A camada de ozônio, que nos protege contra os
raios ultravioleta, é uma camada que está sendo
muito agredida por certos produtos químicos, co
mo também o cloro, o flúor e o carbono, e isso
é uma ameaça constante à saúde de toda humani
dade. As chuvas ácidas estão literalmente arra
sando com os lagos do hemisfério norte e fazendo
com que grande parte das florestas da Europa,
do Canadá e do norte dos Estados Unidos este
jam, no momento, perecendo, a tal ponto que
cerca de 30 a 40% das florestas da Alemanha
já apresentam ou morte, ou sintoma de serem
altamente atingidas por essas chuvas ácidas.

As modificações do clima da Amazônia, resul
tantes das derrubadas maciças das florestas lá,
provavelmente vai causar uma mudança no clima
do mundo, porque está comprovado, por expe
riências feitas pelo IMPA, lá em Manaus, que mais
da metade da evaporação das águas da região
amazônica ocorre por evaporação das folhas das
árvores. Então, se essas árvores forem cortadas,
o clima lá será completamente modificado, com
reflexos provavelmente no mundo inteiro.

Poderíamos citar muitos outros casos, mas não
vamos continuar nesta citação. Queremos apenas
lembrar que grande parte da potencialidade futura
da humanidade, no que se refere à produção de
remédios, no que se refere à produção de uma
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série de bens úteis à humanidade dependem da
diversidade que hoje existe, principalmente, nas
florestas tropicais do mundo. Então, se não forem
constituídos, com urgência, bancos genéticos, se
não forem protegidas grandes áreas do nosso
planeta para que se conserve ali um material ge
nético, que poderá ser utilizado no futuro, isso
representará uma perda incalculávelpara a huma
nidade. Mas, mesmo nos dias de hoje, quando
estamos apenas começando a usar essa diversi
dade genética, calcula-se que cerca de 40 bilhões
de dólares por ano são vendidos, no mundo intei
ro, de produtos que têm a sua origem, a sua
composição nas áreas da floresta tropical díversr
ficada.

Para terminar, eu queria apenas, resumindo,
dizerque o trabalho da Subcomissão representou
um grande avanço, que será, estamos certos, ain
da mais consolidado com os passos subseqüen
teso Queremos destacar aqui a condução dada
pelo Presidente, Constituinte José Elias Murad,
pelo Relator, Constituinte Carlos Mosconi, pelo
Constituinte Fábio Feldamnn, que trabalhou jun
tamente com as entidades ambientais, discutindo
com elas muitas das sugestões que a Comissão
aprovou, e queremos também manifestar a nossa
confiança no trabalho do Constituinte Edme Ta
vares e do Constituinte Almir Gabriel, para que
essa conquista, esse avanço ambiental, que foi
conseguido aqui na Constituinte, possa prosse
guir, possa ser fortalecido, a fim de que o Brasil
seja dotado, na sua Constituinte, de um instru
mento eficaz, que represente, perante todos os
países do mundo, um grande avanço na defesa
do meio ambiente. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
vido o representante da área de saúde, E1eutério
Rodrigues Neto.

O SR. ELEUTÉRIO RODRIGUES NETO 
Exrn? Sr. Constituinte Edme Tavares, Presidente
da Comissão da Ordem Social, Exm" Sr. Consti
tuinte AlmirGabriel,nosso companheiro e amigo
do setor saúde, Sr'"e Srs. e autoridades presentes
ou representadas aqui nesta Mesa, Sr" e Srs.
Constituintes, companheiros e companheiras do
setor saúde e da luta pela democracia.

Há muitos anos, talvezdécadas, cientistas, pro
fissionais, entidades da população e as próprias
instituiçõesoficiaisvêm denunciando as precárias
condições de vida da população, os seus baixos
níveis de saúde e a mcapacidade do setor para
enfrentar essa problemática.

O agravamento dessa situação pelo regime an
tidemocrático e antipopular, mstaurado pela dita
dura, tomou-a de tal modo aguda e inadmissível
que gerou um movimento muito próprio e pecu
liar do setor saúde, em oposição ao regime, de
caráter suprapartidário, mas de intenção clara
mente política.

Todos sabíamos, como sabemos hoje, que a
conquista da saúde passa pela conquista da de
mocracia.

Passamos a denunciar, não só a dramaticidade
do quadro de doenças na população, como tam
bém, a perversidade do sistema de prestação de
serviços que, numa selvageria própria daquele
momento econômico, passou a considerar o se
tor saúde como locus de acumulação, agravando
a concentração da renda, e voltando-se para a
satisfação dos interesses privados do capital, em
prejuízo das necessidades coletivas de saúde e
às custas do desprestigio do setor público.

Nos últimos 10 anos, muitos eventos, inclusive
promovidos por esta Casa, discutiram teses e es
tratégias, como propostas alternativas ao modelo
vigente, e incidentes sobre as questões da saúde.
Numa convergência consensual que acompa
nhou o próprio processo de união nacional contra
a ditadura, e de construção da Nova República,
as entidades organizadas setoriais, assim como
as da SOCIedade em geral, cientistas, técnicos,
e lideranças políticas passaram a defender uma
plataforma mínima para que, através da saúde,
se pudesse começar a resgatar a enorme dívida
social acumulada.

Essa proposta baseia-se na idéia elementar de
que, numa perspectiva democrática, a saúde é
um direito de todos e um dever do Estado.

Como consequência, ela deve ser universal e
igualitariamente distribuída. Só o poder público
tem condições de promover esse processo, de
forma a que ele não se curve aos interesses parti
culares, mas esteja efetivamente a serviço de to
dos. Daí o conceito e o preceito constitucional
de que as ações e serviços de saúde são de natu
reza pública, cabendo ao Estado a sua normati
zação, execução e controle.

Airracionalidadeda atual multiplicidadeinstitu
cional e da alta centralização na execução impõe
a criação de um sistema único de saúde integra
do, descentralizado, reqtonalizado, hierarquizado
e participativo, com unificação das instituições
nos níveisfederal, estadual e municipal.

O setor privado lucrativode prestação de servi
ços deverá continuar a participar da cobertura
assistencial, especialmente enquanto o setor pú
blico, em conjunto com o setor privado benefi
cente, não forem suficientes quantItativamente.
Esse, mais que um direito,é um dever,na medida
em que esse setor de desenvolveufinanciado qua
se que exclusivamente com recursos públicos.

Em saúde, não apenas tem-se gastado mal,
como, principalmente pouco. E assim que se im
põe um piso de gastos setoriais, na direção da
satisfação efetivadas suas necessidades técnicas
É essencial também que a política de recursos
humanos seja reorientada de acordo com os inte
resses da nova políticade saúde e que o desenvol
vimento científico-tecnológicoesteja a seu servi
ço. A produção e dlstribuiçâo de medicamentos,
vacinas, sangue e hemoderivados devem estar
subordinadas ao poder público, no resguardo da
soberania nacional.

Que a saúde ocupacional e a vigilânciasanitária
sejam ações próprias e pnoritáriasdo sistema úni
co de saúde, voltadas para a defesa dos direitos
dos trabalhadores e em defesa do consumidor.

Essas e outras propostas, se já eram altamente
consensuais entre os profissinaisdo setor, cresce
ram em legitimidade na 8' Conferência Nacional
de Saúde, convocada pelo Senhor Presidente da
República que a considerou, numa alegoria, mas
com pertinência, a "Constituinte da Saúde".

Entendemos que a própria Assembléia Nacio
nal Constituintenão poderia agir em direção con
traria, sob pena de não representar as tendências
que se verificamno setor.

Adespeito do amda baixograu de incorporação
concreta dessa políticapelas instituiçõesgoverna
mentais, a Subcomissão de Saúde, Seguridade
Social e MeioAmbiente entendeu que não é mais
hora de coonestar a política injusta e perversa
que vem, ao longo dos anos, orientando e deter-

minando a atual condição de saude e doença
da população.

O manifesto da "Plenária Nacional pela Saúde
na Constituinte", que ora entregamos a essa As
sembléia, que circula no momento, representa
a continuação da luta dos últimos anos em prol
da democratização da saúde. Asentidades e movi
mentos populares que integram a Plenáriaestarão
permanentemente acompanhando o desenrolar
dos debates e a construção da nova Constituição,
sob os princípios que defendem e que ai se expli
citam.

Queremos, neste momento, homenagear algu
mas pessoas que, ao longo desse período, nos
influenciaram,nos ajudaram e foram companhei
ros de fé, companheiros intelectuais, companhei
ros de luta ao longo de todo esse tempo. Duas
pessoas - e todos que militam no setor saúde
seguramente se lembrarão - que já se foram:
uma é Carlos de Meloe a outra CecíliaDonantilo.
Quero também homenagear, como força viva,
líder desse movimento todo e que nos ajuda, que
é mestre e companheiro, na pessoa do Professor
Sérgio Arouca, que atualmente é Presidente da
Fundação Oswaldo Cruz e Secretário de Saúde
do Estado do Rio de Janeiro.

Cumprimentamos as SI'"' e Srs, Constituintes
que tiveram a sensibilidade necessária para enca
minhar a sua votação nessa direção. Ressaltamos,
aqui, o alto espírito público e a competência do
ConstituinteJosé Elias Murad,Presidente da Sub
comissão, e do Constituinte Carlos Mosconi, seu
incansável e obstinado compromisso. como Rela
tor dessa Subcomissão.

O anteprojeto de Constituição na área da saúde
ora apresentado e elaborado, a partir de um pro
cesso altamente democrático, pela subcomissão,
contempla as questões que consideramos essen
ciais como ponto de partida para a construção
de uma efetiva e verdadeira reforma sanitária no
Brasil. Sabemos, no entanto, que isso só será
possível, se os Srs. e S.... Constituintes também
entenderem que a saúde é resultante do processo
global de produção e distribuição da riqueza de
um país. Não é possível, portanto, o seu alcance,
sem uma efetivareforma agrária, e sem uma or
dem econômica mais justa.

Assim, é expectativa dos segmentos majoritá
rios da população que, na nova Constituição, a
saúde passe a ser o objetivo de Governo e não
apenas um programa setorial;que essa prioridade
seja transformada em meios para o seu alcance
e que a democracia seja condição para o seu
gozo.

Saúde é democracia!
Democracia é saúde!

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o representante da área de seguridade,
o Sr. Obed Vargas.

O SR.OBED VARGAS - Sr. Presidente da Co
missão da Ordem Social, Constituinte Edme Ta
vares, Srs. Constituintes, autondades e demais
membros desta Mesa, S....e Srs:

Como Presidente da Confederação Brasileira
de Aposentados. representando aqui neste mo
mento 11 milhões de aposentados e pensionistas,
sinto-me orgulhoso em estar aqui. trazendo o de
poimento desses que, ontem, foram os trabalha
dores que muito engrandeceram e ajudaram pera
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que este País tivesse hoje esse nome, em letras
maiúsculas, que se chama BRASIL. Os aposen
tados e pensionistas brasileiros, assim como seus
companheiros ainda em atividade, querem ver
concretizados, na Constituição de 1987, alguns
pontos básicos relativos à Previdência Social. Esse
documento, que ora estou lendo, são alguns pon
tos básicos que achamos pertinentes, após a leitu
ra feita à Subcomissão de Saúde, Seguridade e
MeioAmbiente. Permitam-me portanto aqui repe
tir, mas achamos muito importante:

1. Sistema único de Previdência Social e plano
de beneficios, mediante contribuição tríplice (go
vemo-empregador-empregado) para toda pessoa
humana das cidades ou do campo, sem discrimi
nação de sexo, emprego, atividade, profissão ou
caráter de relação empregatícia, com garantia de
aposentadoria por tempo de serviço, proteção à
maternidade e contra as conseqüências da doen
ça, da velhice, da invalidez e da morte.

Sistema colegiado na administração e fiscali
zação de todos os órgãos da previdência social,
com representação igualitária de governo, traba
lhadores (ativos e inativos) e empregadores, livre
mente indicados por seus órgãos de represen
tação.

A Previdência Social tem tríplice contribuição
(União-empregados e empregadores). Nada mais
justo, portanto, do que ver reconhecido e consa
grado o direito de administrá-la e fiscalizá-la, em
conjunto. Não como atualmente se acena com
o Conselho Superior da Previdência e Assistência
Social, órgão meramente consultivo, sem qual
quer poder de mando ou de execução fiscal e
sem composição paritária. O que os trabalhado
res reivindicam é um sistema semelhante ao que
já existiu na Lei n° 3.807, de 26-8-60. Entretanto,
entendem que, se o princípio da administração
e da fiscalização colegiadas não ficar expressa
mente consignado na Constituição, poderá vir a
ser alterado - como já o foi - ao sabor das
contingências políticas. Em verdade, o único e
real contribuinte da Previdência Social e o maior
interessado na sua eficiência é o empregado: ele
paga sua parte no desconto compulsório sobre
seu salário; paga, como consumir, a parte do em
pregador no repasse dos preços; e paga, como
contribuinte, a parte da União, nos tributos e taxas
previdenciários. Não seria exagerado se a direção
da previdência fosse exclusivamente dos empre
gados. Nem seria novidade, já que há países onde
assim o é. Mas não desejamos a administração
isolada. Reivindicamos que ela seja paritária (tri
partite e igualitária).

Garantia, pela previdência social, de proventos
de inatividade aos trabalhadores de atividades pri
vadas, e, em geral, a ela associados, sem discrimi
nação de qualquer natureza, calculados sempre
em função do salário-base de sua contribuição
e nunca inferior ao maior salário mínimo vigente
no País, com reajustes assegurados nas mesmas
épocas e proporções em que for reajustado o
salário mínimo.

Invocamos, mais uma vez,o preceito tradicional
de nosso DireitoConstitucional. Aoproclamar que
"todos são iguais perante alei". Nas Constituições
anteriores, inclusive na atual, estão expressamen
te garantidos os proventos da aposentadoria e
pensões - inclusive o critério de reajuste - para
os funcionários públicos civis (art. 102 § 19 e mili
tares) (art. 93 § 8°).Justo será fixara nova Consti
tuifão, também os critérios básicos das aposen-

tadonas e pensões dos demais trabalhadores de
atividades privadas, e em geral, além de garan
tir-lhes critério legal de reajuste. Além de atender
ao elementar princípio jurídico de isonomia, impe
dirá que ocorram, como atualmente, "as manipu
lações de índices, fatores de ajustes, definições
de pensões e critérios de correções", "verdadeiros
truques expropnatórios do valor dos benefícios",
conforme públicas declarações do Ministro Ra
phael de Almeida Magalhães. E para estabele
cer-se tais critérios, não há o que inovar. Basta
respeitar a tradição da Previdência Social brasi
leira que, sabiamente, sempre teve como referen
cial o salário mímmo não só para fixação dos
limites máximos de contribuição (hoje de vinte
salários mínimos), como para produção dos valo
res dos benefícios. FOI necessária a instauração
de um regime autoritário, de-sumano e anti-social
para que fossem cometidos verdadeiros atenta
dos contra os direitos adquiridos dos trabalha
dores que, por veteranos se aposentam, se inca
pacitam ou morrem.

Finalmente, é preciso que se encare a Previ
dência Social como o é: um sistema de seguri
dade social e não uma instituição de beneficência.
É natural, no estágio atual da sociedade brasileira,
onde infelizmente existem imensos bolsões de
miséria absoluta, que o Estado destine recursos
para minorar e reverter tal situação. Mas isto deve
ser realizado à custa dos mais abonados. Nunca,
como atualmente, com recursos subtraídos dos
modestos ganhos dos assalariados e demais tra
balhadores. Muito menos à custa da redução dos
proventos daqueles que, após cumprirem seus
compromissos na construção da riqueza nacio
nal, se afastam da atividade por velhice, tempo
de serviço, invalidezou morte. Eis porque advoga
mos que a LBA, a FUNABEM, a Fundação Abrigo
Cristo Redentor e outras meritórias instituições,
devam ser destacadas da Previdência Social, se
jam integradas entre si de forma a evitar-se disper
são de esforços, passando a ser atendidas com
recursos fiscais especificamente a elas destinados
e oriundos, principalmente, do Finsocial, da taxa
ção de lucros extraordinários, das grandes heran
ças de capitais, da circulação comercial dos pro
dutos supérfluos e das remessas de lucros, Royal
ties e dividendos para o exterior.Mas é fundamen
empregos e melhores salários; com a adoção de
reforma agrária que devolva ao campo, como pro
dutivos, os emigrados nas cidades; com a efetiva
distribuição de rendas, única forma garantidora
da consolidação da forma democrática do regime
político, fator indispensável a uma Constituição
douradoura.

E assim, meu caro Presidente, deixo aqui mais
este depoimento, um depoimento de homens e
mulheres que sofrem neste País, à revelia daquilo
que muito desejaram em sua vida. Trabalharam
anos e anos para que esse País fosse o que

hoje é e, por isso pedimos aos Srs. Constituintes
que vejam bem o que se passa hoje com esses
11 milhões de aposentados e de pensiomstas,
espalhados por esse País, pedindo socorro e ajuda
para que tenham uma vida digna de brasileiros,
para que possamos aqui prestar os nossos depoi
mentos, com a cabeça erguida e orgulhosos de
termos sido os trabalhadores de ontem.

Agradeço à Subcomissão de Saúde, Seguri
dade e do Meio Ambiente, pelo trabalho que fez
em prol de nossas reivindicações, de nossos de
poimentos. Saúdo a esses componentes e tenho

certeza de que, lá distante, apesar de cabelos bran
cos, estaremos atentos aos trabalhos de V. Ex',
porque do trabalho de V.EX'dependerá o nosso
Brasil. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o representante da área dos negros,
Carlos Moura.

O SR. CARLOSMOURA-Sr. Presidente desta
solenidade, Constituinte Edme Tavares, Sr. Rela
tor da Comissão da Ordem Social, Constituinte
Almir Gabriel, Sr. Constituinte Geraldo Campos,
Sr. Constituinte Presidente da Subcomissão dos
Negros e Populações Indígenas, portadores de
Deficiência e Minorias, Sr. Constituinte Ivo Lech,
demais componentes da Mesa, Srs. e Sr's.:

Falo nesta Casa, em nome da metade da popu
lação brasileira, discriminada, vitima do precon
ceito, esquecida na margmalidade. Se a grande
maioria do povo brasileiro está faminta, não tem
acesso aos meios de produção e ao progresso
e à distribuição, dentro dessa imensa maioria de
miseráveis, encontram-se os negros, vitimas do
preconceito e da discriminação. Trago a esta Casa
a palavra desse segmento, que se organiza, que
se une e que, organizado e unido, trouxe à Assem
bléia Nacional Constituinte as suas reivindicações
mais caras; reivindicações que foram compreen
didas pelos Srs. Constituintes, muito mais pelo
trabalho eficaz aqui desenvolvido, por companhei
ros nossos, na luta pela reivindicação e pela acei
tação dessas mesmas reivindicações. Essas pala
vras, de outra maneira, aqui foram ditas, dessa
tribuna, pelo Relator Alceni Guerra.

Quando o relatório da subcomissão propõe a
obngatoriedade do ensino de história das popula
ções negras e enfatiza que a educação observará
a luta contra o racismo e a discriminação, e quan
do, ainda, garante o título de propriedade aos
possuidores de terras remanescentes dos quilom
bos, está aceitando uma reivindicação do movi
mento negro organizado. E ainda mais: quando
se estabelece a criminalização do preconceito ra
cial e, ainda mais, quando se aponta para a ação
compensatória, estabelecida em auxílio suple
mentar, à alimentação, ao transporte e ao vestuá
rio para as populações carentes, bem como li

garantia de acesso ao mercado de trabalho. à
educação, à saúde e aos demais direitos sociais,
o que se faz nesse instante? É o encontro do
Estado brasileiro com a sociedade organizada;
é o encontro do Estado brasileiro com a socie
dade, tendo, como mediadora a cidadania, na
construção de um país livre de discriminações
e livre de preconceitos. Quando o relatório da
subcomissão aponta que o Brasil não manterá
relações com os países que praticam a discrimi
nação e que violam a declaração universal dos
direitos do homem, está atendendo a uma reivin
dicação do movimento negro, movimento esse
que não está sozinho, porque tem consigo os
seus aliados brancos progressistas e os aliados
indígenas; movimento esse que não é um seg
mento mais sectário da organização social brasi
leira, mas que está aberto para, com todos cami
nhar na reconstrução do tecido social brasileiro.
Quando 311 Srs, Constituintes signaram um do
cumento, entregue ao Sr. Ministro das Relações
Exteriores, solicitando o rompimento de relações
com a África do Sul, tenho a certeza, Srs Consti
tuintes, de que este relatório será aprovado na
comissão temática, na Comissão de Sistemati-
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zação e no Plenário da Assembléia Nacronal Cons
tituinte, porque a chancela de V. Ex"', aposta no
documento contra a África do Sul, entregue ao
Ministro das Relações Extenores, é uma prova
de que podemos contar com V. Ex'" para a aprova
ção do que está disposto nesse relatório.

Devo ressaltar o trabalho do Constituinte Alceni
Guerra, que, sem sombra de dúvida, causou-nos
espanto e certas dúvidas, porque ainda não havía
mos estabelecido, com S. Ex' um diálogo para
concretização dos trabalhos, cuja parte final e iní
cio de uma outra estamos elaborando neste mo
mento, mas é uma prova de que o trabalho da
sociedade civil organizada, de que o trabalho dos
movimentos negros e de seus aliados podem ren
der muito, na Assembléia Nacional Constituinte,
mostrando a realidade brasileira, apontando solu
ções, vendo e julgando a realidade e agindo sobre
a mesma. Mas não bastam os textos legais e os
dispositivos jurídicos. A nossa organização, en
quanto sociedade e enquanto grupo social que
reivindica os seus direitos, é que irá determinar
a aprovação desse documento e a sua validade
através dos tempos.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
vido o representante da área dos índios, Ailton
Krenak.

O SR. A1LTON KRENAK - Sr. Presidente da
Mesa, Srs. Constituintes, companheiros que se
encontram neste plenário, a oportunidade que ti
vemos de acompanhar os trabalhos relativos a
populações indígenas, na subcomissão que tratou
dessa questão, nos ensinaram um pouco sobre
a distância que persiste entre a realidade que o
povo indígena vive e a imagem que a grande
maioria dos brasileiros tem da nossa gente. Tenta
ram, de alguma maneira, ao longo desses últimos
400 anos, nos separar, manter-nos distante da
realidade nacional, a realidade dessa população
indígena remanescente hoje. Nós somos apenas
180 grupos étnicos, que sobrevivemos a um pro
cesso de difícil convivência, em alguns momentos
de guerra cerrada com o povo brasileiro, com
as pessoas que vieram ocupar esta parte da Amé
rica. Esta oportunidade de conversarmos, a opor
tunidade de encontrar aqui parlamentares, consti
tuintes, que buscam apreciar as questões que in
volvemhoje a relação do povo brasileiro de perce
ber a realidade em que vivemos e tentar recons
truir, a partir daí, normas de convivência, onde
possamos construir, sim, uma nacionalidade, on
de possamos viverem paz,onde possamos apren
der a respeitar e reconhecer as diferenças. Talvez,
uma das grandes tragédias do Brasil, nas suas
relações com as sociedades indigenas, tenha sido
a incapacidade de aceitar o fato de sermos dife
rentes. Nós queremos continuar sendo diferentes,
porque é essa a nossa originalidade, a nossa espe
cificidade,mas isso não implica vivermos separa
dos. Não queremos viver separados; queremos
participar, cada vez mais, da realidade que toca
no coração das pessoas que vivem neste País.
r, porque o nosso povo nasceu e foi criado aqui.
Nós amamos muito este lugar e temos aprendido
a amar também as pessoas que vieram viveraqui,
as quais nós queremos que aprendam a nos res
peitar, aprendam a amar este lugar como nós
amamos. Se vocês querem viver nesta terra,
aprendam a amá-Ia, como nós a amamos. E nós
vamos aprender a respeitá-Ias, nós vamos poder
viveraqui e construir uma nação, não um acarn-

pamento. Nós aprendemos, neste primeiro perío
do, que é possível conversar sobre tudo, porque
há disposição, mesmo na distância que nos sepa
ra, em entender a especificidade, o que se passa
no coração e na mente do povo indígena. O filme
que foi mostrado aqui deu uma breve oportu
nidade de mostrar a visitade uma comissão parla
mentar a uma reserva indígena, para dialogar com
o povo indígena, para conversar com pessoas
que não falam a Língua Portuguesa, mas que
expressam um pensamento que chama para a
união, para a convivência, com respeito mútuo.
Agradeço a oportunidade de estar aqui falando,
na instalação destes trabalhos. E, assim como
forjamos uma experiência nesse primeiro período,
marcamos um encontro com os Srs. ConstItuin
tes nos trabalhos que vão se seguir. O povo indíge
na vai estar aqui. Nós vamos mostrar o nosso
rosto aqui, o nosso pensamento e queremos que
V. Ex' não ocultem os seus pensamentos da nos
sa gente. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
vido o representante da área de Pessoas Deficien
tes, Paulo Roberto Guimarães Moreira.

O SR. PAULO ROBERTOGUIMARÃEs MOREI
RA- Prezado Presidente da Mesa, Constituinte
Edme Tavares, prezado Sr Constituinte e Relator
da Comissão, AlmirGabriel, de quem, felizmente,
Já estou próximo para a próxima tarefa. Gostaria
de lembrar as palavras do Adorno, da Escola de
Frankfurt que "os cem sujeitos culturalmente de
serdados serão os herdeiros da cultura". Este País,
esta sociedade está de parabéns, porque ela está
percebendo, se não muito conscientemente, pelo
menos inconscientemente, está sentindo, está in
tuindo que desenvolvimento não é envolvimento
com o capital ínternactonal, Esse foi o grande
erro desta sociedade. A pretexto de se desen
volver,ela se envolveucom o capital internacional;
ela se envolveu com as coisas exóticas de fora
- exóticas, sabemos, é o estranho de fora 
e se esqueceu das coisas ricas de dentro. E esta
sociedade está descobrindo agora - a Consti
tuinte e esta nossa Comissão são exemplos disso
- que desenvolvimento é um envolvimento de
dentro para fora e não de fora para dentro, que
é o seu contrário. Começa-se, então, a cuidar
das diferenças; começa-se a verificar que a nor
malidade é traçada pelos poderosos e que o po
der, ao longo dos anos, muda de mãos e que
os grupos podem conquistar sua liberdade, como
os grupos burgueses, por exemplo, conquistaram
a sua liberdade É preciso superar a concepção
aristotélica, essa concepção formal do mundo,
a concepção espacial de Descartes, a concepção
mecamcista de Newton. O homem é um ser inte
grai e só tem sentido se forvisto de forma integral.
Portanto, não há eficientes e deficientes. Todas
as pessoas são eficientes e deficientes ao mesmo
tempo. (Palmas!)

Eu cheguei a redigir um artigo, dizendo "Todos
os homens são universal ou abstratamente iguais
e particular, e singularmente diferentes perante
a Lei".Há um colega de movimento nosso, muito
importante, dos mais importantes, que disse que
isto era poesia. Isto não é poesia e seria bom
que fosse. Podemos até fazer poesia com estas
coisas; mas, isso é lógica. E pura realidade. E
observem V.Ex's que não estou aqui acentuando
o tom emocional do discurso. O latino-americano
é muito emotivo e muito pouco prático. Precisa-

mos colocar na prática essas emoções. Quem
são deficientes, nós o somos também, como so
mos eficientes, mas é a sociedade, que precisa
assumir a sua deficiência E a sociedade está as
sumindo, porque a única maneira de dominar
a tragédia é olhando nos seus olhos, com toda
a coragem. O fascismo, em teoria, é a visão maní
queísta de que uns são perfeitos e outros são
imperfeitos. Como não existe perfeição neste pla
neta, se alguém já atingiu a perfeição, já saiu dele.
Então, o número de deficientes é enorme; é o
número da própria humanidade. Enquanto não
percebermos isso, o homem não será grande,
se ele não souber a sua verdadeira dimensão,
os limites da sua eficiência e a premência de que
a evolução, o desenvolvimento, só se dá pela su
peração das deficiências, e não por afirmações
sucessivas da virtude, porque virtude em excesso
é um vicio. Juros demais acabam por matar a
"galinha dos ovos de ouro" e os banqueiros ficam
sendo seus credores. Beleza demais é ridículo,
tudo demais. A única maneira de evoluirmos é
através da superação das nossas deficiências. Es
ta sofrida minoria em geral e os portadores de
deficiência em particular estão de parabéns na
sua capacidade de se entender com os membros
da Comissão, assim como os politicos brasileiros
estão de parabéns. Estou procurando um símbolo
para essa beleza que foi o nosso trabalho. Olho
para o Constituinte IvoLech e verificoque S. Ex"
seria um símbolo, porque S. Ex", tem a nossa
imagem. Mas, prefiro não escolhê-lo como sím
bolo. Olho para o nobre Constituinte José Carlos
Sabóia, esse coração maravilhoso, o 'verdadeiro
intérprete da nossa Subcomissão, aquele que tem
o tom certo, na hora certa, sem nenhum exagero.
Mas, prefiro não escolhê-lo como símbolo. Olho
para a Constituinte Benedita da Silva,aquela pes
soa fraterna, humilde, grande, de uma grandeza
enorme e acho que é melhor não escolhê-Ia como
símbolo. E evidente demais. Duas pessoas me
impressionaram profundamente nesta Subco
missão. Uma foi o Ailton Krenak e a outra foi
o Constituinte Alceni Guerra, talvez pela diferença
que separa um do outro. Um, pela sua integridade
- todos são extremamente íntegros -, mas por
uma Integridade diferente, como disse o Consti
tuinte Florestan Fernandes, porque a cultura dele
não cria especialista. E isso é muito bonito, ver
um homem inteiramente engajado na sua própria
luta, pela sua sobrevivência. Acho que ele seria
um símbolo para as nossas minorias. Agora, um
símbolo extremamente interessante seria o Cons
tituinte Alceni Guerra, porque se parece muito
com o poder e soube exercer o poder da melhor
maneira possível. Porque, ao contrário do que
acontece na Africado Sul, onde existe uma intole
rância incrível, uma incompreensão, um medo
terrívelda discussão; ao contrário da França, que,
no momento atual, quer encarcerar os aidéticos;
ao contrário de todo esse discurso fascista que
nós estamos acostumados a ouvir, que é o lugar
comum da nossa sociedade, nós verificamos um
homem, com todas as características do 'poder,
com todas as prerrogativas do poder, se despir
de toda a sua autoridade, no sentido negativo
de autoridade, e se abrir, dialogar conosco. Quan
do vio ConstituinteAlceniGuerra, eu pensei: "Meu
Deus! S. Ex',vai aprender muito. Ou vai aprender
muito, ou vai ser um impasse danado", porque
o vi como símbolo do poder e aprendi muito
com S. Ex", porque S. Ex", realmente mostrou
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como o poder deve fazer; repetiu diversas vezes
que o político é aquele que aprende e aprendeu
muito, tenho certeza disso, e nos ensinou muito.
Então, com a imagem do AiltonKrenak,que esco
lhi como nosso símbolo, e do Alceni Guerra, eu
termino este discurso, mostrando como a dialé
tica, a lógica da contradição, como que 05 contra
ditóriospodem se somar e fazerum, como desco
briram há muito tempo 05 orientais. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
vido a representante da área das Minorias, Maria
Leda de Resende Dantas.

A SR' MARIA LEDA DE RESENDE DANTAS
- Sr. Presidente, demais componentes da Mesa,
Srs. Constituintes e companheiros de luta, gosta
ria de estar num lugar desses para ter uma fala
bonita. Infelizmente, sou escolhida para falar uma
fala feia, uma fala das minorias, daquelas que
ainda não são nem designadas pelo nome, por
que, na medida em que as maiorias encontram
o seu lugar e que a sua luta avança, elas passam
a ter nome. Quando não têm nome, elas são
as minorias. Agora eu falo uma fala feia e ela
não seria necessariamente feia,porque ser mino
ritário, numa sociedade, não implica em feiúra.
O que faz a feiúra das minorias é o modo iníquo
como elas são tratadas.

Nesta minha fala feia, eu quero dizer que as
minorias são 05 signos de uma determinada cul
tura. Pela minoria, se conhece a maioria, porque,
como muito bem diziaKurtLewin, "os problemas
da minoria são 05 problemas da maioria". Quan
do nós estamos aqui, os últimos das minorias,
é muito importante se ver, V. Ex" podem olhar
para trás e ver que é minoria mesmo, não há
dúvida, porque os outros já se foram. Ninguém
tem tempo para ouvir minoria. Essa minoria, co
mo dizPauloRoberto,falando da Escola de Frank
furt, falando de neomarxista, fala a mesma fala
dos cristãos, quando dizem que é deles o reino
dos céus. Então, começando de qualquer lado
que se comece, quer se comece pela idéia, quer
se comece pela matéria, chegaremos à mesma
solução, de que ela é dos deserdados, dos pobres
de espírito, não por burrice, mas por humildade,
porque aprenderam na luta, desses, é, não só
o reino dos céus, mas também a república da
Terra, nós esperamos. Então, faloem nome dessa
violência que se acumula sobre aqueles que são
signos da nossa própria fraqueza. Nós não aceita
mos, no outro, aquilo que não aceitamos em nós.
A sociedade discrimina aquilo que ela não su
porta, aquilo que lhe mostra as suas próprias ma
zelas. Esses são 05 inominados; são a minoria.
Mas, essa minoria não surge do nada; ela surge
exatamente dos problemas estruturais de uma
sociedade, que, então, marca alguns para viver
e, nessa marca, se deixa de olhar a estrutura da
iniqüidade que está nesta sociedade. Não falare
mos aqui da mineração; não falaremos aqui da
usurpação da terra brasileira; não falaremos da
Calha Norte; não falaremos das rodovias, nem
das ferrovias; não falaremos dos juros das nossas
dívidas externas, porque alguns, marcados para
viver, distraem as nossas atenções de que não
é sobre eles que tem que estar a nossa vista,
mas sobre a origem e a essência da violência,
da qual as minorias são apenas um símbolo, por
que aqui estamos n6s 05 aleijados, aqui estamos
nós os cegos, aqui estamos nós 05 mudos, 05
paralíticos, 05 negros, 05 pederastas, as prosti-

tutas, 05 presos. Estão aqui, ou poderiam estar,
os aidéticos, 05 leprosos; está aqui uma imensi
dade de nomes de grupos, como os mendigos,
os ciganos,os homossexuais, 05 toxicômanos, 05
paus-de-arara. Podemos ficarmais de 10 minutos
falando. E eu peço ao Sr. Presidente que me diga
quanto tempo eu tenho para falar, porque me
esqueci de olhar, senão, gasto todo o tempo enu
merando os nomes dos minoritários.

O SR. PRESIDENTE ( Edme Tavares) - Se
eu fora praticar uma injustiça, eu praticaria uma
íníustíça se tivesse concedido a todos mais de
10 minutos da palavra. Como sou preso ao Regi
mento, solicitaria que a ilustre mestra pudesse
concluir a sua palavra, porque ela já traduz muito
bem a imagem do conteúdo do seu pronuncia
mento.

ASR' MARIA LEDA- Quantos mmutos já falei,
Sr. Presidente?

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares)-Quatro
minutos.

A SR"MARIA LEDA- Então, tenho seis.

Srs Constituintes, quando se fala de anão, ou
de toxicômano, ou de prostituta, não se fala de
todas as prostitutas ou de todos 05 alcoólatras,
porque sabemos que o alcoolismo é doença. Mas,
temos entre nós governantes que são alcoólatras;
no entanto, eles não estão na sarjeta. Nós temos
os nossos pederastas dirigentes; nem assim, eles
são ridicularizados. Nós temos mulheres e ho
mens que usam o seu sexo com muita liberdade
e são respeitados, porque eles estão - eu fico
emocionada - sob a asas e a proteção da riqueza
e do poder que emana do povo, mas que não
voltapara o povo. (palmas.)Então, nós queríamos
que os toxicômanos, que as prostitutas, que 05
pederastas - vejam que aqui eles têm nome,
nome que se fala ao pé do ouvido, mas se fala,
quando se quer discriminá-los -, nós gostaria
mos e lutaremos para que essas pessoas sejam
respeitadas da mesma forma como aqueles que
têm poder e riquezasão respeitados nas mesmas
circunstâncias. Porque o que nós notamos, Srs.
Constituintes e demais companheiros, é que 56
se designa uma pessoa como deficiente,ou como
negra, ou como índia, ou como homossexual,
quando se retirou dela todo o poder. Quando
ela tem poder, ela tem um nome. E é por isso
que, como eu não posso falar sobre todas as
minorias em 5 minutos, eu vou lhes dizer uma
coisa. Não basta pensar e se comover com as
minorias.Asminorias são apenas o reflexo, o diag
nóstico de uma cultura violenta. É preciso ir às
raizesda violência,porque todos nós conhecemos
a História o suficiente para saber o que é a gan
gorra macabra da opressão. 05 cristãos que fo
ram oprimidos e massacrados foram os mesmos
que fizeram a Santa Inquisição. 05 judeus que
morreram nos campos de concentração de Hitler
são 05 mesmos que hoje oprimem os povos pa
lestinos. Nós sabemos que 05 Estados Unidos,
como uma nação de pessoas que foram buscar
liberdade religiosa, são hoje os que oprimem a
América Latina. (Palmas.) N6s sabemos que os
iranianos de ontem já não são 05 iranianos de
hoje, porque ficaram na periferia, na superfície
das coisas. Eles não foram justos aonde está a
ínlqürdade das injustiças daquela sociedade. Ago
ra, estamos nós aqui, 05 negros, os índios, 05
aleijados,os leprosos, 05 aidéticos, as prostitutas,

os pederastas. Poderia haver o grande perigo que
essas minorias fizessem a mesma coisa que os
cristãos, os judeus, os americanos, os iranianos
e outros grupos têm feito. Mas, queiram saber,
Srs. Constituintes, que isto não acontecerá, por
que aqui há alguma coisa de diferente.O oprimido
não é o santo, o oprimido é aquele que ainda
traz sobre si a iniqüidade da sociedade. Mas, na
medida em que o oprimido não aceita em si a
opressão, não haverá perigo de que ele seja o
opressor de amanhã. Por isso é que nós podemos
ter certeza de que ninguém precisa ter medo do
racismo negro, como andam dizendo por aí; nin
guém precisa ter medo dos jovens, porque, assim
como eles não aceitam as injustiças de hoje sobre
os .seus ombros, eles não aceitarão ser os opres
sores de amanhã. E, como não podemos falar
de todos esses oprimidos, nós queremos falar
em nome dos oprimidos mais oprimidos, da mi
noria mais minoritária,da pobreza mais destituída
que a Nação possa ter, que é o grupo dos cida
dãos envelhecidos deste País. (Palmas.)

Meus senhores, ali estão alguns homens e mu
lheres da cidade do Gama, alipessoas que passa
ram doentes, durante 11 anos, tentando uma apo
sentadoria até que a conseguissem V. Ex" não
acham que uma pessoa deformada pelo reuma
tismo, trôpega de dor, que consegue lutar contra
o imobilismo de uma Previdência arcaica, há de
conseguir também se juntar a outros grupos mi
noritários e transformar este País? (Palmas.) Eu
acredito nisso. Velhos,também, senhores, são co
mo as outras minorias; só o é, quando não lhe
resta mais nada que a sociedade aceite para quali
ficá-Ias, porque 05 velhos da classe média, 05
velhos dirigentes, 05 velhos capitalistas, aqui não
estão. Estão 05 velhos mais destituídos da peri
feria do Gama. Esses se entendem velhos e que
rem que 05 seus netos sejam velhos de outra
forma, que eles não estão sendo. E essa luta,
então, é uma luta com a pressa de quem furta;
é uma luta muito consistente e muito rápida, por
que não há tempo. Essas pessoas não têm tempo,
porque eles aqueles que deveriam ser os primei
ros a morrer, pela lógica. Mas que, no entanto,
não são, porque, neste País, com o tipo de violên
cia que nos é assegurada, pelaviolênciasimbólica
de que somos vitimas,quem morre no Brasilnão
são os velhos; quem morre mais no Brasil são
as crianças. (Palmas.) Nós que estamos nesta luta
queremos dizer para V. Ex"': não se emocionem
conosco; não se emocionem com os aleijados
e os negros e os índios e 05velhos,não se emocio
nem conosco. Emocionem-se, sim, com a refor
ma agrária, com a reforma tributária. Emocio
nem-se, sim, com os lobbies das multinacionais
ao nosso meio, sangrando o nosso povo. Não
se deixem iludir. Nós fomos marcados para viver.
As nossas marcas, as nossas pernas tortas, 05
nossos olhos vesgos, a nossa feiúra não deve,
absolutamente, comovê-los. Vamos nos esquecer
dessas pequenas feiúras e vamos, de mãos dadas,
maioria e minoria, lutar pela soberania nacional,
que é tão terrivelmente ameaçada, pelo lado de
fora, como é pelo lado de dentro, pela indústria
cultural e por todas formas que nos levam a ter
vergonha de ser o que somos, a ponto que, quan
do chegamos ao fim de uma reunião como esta,
nós somos a minoria. (Palmas.) Mas, nós acredi
tamos e temos fé que V. Ex-' não representam
uma outra minoria que não está aqui - aquela
minoria dos 5%que ficam com toda renda naeio-
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nal (palmas.) Nós queremos falar com essa mino
ria, essa minoria dos 5%, que são os testas-de
ferro do poder econômico internacional e que
podiam olhar para nós e ver que nós somos só
aparentemente feios, que, quando nos olharem
de mais de perto, vão ver que somos bonitos,
porque somos a humanidade do futuro. Aqueles
que são a minoria da morte, porque sabemos
que o que representa a morte não é a velhice,
é o dinheiro! Que nos digam os representantes
da saúde mental, Freud já nos ensinou e outros
não comprovaram, que o amor ao dinheiro, o
amor ao dejeto, é a morte que, na luta entre a
vida e a morte, os coitadinhos dos 5% escolheram
a morte. E nós não os queremos maltratados
como nós somos. Nós queremos que eles joguem
para o inferno a sua capacidade de transformar
o sangue brasileiro em dinheiro, de transformar
o nosso suor em ouro; que eles desçam da sua
fantasia suicida e venham conosco lutar pela so
berania do povo brasileiro, por uma pátria que
seja mãe e não madrasta!

Muito obrigada. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Agra
decendo a presença das autoridades que presti
giaram a nossa reunião solene, quero, sobretudo
agradecer pelo trabalho extraordinário das Subco
missões, através dos seus Presidentes ilustres e
dos seus Relatores, também ilustres E, nesta
oportunidade, agradecer a presença de todos os
segmentos da sociedade brasileira que aqui esti
veram conosco, numa demonstração de que o
que nós Constituintes desejamos é que a socie
dade possa trazer as suas sugestões, possa parti
cipar dos debates e possamos reahzar uma Cons
tituição à altura dos interesses superiores na Na
ção brasileira. Desejo convocar os meus ilustres
companheiros da Comissão da Ordem Social pa
ra a nossa primeira reunião de trabalho, amanhã,
a partir das 9 horas, na antiga Subcomissão dos
Trabalhadores, na Comissão de Constituição e
Justiça no Senado Federal.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 20 horas)

COMISSÃO DA FAMÍLIA,
DA EDOCAÇÃO,

COLTORA E ESPORTES,
DA CIêNCIA E TECNOLOGIA

E DA COMONICAÇÃO

Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso

ANEXO À ATA DA 10' REUNIÃO, EX
TRAORDINÁRIA, DA SUBCOMISSÃO DA
FAMÍLIA,DOMENOR E DO IDOSO, REAL/
ZllDA EM 30 DEABRIL DE 1987, ÀS 10:30
HORAS,NAASSEMBLÉIA LEGISLA77VA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTEGRA
DOAPANHAMENTO TAQUIGRÁFlCo, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO PRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃO, CONSTlTWNTE NELSON
AGUIAR.

ATA DA 10' REUNIÃO EXrRAORDINÁRIA,
REAUZADA EM 30-4-87

Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil
. novecentos e oitenta e sete, às dez horas e trinta

minutos, na Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, reuniu-se a Subcomissão da Famí
ha, do Menor e do Idoso, sob a presidência do
Senhor Constituinte Nelson Aguiar, com a pre
sença dos seguintes constituintes: Roberto Au
gusto, Eraldo Tinoco, Cássio Cunha Uma, Ervin
Bonkoskí, Iberê Ferreira, Rita Camata, Antônio Câ
mara e com a presença dos membros da Assem
bléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que foi considerada aprovada. A seguir, o Senhor
Presidente esclareceu que a finalidade da presente
reuruão é para ouvir depoimentos e debater com
as entidades representativas do Estado. Prosse
guindo, o Senhor Presidente franqueou a palavra
aos Constituintes Cássio Cunha Uma, Eraldo Ti
noco e Rita Camata para fazerem discurso de
saudação ao povo capixaba. Ao término dos dis
cursos, o Senhor Presidente concedeu a palavra
aos segumtes Deputados Estaduais: Dilton Lírio,
Presidente da Assembléia Legislativa, Armando
Viola, Luiz Carlos Santana, Dárío MartineIli, João
Coser, Levi Aguiar e Salvador Bonomo. Termi
nados os pronunciamentos, o Senhor Presidente
suspendeu a reunião, às doze horas e trinta minu
tos. Às quatorze horas e trinta minutos, o Senhor
Presidente reabriu a sessão, reiniciando os traba
lhos, concedendo a palavra aos dirigentes das
entidades representativas do Estado, para expla
narem as reivindicações de cada entidade e deba
terem com os Constituintes. Usaram da palavra,
para debater com as entidades, os seguintes
Constituintes: Iberê Ferreira, Roberto Augusto,
Cássio Cunha Lima e Ervin Bonkoski. Após o
pronunciamento de cada dirigente, o Senhor Pre
sidente concedeu a palavra, para as despedidas
ao povo capixaba, aos Senhores Membros da
Subcomissão. Manifestaram-se os Constituintes
Ervin Bonkoskí, Antônio Câmara, Iberê Ferreira,
Cássio Cunha Lima e Roberto Augusto. A seguir,
o Senhor Presidente agradeceu à sociedade capi
xaba e à Assembléia Legislativa do Estado do
Espírito Santo pelo convite à Subcomissão da
Família, do Menor e do Idoso, oportunidade em
que puderam prestar esclarecimentos e colher
subsídios à nova Constituição. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente deu por encer
rados os trabalhos, às dezoito horas e trinta minu
tos, cujo teor será publicado, na integra, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu Antônio Carlos Pereira Fonseca, Se
cretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Nelson Aguiar.

Reunião realizada no Estado
do Espírito Santo, Malo 87

Reunião realizada no Espírito Santo, com
equipamento precário. Sem mapa da grava
ção e sem a identificação dos participantes.

O SR.DILTON ÚRIO (Presidente da Assembléia
Legislativa) - Havendo número regimental, de
claro aberta a reunião da Assembléia Legislativa
do Estado do Espírito Santo.

Pedimos aos Srs. Deputados que tomem as
sento às cadeiras do nosso plenário.

Solicitamos ao Sr. Deputado, líder do PDT, Luiz
Carlos Santana, e Femando Santório, que introdu
zam no recinto deste plenário, o Deputado Presí-

dente da Subcomissão da FamiJia, do Menor e
do Idoso, Nelson Aguiar, e demais constituintes
que a integram. (Pausa.)

Convidamos a fazer parte da Mesa o nobre
Constituinte Nelson Aguiar, Presidente da Subco
missão da Família, do Menor e do Idoso; o nobre
Relator Constituinte Eraldo Tinoco, e aos demais
Srs. Constituintes que integram esta Comissão,
a tomarem assento nas primeiras cadeiras do nos
so plenário.

Além dos Deputados anunciados, Nelson
Aguiar e Eraldo Tinoco, respectivamente, Presi
dente e Relator da Subcomissão da Família, do
Menor e do Idoso, estão presentes os deputados:
Roberto Augusto, Primeiro-Vice-Presidente; Cás
sio Cunha Lima, Ervin Bonkoskí, Iberê Ferreira,
Rita Camata e Antônio Câmara.

Em nome da Mesa Diretora e dos deputados
que compõem esta Casa, damos boas-vindas aos
Srs. constituintes, esperando que esta reunião,
realizada no Espírito Santo, seja proveitosa e que
V. Ex" possam, em contato com os parlamentares
desta Casa e com o povo capixaba, discutir e
chegar a conclusões que venham em benefício
do idoso e do menor brasileiros, sobretudo ele
que tem sido vítima de um processo político injus
to, de um regime, de um modelo econômico que
o tem relegado à própria sorte. O menor e o
idoso esperam, realmente, que esta Subcomis
são, tão importante, possa lhes proporcionar na
nova Carta Magna aquilo que esperam dos nossos
legisladores.

Convido também a tomar assento no nosso
plenário o Dr. Ari Lopes Ferreira, que tem sido,
neste Estado, o incansável batalhador pela causa
do menor.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nel
son Aguiar para as suas considerações e o mício
propriamente do nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Decla
ro aberta a 1Ü' reunião da Subcomissão da Famí
lia, do Menor e do Idoso. Sr. Presidente, Deputado
Dilton Lírio, Ilustres Deputados da Assembléia Le
gislativa do Estado do Espírito Santo, estamos
aqui, acompanhados de sete colegas de Brasília,
cujos os nomes já foram anunciados, para cum
prir um dever de legisladores constituintes. Do
dia 21 deste mês, até dia 8 do próximo mês estare
mos ouvindo a sociedade civil. Não apenas na
Subcomissão que tenho a honra de presidir, gra
ças, naturalmente, à generosidade do povo capi
xaba e à bondade dos nossos colegas consti
tuintes, mas estamos no âmbito de todas essas
comissões e subcomissões dedicando tempo in
tegral, ouvindo as entidades representativas da
sociedade civil.

Tem sido um momento muito gratificante para
nós, membros da Assembléia Nacional Consti
tuinte, estarmos vendo entidades e personalida
des procedentes dos mais distantes recantos des
te País comparecendo a Assembléia Nacional
Constituinte, para debater os mais diferentes te
mas de interesse da própria sociedade com vistas
à elaboração de um texto constitucional justo,
democrático e que atenda às expectativas da Na
ção brasileira.

Como seria muito difícil termos um número
significati{1o de entidades capixabas para debater
conosco, resolvemos atender o convite do Depu
tado Dilton Lírio e, naturalmente, da Assembléia
Legislativa, para comparecermos aqui trazendo
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os membros desta Subcomissão, a fim de que
possamos ouvir a sociedade capixaba e recolher
o material que ela tem para nos encaminhar. Tra
çamos um programação no sentido de agora,
na parte da manhã, compareceríamos a Assem
bléia, apresentaríamos os membros da nossa
Subcomissão, anotaríamos as entidades e perso
nalidades que estão conosco nesta manhã e, en
tão, a partir das 15 horas e 30 minutos até às
17 horas e 30 minutos, estaremos aqui para ouvir
a sociedade capixaba, os Srs. parlamentares, re
colhermos o material, as propostas que têm a
nos encaminhar.

Desta forma, gostaríamos que a Subcomissão
fizesse uma saudação à Assembléia Legislativa.
Vamos conceder a palavra a dois Srs. constituin
tes, ao mais jovem constituinte, Cássio Cunha
Lima, do PMDB, da Paraíba, e ao Constituinte
Eraldo Tinoco, do PFL do Estado da Bahia, que
é o nosso Relator, para que, utilizando-se de um
prazo de 10 minutos cada, façam uma saudação
à Assembléia Legislativado Espírito Santo, agra
decendo, naturalmente, o convite, a acolhida dos
nobres membros desta Assembléia. Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Cássio Cunha Lima.

O SR. DILTON ÚRIO- Peço vênia, para regis
trar a presença do Dr. José Caetano Magalhães,
Presidente da Associação dos Idosos do nosso
Estado.

O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- Exrrr Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, Deputado Dilton
Lírio; Exm"Constituinte Nelson Aguiar,Presidente
da Subcomissão da Família,do Menor e do Idoso;
Exm"Constituinte Eraldo Tinoco, Relator da Sub
comissão; Srs. deputados estaduais; colegas de
putados federais; minhas SrÊs e meus Srs:

Constitui-separa mim uma grande honra poder
saudar, em nome dos meus companheiros. a As
sembléia Legislativado Espírito Santo, represen
tante maior do povo deste Estado, como também
a iniciativa do convite formulado à nossa Subco
missão para que possamos realizar, no dia de
hoje, uma reunião ordinária, podendo ouvire sen
tir de perto os reclamos, os desejos do povo capi
xaba, principalmente hoje, Sr. Presidente, quando
vivemos um momento da mais alta relevância
para a História do nosso País. Fomos eleitos a
15 de novembro próximo passado, com a hon
rosa tarefa de elaborar um novo pacto social, uma
nova ordem jurídico-socialpara o nosso País. Um
País sofrido, um País que convive com a crise
quase permanente - crise econômica, crise so
cial e crise política.Essa é a nossa grande respon
sabilidade, nos tomar representantes efetivos do
anseio da população brasileira. Por esse motivo,
viemos ao Espírito Santo hoje, não apenas em
homenagem à história valorosa deste povo, mas
principalmente em homenagem ao trabalho, ao
compromisso primeiro de representar com fideli
dade os seus anseios e os seus sonhos.

ASubcomissão da Família, do Menor e do Ido
so tem esta grande tarefa de resgatar uma imensa
dívida que o País possui para com as crianças
e para com os idosos. O início e o fim. O início
e o fim de um País, de uma história que precisa,
como disse, ser resgatada a todo custo, buscando
a garantia do direito à vida, ao trabalho, ao repou
so tranqüilo. à habitação, à saúde e à educação.

Quero registrar o meu profundo agradecimento
por ter sido escolhido pelo Presidente Nelson

Aguiar para representar os meus pares neste mo
mento.

Viemos ao povo capixaba, para que o Espínto
Santo nos ilumine. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Eraldo Tino
co.

o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Exmo. Sr.
Presidente Dílton Lírio, da Assembléia Legislativa
do Espírito Santo; Exrno. Sr. Constituinte Nelson
Aguiar, Presidente da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso; Srs. Deputados Estaduais
da Assembléia Legislativa do Espírito Santo; pre
zadas companheiros da Subcomissão; minhas
senhoras e meus senhores:

Pelo menos três tabus são quebrados no dia
de hoje. Ao chegarmos ao Aeroporto de Vitória,
deparamo-nos um uma cartaz com os seguintes
dizeres:"Muqueca verdadeira é a capixaba, o resto
é peixada". Como baiano que se orgulha da culi
nária daquela terra, fiqueiespantado, mas a Cons
tituinte Rita Camata convenceu-me de que real
mente para entender de muqueca tenho de come
çar ou recomeçar no Espírito Santo.

O segundo tabu, eu mesmo me encarrego de
derrubar neste momento. Há uma certa mística,
tavez até folclore, de que os baianos sabem e
gostam de falar. Infelizmenteos decepcionei neste
instante.

O terceiro tabu, e este é o mais importante
que estamos quebrando neste momento, é aquele
de que muitas pessoas procuram divulgar que
a Assembléia Nacional Constituinte representa
apenas interesses de elites, é afastada dos verda
deiros interesses do povo.

Sr. Presidente, estamos aqui atendendo a este
honroso convite da Assembléia Legislativado Es
pírito Santo para demonstrar exatamente o con
trário, que, como Constituintes, como homens
e mulheres responsáveis pela elaboração da nova
Carta Magna do nosso País, não queremos fazer
um trabalho de gabinete, não queremos colocar
apenas as nossas experiências, mas queremos
ouvir a voz daqueles que nos elegeram e, por
isto, fiquem tranquilos aqueles que inspiraram fai
xa como aquela que vimos: "Sou criança, quero
fazer parte das leis deste País".

Crianças do Espírito Santo, por nosso intermé
dio,tenham certeza que estarão não apenas fazen
do parte das leis, mas estarão conosco escre
vendo as leis deste País, porque a criança de hoje
é o futuro da Pátria e queremos escrever uma
Constituição que retrate as aspirações, os desejos
e a vontade da nossa população, especialmente
da população jovem. Não queremos que apenas
as crianças participem deste processo. Somos
também a Subcomissão do Idoso,e quantas vezes
verificamos que o individuo que atinge a idade
provecta no nosso País é deixado de lado, é esque
cido, é descartado como alguém que já foi útil,
mas que agora de nada mais serve senão compor,
como se fosse uma peça de museu.

Queremos também escrever as leis que ampa
rem a velhice,não apenas no sentido assistencial,
mas especialmente no sentido de depositarmos
no idoso todo o respeito, toda a consideração
que merece alguém que construiu o nosso passa
do e que, por isto, merece gozar dos beneficios,
das benesses que o presente possa lhe oferecer.

Somos também da Comissão da Família. En
tendemos que a familia, como célula mater da

sociedade, precisa ser protegida e amparada pelo
Estado. Os seus componentes precisam, como
diz aquela outra faixa,de empregos. salários justos
para que o conjunto familiar tenha condição de
contribuir efetivamente para a estabilização da so
ciedade dentro de um princípio de justiça, de
igualdade de crescimento, de igual oportunidade
para todos os cidadãos.

Por isto,Sr. Presidente, ao concluir estas breves
e humildes palavras, agradecemos a contribuição
que, temos certeza, receberemos no dia de hoje,
com a certeza de que, ao lado de tantas outras
contribuições, estaremos debruçados para a ela
boração de um texto legal que não represente
apenas o que queremos para o Brasil de hoje,
mas especialmente o que poderemos aspirar para
o País, que desejamos para os nossos fílhos,para
os nossos netos, para as gerações futuras Unidos
poderemos, sem discriminações, sem preconcei
tos, sem qualquer tipo de discriminação, escrever
uma Carta Magna que represente efetivamente
as aspirações do Espírito Santo e de todo o Brasil,
as aspirações de quem deseja um país próspero,
justo, de progresso, de felicidade para todos os
seus filhos.Muitoobrigado. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - No
encontro da tarde, quem irá falar será o povo.
Queremos ouvir as entidades, a partir das 14 ho
ras e 30 minutos.

Como membros da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso, da Assembléia Nacional
Constituinte, gostaríamos de recolher os nomes
das pessoas, das personalidades e de entidades
que gostarão de, à tarde, debater conosco.

Queremos registrar a presença do Padre Afon
so Pastare, da Pastoral Carcerária, líder comu
nitário. Estão presentes, também, elementos do
Movimento Nacional de Menores de Rua, repre
sentantes da Escola Aberta, aqui de Vitória, repre
sentante do IESBEM, do Estado do EspíritoSanto,
o representante da Funabem, o representante do
Movimento de Idosos. Estão presentes os Drs.
Antônio Castro, Maria Passamani, João Marcos
de Faria, funcionários desta Casa que, durante
onze meses, percorreram todo este Estado e, por
iniciativa da Assembléia Legislativa, chegaram a
elaborar um anteprojeto de Constituição comple
to que já tivemos a honra de entregar ao nosso
Relator. através de despacho. E também já tive
mos ocasião de fazer referência a este esforço
da Assembléia Legislativado Estado do Espírito
Santo no plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Está presente, comojá disse, o Deputado Dilton
Lírio; o nosso companheiro e amigo Dr. Ari Fer
reira,ql;le representa aqui as entidades do Volunta
riado. E uma honra muito grande tê-lo aqui. Não
sei se há outra entidade cujo nome devesse ser
mencionado. Há pouco tive a informação que há
presente um representante da Pastoral do Menor.

Há um grupo de menores, que acho é o grupo
mais representativo que temos neste instante, le
vantando os seus cartazes onde pode-se ler algu
mas das suas reivindicações. Vemos ali: "salário,
casa e educação", para demonstrar que o proble
ma do menor não é muito simples, é um proble
ma que demanda uma responsabilidade histórica
desta Nação.

Como disse o Constituinte Cássio Cunha Lima,
que é o nosso menor na Constituinte, nos damos
a liberdade de bnncar muito com o Deputado
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Cássio Cunha Lima,dizendo que na nossa Subco
missão estamos cuidando dos três aspectos fun
damentais: dos Direitos da Mulher, e lá temos
três representantes. Ali está a Constituinte Rita
Camata, legítima representante do povo capixaba
na Constituinte e da mulher capixaba. S. Ex' tem
sido uma das presenças mais freqüentes no ple
nário daquela Subcomissão, um dos Constituin
tes mais pontuais no trabalho que temos realizado
ali.

Também temos os representantes da LBA, aca
bam de nos informar. De modo que estamos cui
dando alidos três aspectos fundamentais. Anossa
Subcomissão vai cuidar da elaboração constitu
cional no tocante ao Direito da Mulher, Direito
da Familia.Naturalmente, as mulheres estão aten
tas para este fato.

Quanto ao Direito do Menor, ai está um repre
sentante dos menores, o Constituinte Cássio Cu
nha Lima, aqui presente.

O Deputado Eraldo Tinoco, que está ali com
alguns cabelos brancos, é o nosso representante
no Direito do Idoso.

Vejam bem, esta Subcomissão está com uma
responsabilidade imensa. Talvez,de todas as Sub
comissões temáticas da Assembléia Nacional
Constituinte, das 24 Subcomissões, a maior res
ponsabilidade recai sobre a Subcomissão da Fa
mília, do Menor e do Idoso. Por quê? Porque va
mos tratar de questões complexas, de questões
muito difíceis.Basta pensarmos no Direitodo Me
nor. A expectativa nacional em tomo deste aspec
to é imensa Já estamos verificando que 70%
das sugestões encaminhadas àquela Subcomis-

. são são a respeito do Direito do Menor.
Vamos aproveitar a sugestão do Constituinte

Eraldo Tinoco para conhecermos quais as entida
des e personalidades que já se encontram presen
tes aqui. Gostaríamos de ter os nomes, gostaría
mos que os nossos assessores providenciassem
isto para conhecermos quais as entidades e pes
soas que estão presentes, para, então, estabele
cermos um calendário na parte da tarde, a fim
de garantirmos o direitoà palavra a todos quantos
se fizerem representar aqui para que tenham
oportumdade de defender suas posições e enca
minhar as suas propostas.

Abrimos a palavra, inquirindo se algum mem
bro da Assembléia Legislativa ou da nossa Subco
missão gostaria de fazer uso da palavra

Temos aí representantes de diferentes Banca
das, do PT, do PDT, do PFL, do PMDB.

Concedo a palavraao nobre Deputado Estadual
Armando Viola, do PMDB.

O SR. DEPUTADO ARMANDO VIOLA - Sr.
Presidente, Deputado Dilton Lírio Neto, Consti
tuinte Nelson Aguiar,Presidente da Subcomissão
da Família, do Menor e do Idoso, desejo cumpri
mentar os Srs. Constituintes e dizer da satisfação
de todos nós, Deputados Estaduais, em receber
aqueles que são os responsáveis pela elaboração
da LeiMaiorque irá dirigiros destinos deste País.

Em V. Ex" o povo confiou os destinos deste
País na elaboração de uma Constituição, através
dessa Assembléia Nacional Constituinte, tão pedi
da, tão sonhada ao longo dos tempos em que
este País viveu sob o regime militar.

E com satisfação, pois, que o nosso pequeno
Estado, o Estado do Espíríto Santo, e, em espe
cial, os representantes desta Casa, recebemos os
Srs. Constituintes, agradecendo, é claro, por te-

rem trazido aqui para esta Casa, através do seu
Presidente, Constituinte Nelson Aguiar,este entro
samento maior entre V. Ex" e o povo.Tenho certe
za, este debate na parte da tarde deverá ser mais
com as comunidades que irão, quem sabe, trazer
subsídio até para aqueles que, de fato, irão fazer
a Constituição, a Lei Maiordeste País.

Ao cumprimentá-los, eu o faço cumprimen
tando, também, dois capixabas, que são os Cons
tituintes Nelson Aguiar e RitaCamata. Tenho cer
teza que, junto com os demais Constituintes, irão
destacar esta Subcomissão para que traga frutos
extroardinários à elaboração da Lei em seu todo.

É, pois, Sr. Presidente, Srs Constituintes e Srs
Deputados, que levo para o calendáno de minha
vida escrevendo hoje como um dia feliz dos dias
felizesque já tive,por um evento de tanta impor
tância como o que será hoje aqui realizado.

Muitoobrigado e boas-vindas a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao nobre Líderdo PDT,Luiz Carlos
Santana.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS SANTANA
- Sr. Presidente, demais Membros desta Mesa,
Presidente e Relator da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso, Srs. Constituintes, Srs. De
putados da Assembléia Legislativa do Espírito
Santo, sr-,Srs., crianças do meu Brasil: É com
imenso prazer que, em nome do Partido Demo
crático Trabalhista, recebemos em nossa Assem
bléia Legislativa esta Subcomissão, Subcomissão
essa que, para nós, como pediatra, como pai,
como filho, tem um valor muito grande, pois fala
sobre o menor. E sabemos que este País só se
desenvolverá, crescerá na honestidade e nas con
dições que dermos às nossas crianças; à educa
ção e saúde que dermos a essas crianças, e este
País só será grande quando a famíliaforrealmente
respeitada, quando o trabalhador tiversaláriojusto
para sustentar a sua família. Acima de tudo, passa
mos por esta vidae ficamos idosos, e esquecemos
que os nossos idosos têm valor neste País, e são
jogados aí no mundo afora sem nenhuma condi
ção de ter um final de vida feliz.

Afunção de V. Ex", nobres Constituintes, é mui
to importante porque esta Subcomissão tem a
responsabilidade de tratar da criança, da família
e do idoso. Desejo que daqui do nosso Estado,
o EspíritoSanto, saia para a Constituição da Repú
blica brasileira, algo que possa fazer com que
o nosso menor sofra menos, que a nossa família,
ao invés da desunião, se agrupe cada vez mais
e que o nosso idoso tenha um futuro muito me
lhor e mais promissor para chegar ao final de
sua vida com melhores condições.

Muitoobrigado, sejam bem-vindos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Conti
nua franqueada a palavra.

Concedo a palavra ao Deputado Dário Mar
tinelli.

O SR. DÁRIO MARTINELU - Sr. Presrdents
da Subcomissão da Família,do Menor e do Idoso,
Sr. Relator, Sr. Presidente da Assembléia Legis
lativa do Espírito Santo, 5rs. Constituintes, Depu
tados da Assembléia Legislativa do EspíritoSanto,
entidades que se fazem presentes a este encontro;
meus Srs., minhas Srs't

Como Vice-Líder da Bancada do PFL nesta Ca
sa quero saudar os nobres visitantes que vêm
a este Estado trazer a sua contribuição para que

a nossa gente se posicione e possa contribuir
de maneira sólida com a nova Constituição do
nosso País.

Bastariam os três itens afetos a esta Subco
missão para justificar todo o procedimento de
uma nova Constituição, tal a importância do que
se revestem na atualidade e, especialmente, no
futuro da Nação brasileira É preciso que se pense
na nossa infância porque dela vai depender, sem
dúvida, os futuros passos que esta Nação haverá
de ensejar.

A Bancada do Partido da Frente Liberal, se fa
zendo presente em todos os movimentos afetos
a esta Subcomissão, deseja que, não só esta Sub
comissão, mas todas as outras que integram o
trabalho da nova Constituição brasileira, se pos
sam fazer presentes através de convite de nossa
Assembléia Legislativapara trazer ao nosso Esta
do o incentivo de que estamos carecendo para
posicionar este pequeno Estado que, por ser pe
queno, não é diferente de nenhum dos grandes
Estados da Federação, nos seus problemas e na
busca da solução desses problemas.

Desejamos aos ilustres visitantes, desejamos
aos Constituintes capixabas Nelson Aguiar e Rita
Camata, que este seja o passo que S. Ex", dão
em benefício do nosso Estado, do nosso menor,
da nossa famíliae do nosso idoso Muitoobrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Por
sugestão do nobre Constituinte Eraldo Tinoco,
temos ainda uma hora. Então, daremos oportu
nidades aos Srs. Deputados e a algum membro
de alguma entidade que queira fazer uso da pa-
lavra. .

Concedo a palavra ao nobre Deputado João
Coser, Líder do PT.

O SR. DEPUTADO JOÃO COSER- Sr. Presi
dente da Assembléia Legislativa do Estado do
EspíritoSanto, Sr. Presidente e Sr. Relatorda Sub
comissão da Família, do Menor e do Idoso, em
nome da Bancada do Partido dos Trabalhadores,
gostaríamos de registrar e realmente saudar a
presença de V. Ex" aqui. Para nós, do Espírito
Santo, é muito importante termos o direito, a
oportunidade de debater questões da Constituin
te, principalmente questões que nos tocam bas
tante de perto, como a questão do menor, a ques
tão da família,a questão do idoso, coisa que todo
brasileiro vive, que todo brasileiro sente. Gostaría
mos, também, de aproveitar esta oportunidade
para regrstrar que quando chegamos a esta As
sembléia Legislativa, uma das nossas primeiras
decisões, foi requerer a criação de uma Comissão
do Menor nesta Assembléia. Ontem à tarde ela
foi constituída, e tive o prazer, com o apoio de
todos os parlamentares, de ser indicado para pre
sidir esta Comissão. Então, já temos constituído
também aqui na Assembléia Legislativa do Espí
rito Santo uma Comissão que vai discutir a ques
tão do menor.

Para nós é de grande satisfação, estarmos reco
lhendo também todos os subsídios, e vamos es
perar, com a experiência de V. Ex" colhida em
todo o Brasil, que consigamos apresentar, tam
bém aqui no Espírito Santo, um projeto a1tema
tivo,após a aprovação maior na Assembléia Cons
tituinte.

Gostaríamos de solicitar da Presidência dessa
Subcomissão que a questão do menor de rua
fosse tratada de formg e.§pecia1..P9.r.qyg,esta, sem
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dúvida, é a preocupação maior, é sobre o menor
que já se encontra na rua que temos a obrigação
de apresentar alternativas,para que isto não venha
mais acontecer neste Brasil.Um Brasiltão grande,
com tanta produção, com tanta extensão e onde
vemos tantos menores dormindo embaixo de
pontes, sem casa para morar e sem alimento.

Realmente, à tarde, iremos colocar um pouco
da nossa experiência, da nossa convivência nessa
área. Neste primeiro momento, gostaríamos, real
mente, em nome da Bancada do Partido dos Tra
balhadores, parabenizar esta iniciativa e desejar
que V. Ex" sejam bastante felizes, que neste Brasil
afora colham as mais diversas sugestões e consi
gam apresentar um estudo profundo sobre essa
questão.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(NelsonAguiar)-APresi
dência registra, com satisfação, as presenças dos
companheiros: Sr. Mateus Rossini, Presidente do
PMDB no Município de São Mateus; Sr. José EIi
mar Rosa, Presidente e Secretário do Sindicato
dos Trabalhadores de Indústria de Produtos de
Cacau do Município de VIla Velha;Sr. Helgar Do
tratz, prefeito do Município de Santa Catarina e
da Dr' Conchita, que se encontra no plenário.

O SR. LEVI AGUIAR - Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado LeviAguiar.

O SR. LEVI AGUIAR - Sr. Presidente, demais
componentes da Mesa, Sr. Deputado Federal
Constituinte, nosso companheiro, Sr. Nélson
Aguiar, Presidente da Subcomissão, e demais
constituintes aqui presentes, queremos, inicial
mente, em nosso pronunciamento, citar o pleo
nasmo do grande sábio que em suas palavras
teve a ousadia de assim dizer: "Quem passou
pela vida em brancas nuvens e em plácido berço
adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça,
quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro
do homem, não foi homem, passou pela vida
e não viveu".

Há poucos dias, nesta Casa de leis, foi apresen
tado um projeto de autoria de um dos Srs. Depu
tados com assento nesta Casa com relação à
isenção das passagens em transportes coletivos
para os idosos acima de sessenta e cinco anos
de idade. Começamos a fazer alguma coisa nesta
Nova República. E é mister que este Brasil e esta
Nova República sintam realmente que alguma
coisa está mudando nesta Pátria.

VImos nesta Casa, hoje, um jovem Deputado
com apenas vinte e três anos assomar a esta
tribuna e transmitir o seu pensamento: vimos o
nobre colega Deputado Constituinte, que veio da
Bahia, também, trazer a sua solidariedade e a
sua palavra e a nossa querida Deputada Federal,
S!" Rita Camata, que foi para Brasília representar
o Estado de Espírito Santo juntamente com ou
tros constituintes que lá estão. Parabenizo essa
Subcomissão que aqui veio, e quero dizer, que
na parte da tarde nós aqui estaremos apresen
tando também as nossas sugestões. Parabéns,
nobres Colegas constituintes, parabéns Presiden
te da Assembléia Legislativa, Deputado Dilton lí
rio. Parabéns a todos os nossos colegas que aqui
estão e que, sem dúvida, trarão subsídios muito
importantes para esta Subcomissão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A su
gestão do Deputado Eraldo Tinoco, é no sentido
que limitemos o tempo a 5 minutos, porque há
representantes de entidades que querem apro
veitar o tempo da manhã.

Passamos, então, a palavra ao Deputado Esta
dual Salvador Bonomo, pela Liderança do PMDB.

O SR DEPUTADO SALVADOR BONOMO
Sr. Presidente desta Casa, Deputado Dilton Lírio,
Sr. Presidente da Subcomissão, Sr. Relator, Srs.
constituintes, Srs. deputados estaduais, minhas
Sr" e meus Srs., acho que a observação feita
pelo ilustre Deputado Eraldo Tinoco é absoluta
mente procedente. E muito importante ouvir, so
bretudo as lideranças comunitárias para trazer aos
constituintes de forma mais objetiva, mais con
creta, a realidade em que vivemos.

Queria saudar a pessoa do Presidente da Sub
comissão e do seu Relator, toda a Comissão que
aqui se fazpresente para debater com a sociedade
capixaba um dos problemas mais graves que VIve,
não só a nossa sociedade, mas a sociedade brasi
leira.Queria ressaltar a responsabilidade que recai
no momento sobre os ombros, não só dos mem
bros desta Subcomissão, mas sobre os ombros
de todos aqueles que integram a Constituinte ins
talada, não só em relação a este problema, que
é apenas uma parcela do quadro negro em que
vivea sociedade brasileira.A famíliaestá em crise
porque a sociedade está em crise. Se a sociedade
está em crise, isto representa apenas um reflexo.
Um reflexo das injustiças, que grassaram neste
País, em razão do quadro, das estruturas, por que
não dizer, da infra-estrutura deste País

Devemos atentar para um outro aspecto que
reputamos muito importante, o de que não basta
a elaboração de uma Carta por melhor que seja,
não basta uma lei bonita, uma lei justa, é neces
sário que haja uma prática legal, uma prática
constitucional. E isto só será possível na medida
em que a sociedade se organiaa, na medida em
que a SOCiedade se conscientiza, na medida em
que a sociedade atua. Não basta a elaboração
de uma bela Carta, esta é apenas uma porta que
se abre para que se façam neste País as reformas
profundas que há muito esta Nação exige, para
que se estabeleça, sim, uma sociedade mais justa,
uma sociedade mais fraterna, uma sociedade
mais igualitária, uma sociedade mais cristã.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra a nobre Constituinte Rita Camata.

A SR' CONSTITUINTE RITA CAMATA - Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Dilton Lírio; Sr. Constituinte Relator da Subco
missão da Família, do Menor e do Idoso, Eraldo
Tinoco; Deputados Estaduais; Companheiros
Constituintes que aqui estão nos honrando com
a sua presença; presidentes de entidades e institui
ções; Padre Afonso; prefeito de Santa Leopoldina;
Sr", Srs., e crianças que aqui se encontram. Para
mim, este é um momento de grande emoção.
Sinto-me também no dever de dizerque o Espírito
Santo está privilegiado nesta Subcomissão ao ter
como Presidente um homem que sempre lutou,
defendendo as causas do menor, as causas da
queles que realmente necessitam de pessoas de
fendendo as suas lutas. E, também, por termos
a oportunidade de receber este convite do Presi
dente Dilton Lírio e demais Deputados desta As-

sembléia, para trazer os nossos trabalhos para
Junto da comunidade capixaba, da família capixa
ba, buscando as suas reivindicações, buscando
as suas propostas. Com a certeza de que será
difícil relacionar esses problemas que enfrenta
mos, que vivemos, que não são do presente, do
passado, também, isto nos traz a preocupação
de que continuarão sendo uma sequela para o
futuro, não de amanhã, mas um futuro bastante
remoto.

Venho trazer esta minha preocupação e dizer
à comunidade capixaba que sabemos que os nos
sos objetivos não poderão ser alcançados se não
fizermos com que os debates, que estão sendo
travados em Brasília,através das audiências públi
cas; que os trabalhos que estão sendo realizados
por todas as Subcomissões, estejam ao alcance
de toda a população, de toda a comunidade civil
para que ela acompanhe, saiba o que está aconte
cendo, saiba quais serão os seus direitos garan
tidos na Nova Constituição. Mas há uma preocu
pação. Há pouco dizia que as minhas propostas,
não são somente relacionadas ao problema gri
tante que encontramos nas ruas, o problema do
menor o problema do idoso, que, depois de tanto
trabalho e de tanta dedicação, não tem tranqüi
lidade no viver, não tem acesso à saúde, não pode
descansar e usufruir um pouco daquilo que ele
realizou pelo crescimento e engrandecimento do
nosso Estado e do nosso País;preocupa-me, tam
bém, que nós não tenhamos um trabalho voltado
só para a questão da família,do menor e do idoso,
um fator econômico-social que está aí, gritante,
às nossas vistas. Nós precisamos de uma política,
de um conjunto de idéias, um conjunto de normas
que façam com que todas essas lutas e reivindi
cações de todas as entidades e instituições sociais
do nosso País,sejam inscritas na nova Carta Cons
titucional. Devemos ter a consciência do conjunto,
dentro do fator econôrmco, da procura de justiça
social, da reforma agrária, da reforma tributária,
de uma políticade saúde que atenda os interesses
do trabalhador, os interesses de todo o povo do
nosso País. Também o problema da habitação,
e outros, pois são inúmeros os que aqui estão
e que nós enfrentamos nesta crise pela qual passa
o País.

Isto tudo deve refletirum conjunto harmônico,
para que nós possamos ter uma Constituinte que
seja uma Constituição que dê oportunidade a
que nós tenhamos uma sociedade mais justa,
mais humana e mais fraterna

Gostaria, desta tribuna, de registrar que o traba
lho realizado pelos Deputados companheiros des
ta Assembléia, na proposição de emendas à Cons
tituição, elas deverão ser subscrita por todos nós,
Deputados Federais Constituintes, e entregues
também ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, para que faça com que esse trabalho
possa ser distribuído a todas as Subcomissões
e, com certeza, refletir os anseios da sociedade
capixaba dentro da nossa Constituição, não só
através de nós, Constituintes, mas desses traba
lhos que muito vão ajudar no desenrolar dos de
bates da Carta que será escrita.

Agradeço, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
a oportunidade de estarmos aqui junto da família
capixaba, mais uma vez, trazendo o nosso com
promisso de lutarmos, de sermos porta-vozes das
reivindicações da luta de todos vocês. Muitoobri
gada e vamos, juntos construir uma Carta que
possa, amanhã, ser o orgulho de nós capixabas,
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de nós brasileiros,do povo e de nosso País.Muito
obrigada a todos que aqui estão nos prestigiando
e dando sua contribuição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson AgUIar) - Conti
nua franqueada a palavra.

Concedo a palavra ao Dr. Ary Lopes Ferreira.

O SR.ARYLOPESFERREIRA-Exm° Sr. Presi
dente da Subcomissão da Família, do Menor e
do Idoso, Ex" Sr. Deputado Relator da Mesa da
Subcomissão, demais membros Constituintes,
Srs. Deputados Estaduais, Srs. representantes de
entidades comunitárias, meus companheiros de
atividade assistencial, Srs. e Sr'"

Cremos que esta oportunidade de participar
diretamente dos trabalhos Constituintes vai mar
car, de maneira indelével, a vida de cada um de
nós. Por certo, haveremos de dizer aos nossos
netos - e até, quem sabe, aos bisnetos - que
nós aqui do Espírito Santo, aqui de Vitória, partici
pamos da elaboração de alguns dos textos da
Carta Constitucional que vigorará a partir de 1988.
A nossa História hoje, a história de cada um de
nós, a história de cada cidadão, hoje no exercício
de seus direitos políticos, está sendo acrescida
de um fator extraordinário,raro na VIda de muitos
milhões de cidadãos em todo este mundo contur
bado. Em poucos países do Mundo, o cidadão
comum pôde participar da elaboração de uma
Constituição da maneira pela qual hoje nos é ofer
tada pela Subcomissão da Famílla, do Menor e
do Idoso, cujo título não deveria ser esse; acho
mesmo que deveríamos chamar essa Subcorrns
são de Subcomissão dos Valores Humanos da
Sociedade.

Como representante, no momento, da Associa
ção dos Dirigentesde Obras de Menores do Espí
ritoSanto, que congrega atualmente 46 entidades
assistenciais particulares, que praticam a assis
tência social sob a modalidade de filantropia,
aproveitaremos a oportunidade que nos é ofere
cida para apresentar proposições concretas du
rante os trabalhos da tarde, que se resumem nes
tes pontos, que eu peço que todos anotem, pelo
menos de memória, para colaborar conosco na
discussão, no momento certo. Nós apresentare
mos propostas tipicamente da Constituinte para
o texto constitucional futuro, em relação à questão
social do menor, da famíliado menor e da criança
propriamente dita, que é o que interessa - como
diz o nobre Constituinte Nelson Aguiar: "o meu
filho não é menor, o meu filho é uma criança,
o meu neto é uma criança." Então, todos são
crianças E haveremos de apresentar propostas
de legislação ordinária, porque precisamos que
de pronto, de imediato, se adotem medidas con
cretas que beneficiem a nossa atividade assisten
cial. Na área da Constituinte propriamente dita,
nós apresentaremos as seguintes proposições re
sumidas, só pelo título:primeiro, modema concei
tuação jurídica dos direitos da criança. Segundo,
estabelecimento de princípiosrealistas e objetivos
sobre o trabalho da criança que estuda. Terceiro,
novo incentivo e apoio às entidades assistenciais
com imunidade tributária ampla, e não como ho
je, restrita e submetida à legislações ordinárias
casuísticas.

Estes são os três pontos pnncipais das propo
sições que faremos sobre assuntos de matéria
constitucional.

Aproveitando a presença de Constituintes, es
pecialmente de Rita Camata e Nelson Aguiar,va-

mos apresentar duas propostas também para a
legislação ordinária, que são as seguintes:

l' - incentivos fiscais do imposto de renda,
nos moldes da LeiSamey, para donativos às enti
dades assistencraís.ALeiSamey permite redução
do imposto de renda a pagar, com investimentos
em cultura, etc. Queremos, também, donativos
para as obras assistenciais fílantrópicas,

2' - Reconhecimento de utilidade pública das
entidades assrstenciais, descentralizado para os
Estados - porque atualmente é centralizado no
Conselho Nacional do Serviço Social em Brasília,
que é um "elefante branco"; nem é elefante, é
mamute - com a eliminação da burocracia atual
mente existente. Na parte da tarde, no momento
próprio, apresentaremos essas proposições, es
critas, formalizadas devidamente, e nos coloca
remos à disposição para o debate. O que eu peço
é que todos os nossos companheiros pensem
nessas proposições, para reforçar e fortalecer a
argumentação da defesa que faremos de cada
uma delas.

Obrigado a V. Ex", Srs. membros da Subco
missão dos Valores Humanos e da Sociedade,
por essa extraordinária oportunidade que nos ofe
receram nesta data. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Acada
membro da nossa Subcormssão presente, vou
pedir que se levante, porque essa é a vontade
de nosso público, para o caso de que alguém
queira se dirigir, de modo pessoal, a algum dos
Srs. Constituintes.

Temos, como Vice-Presidentedesta Subcomis
são, o nobre Constituinte Roberto Augusto, do
Rio de Janeiro, e é um líder evangélico; o nobre
Constituinte Eraldo Tinoco, do PFL da Bahia, é
o nosso Relator;o nobre Constituinte Cássio Cu
n~Ja Uma, que está acompanhado de sua esposa,
SIlVIa Almeida Cunha Uma; o nobre Constituinte
Ervin Bonkoski, do Estado do Paraná, também
acompanhado de sua esposa, Maria Roceio Ro
cha Bonkoski;o nobre Constituinte Iberê Ferreira,
do RIO Grande do Norte;RitaCamata não precisa
apresentar; o nobre ConstituinteAntônio Câmara,
do PMDB do Rio Grande do Norte e, ainda, os
nossos Assessores, que são funcionários do Sena
do e estão à disposição da nossa Subcomissão:
Antônio Carlos Pereira Fonseca, Eugênia Maria
Pereira Vitorino, José AngeloAgostlruMunize Ma
ria LuizaErvilha.E, também, como companheira
de viagem, que veio rever seus amigos e amigas
do Espírito Santo, a Beatriz,minha companheira
de alegrias e de infortúnios.

Vamos sair agora, para o almoço, na parte da
tarde falarão os Srs. Deputados da Assembléia
Legislativado Espínto Santo e os Srs. Deputados
Constituintes, apenas quando interpelados pelos
que tiverem propostas e posições a defender nes
te encontro. Temos, aqui, vários amigos, vários
companheiros. Não temos condições de citar os
nomes de todos, porque não há tempo, mas que
remos saudá-los e dizer-lhes que se sintam como
membros da Mesa, e estejam aqui também para
darem a sua contribuição.

Agradecemos as palavras que nos foram dirigi
das, as referências que nos foram feitas, e quere
mos dizer que, estamos aqui, na expectativa de
podermos contribuir com o povo capixaba, para
que a sua voz se reflita naquela Subcomissão,
para que a sua contribuição pessoal tenha em
nós o intermediário, o portador competente, para

lazer com que ela reflitano texto da futura Consti
tuição do nosso País. Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE DAASSEMBLÉIA LEGIS
LATIVA (DiltonLírio) - Convidamos os integran
tes da Subcomissão da Família, do Menor do
Idoso, a tomarem assento no plenário desta Casa.
Convidamos o Constituinte Nelson Aguiar, Presi
dente da referidaSubcomissão, para tomar assen
to à Mesa, assim como o seu Relator.Conviamos,
também, os Constituintes 1°e 2°Secretários, para
tomarem assento à Mesa.

Para dar início aos nossos trabalhos, convida
mos os Srs. Deputados Estaduais para tomarem
assento à Mesa, bem como os Presidentes de
entidades de classe, e sindicatos, presentes em
nossa galeria, para que tomem assento em nosso
plenário, uma vez que os trabalhos serão abertos
a todos. As entidades poderão fazer os seus pro
nunciamentos as suas reivindicações

Como fizemos na parte da manhã, queremos
novamente registrar a presença, nesta Casa, dos
seguintes membros da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso: Presidente - Constituinte
Nelson Aguiar;Primeiro-Vice-Presidente- Cons
tituinte Roberto Augusto; Relator Constituinte
Eraldo Tinoco, e ainda, os titulares Cássio Cunha
Uma, Ervin Bronkoski, Rita Camata, Eraldo Tino
co, Iberê Ferreira e o Suplente Antônio Câmara.

A Presidência desta Casa, em nome de todos
os Deputados que a integram mais uma vezreitera
os votos de que esta Subcomissão possa colher,
no Espírito Santo, valiosos subsídios para o seu
trabalho. Sabemos todos nós que dentre as ques
tões que afligem a Nação brasileira, as relativas
ao menor, à famíliae aos idosos estão em primei
ro plano, fruto do subdesenvolvimento deste País
e de um modelo econômico injusto,que tem privi
legiado uma minoria de brasileiros, em detrimen
to da marginalização de milhões que vivem em
situação de penúria e miséria, nos mangues, nas
favelas, nos grandes centros, ou abandonados à
própria sorte neste interior do nOSSQ Brasil.

Queremos agradecer, em nome desta Casa,
o esforço que esta Subcomissão faz, compare
cendo ao Espírito Santo. E particular, agradece
mos ao nosso companheiro Nelson Aguiar, que
para honra de todos os capixabas, foi escolhido
Presidente dessa importante Subcomissão. Caro
Nelson, o seu trabalho nesta Assembléia Legis
lativa,que conhece bem e a dirigiu,ou na Funa
bem, a nível nacional, sempre teve uma atuação
coerente e destacada em defesa do menor aban
donado. Fazemos votos, companheiro Nelson
Aguiar, que V. Ex' logre pleno êxito no seu traba
lho, que auxiliado por seus ilustres Pares nesta
Subcomissão, possa levar a bom termo um traba
lho sério e tudo aquilo que é necessário, em bene
fíCIO dos menores carentes, dos idosos e da pró
pria família brasileira. Temos certeza de que os
Constituintes' brasileiros haverão de ter sensibi
lidade para os graves problemas que afligem nes
ta Nação, fazendo com que a nova Carta Magna
reflita os anseios e as aspirações de todos os
brasileiros.

Com a palavra no nobre Constituinte Nelson
Aguiar que dirigirá estes trabalhos, nesta memo
rável tarde no Espírito Santo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Obri
gado, nobre Deputado, gostaria de passar a pala
vra aos representantes das entidades presentes.
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Por ordem de inscrição, nós franqueamos a
palavra para a entidade, representativa desta cida
de, que queira usar da palavra, apresentar seus
documentos e defender suas posições.

De início,nós decidimos estabelecer uma siste
mática para evitarmos o monólogo, e o mono
pólio do uso da palavra. Para que todos tenham
oportunidade de usar o tempo, nós vamos de
iníciofranquear a palavra pelo espaço de 5 minu
tos, prorrogável por mais 2 minutos, a fim de
que as instituições possam, todas elas, apresentar
as suas idéias. No decorrer dos debates, todos
teremos a oportunidade de questionar.

Pela Pastoral da Família,temos o Padre Afonso.
O Dr.Magalhães, primeiro a se inscrever, é repre
sentante do Movimentodos Idosos, e poderá usar
da palavra por até cinco minutos, prorrogáveis
por mais dois. (Totalmente fora do rnícrofone.)

O DR.MAGALHÃES - Exm'' Sr. Nelson Aguiar,
Presidente da Subcomissão da Família,do Menor
e do Idoso;Exm" Presidente desta Casa, Sr. Dilton
Urio e demais Membros desta Comissão:

Falo em nome a Associação dos Aposentados
do EspíritoSanto, considerando que a classe dos
aposentados e pensionistas, do Estado e de todo
o Brasil,tem sido até agora a classe mais abando
nada deste País, porque não tinha organização,
não tinha união e, por causa disso, tudo quanto
era questão adversa recaía sobre ela. Por isso,
durante a ditadura militarfascista, que tomou este
País por mais de 20 anos, as medidas restritivas
contra os aposentados foram em demasia. Deste
modo, os aposentados tentaram agora com a No
va República, reorganizar-se e estão hoje consti
tuindo a Federação Brasileira de Aposentados,
com associados em todo o País. E, no Espírito
Santo, nós temos a Associação dos Aposentados
e Pensionistas, que está lutando pela causa dos
mesmos. Há pouco tempo, fizemos um seminário
nesta cidade, onde compareceram cerca de 500
aposentados, quando estabelecemos 10 comis
sões, cada uma delas com um coordenador e
um secretário. Todos eles discutiram exaustiva
mente os direitos dos aposentados e pensionistas
do Brasil, e, ao final, escreveram, nesta ata, as
suas reivindicações mais sentidas, que foram to
das catalogadas e apresentadas em detalhes no
Seminário, que criou uma comissão para redu
zi-Iastodas, eram muitas. E a Assembléia Nacio
nal Constituinte iria atender a tantos pedidos! En
tão, fizemos um conviteaos nobres parlamentares
da Assembléia Nacional Constituinte para que
viessem a Vitória a fim de receberem esse docu
mento pessoalmente, na presença do Sr. Gover
nador do Estado, Dr. Max Mauro. De maneira
que assim o fizemos, e esse documento foi sole
nemente entregue, na presença de uma nume
rosa comissão, aos parlamentares que nos deram
a honra de suas presenças. Infelizmente, somente
3 compareceram.

Desse modo o convite que foiextensivoa todos
os parlamentares Constituintes não foi atendido
a não ser por esses três parlamentares que nos
deram a honra de sua presença. E, nesse docu
mento, nós apontamos as necessidades dos apo
sentados ao passarem da ativapara a inatividade,
de conservarem os mesmos salários, porque não
é possível que homens que trabalharam durante
30, 40, 50 anos, na velhice, alquebrados, preci
sando de tanto, tenham descontado tanto dos
seus salários. Isto é uma calamidade! Pleiteava-se,

então, que todo indivíduo,todo funcionário, todo
cidadão ao se aposentar e cair na inatividade,
com ele levasse o mesmo salário que recebia
antes, e não recebesse salários baixos a título de
recompensa.

Outra coisa absurda que existe- e que sempre
existiu neste País - é que o aposentado seja
relegado a um papel secundário. Basta dizer que
durante a ditadura a que me referi, dos anos 69
a 84, durante todos os meses do ano, os aposen
tados do País recebiam uma porcentagem de
10%. Isso não pode acontecer. Não é justo deixar
os aposentados vivendo na mais negra miséria;
essa é uma vergonha que o País não pode mais
tolerar, sem nos referirmos a outras coisas ainda
mais vergonhosas. Por exemplo: o cidadão que
se aposenta com 20 salários, só recebe 10 salá
rios; o que se aposenta com 10 salários só recebe
5 salários. O que se aposenta com 5 vai receber
3, e quem se aposenta com 3 recebe 1.

E a coisa mais calamitosa deste País é o salário
do Fundo Rural, é o salário pago ao trabalhador,
ao homem que semeia o campo. Basta dizerque
este só recebe meio salário mínimo, isto é, quatro
centos cruzados. Isto é uma vergonha! Isto é uma
indignidade para este País! De modo que isto
não pode ser tolerado de forma alguma.

E, para não nos alongarmos mais, porque o
nosso tempo é curto, solicitamos ao Sr.Presidente
apenas mais cinco minutos para nos despedirmos
de todos, desejando-lhes uma grande felicidade.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Agra
decemos ao Dr.Magalhães pela sua palavra.Esta
mos prontos para receber as sugestões que V.
S' tiver para nos encaminhar. Se puder fazê-lo,
será muito bom para nós.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Gosta
ríamos de convidar para tomar assento no plená
rio a Dr' Beatriz Aguiar, e as pessoas que estão
em pé também poderão tomar assento nas cadei
ras vagas.
_ Concedo a palavra ao Sr. Ary Lopes Ferreira.

O SR.ARY LOPES FERREIRA-Sr. Presidente
da Subcomissão da Família,do Menor e do Idoso;
Sr. Relator; Sr. Presidente da Assembléia Legis
lativa, estou representando duas entidades dife
rentes: a Associação dos Dirigentes de Obras e
Menores e a Campanha do Bem-Estar do Menor.
A Associação tem alguns dias de existência e a
campanha do Bem-Estar do Menor já tem vinte
anos. Vinte anos de sofrimento com a comuni
dade, assistindo ao descalabro que impera em
nosso Estado, em nosso País, na área governa
mental, no atendimento da questão inflamante
do menor, da criança abandonada.

Em nome da Campanha do Bem-Estar do Me
nor, a proposição que fazemos à Subcomissão,
diz respeito ao trabalho do menor, ao trabalho
da criança que estuda e da criança que precisa
manter-se, ou participar da manutenção da sua
própria família. Acabamos de ter conhecimento,
após a redação do texto da proposta, de um texto
elaborado pela própria Subcomissão, que no inci
so 12 trata justamente do trabalho do menor.

O SR. NÉLSON AGUIAR - Pedimos licença
ao nobre orador para informá-lo de que esta pro
posta é do Constituinte Nélson Aguiar, dirigida
à Subcomissão.

O SR. ARI LOPES FERREIRA - Retificamos,
então. A proposta é do Deputado Federal e Presi-

dente da Subcomissão, Sr. Nélson Aguiar, e tem
o seguinte texto:

"É proibido o trabalho para o menor de
14 anos, garantindo-se-Ihe a educação pelo
trabalho".

A nossa proposição tem o seguinte conteúdo,
no sentido de serem adequados os princípios
constitucionais sobre o trabalho do menor à reali
dade social brasileira,que comporta no continen
talismo do País, duas coisas evidentemente dife
rentes: as situações regionais, por exemplo, do
Nordeste e do Sul do País e as situações das
crianças que vivem nos perímetros urbanos, nas
periferias das grandes cidades e nos ambientes
rurais. Só essas duas diferenças brasileiras reve
lam que não é possível estabelecer uma faixaetá
ria única um princípio único para regular o traba
lho da criança nessas duas diferenças, nesses dois
mundos dentro do nosso País: o mundo do Nor
deste e o mundo do sul, o mundo da área urbana
e o mundo da área rural.

De sorte que a nossa proposição é no sentido
de que os Constituintes estudem uma fórmula
que contemple essas regionalidades, essas dispa
ridades brasileiras,de modo que facilite o trabalho
do menor como forma de aprendizado, e também
permita o trabalho do menor para a subsistência
dele ou da família,porque há menores, há crian
ças em estado de necessidade ajudando famílias
em grave estado de necessidade. Isso é publica
mente reconhecido e não precisa de compro
vação.

Então, proibir terminam ente o trabalho do me
nor de 14 anos, pode significar o cerceamento
do trabalho para a vida,para a sobrevivência.Este
é um resumo da proposta que se faz para que,
no texto constitucional, seja feita uma ressalva
que seria em termos genéricos, sem nenhuma
veleidade de participar de texto constitucional
com os ilustres membros: "Ressalvado o estado
de necessidade - e as peculiaridades regionais,
nos termos da lei, é proibido o trabalho do menor
de 14 anos, garantindo-se-Ihe a educação pelo
trabalho".

A outra proposta é da Associação de Dirigentes
de Obras de Menores: "As doações de pessoas
físicas e jurídícas para fins assistenciais são ape
nas abatidas da renda bruta para fins de Imposto
de Renda". O Presidente José Sarney conseguiu
uma vitóriano Congresso, instituindo o benefício
fiscal para os investimentos em cultura. A nossa
proposta é que os legisladores estendam esse
benefício fiscal às entidades assistenciais para de
dução diretamente no Imposto de Renda a pagar,
tomando, assim, amplo e efetivo o apoio e o in
centivo às doações para as obras assistanciais
filantrópicas.

A outra proposta, que é tipicamente para a
Constituição, é a seguinte: "tornar ampla e irres
trita a imunidade tributária que hoje na Consti
tuição vigente é apenas imunidade por impostos,
e não por tributos. Os tributos compreendem im
postos, taxas, contribuições de melhoria e contri
buições previdenciárias patronais". De modo que
proposição, que está aqui bem explicada, é no

- sentido de que seja ampliada a imumdade para
"imunidade tributária", e que o regulamento des
sa imunidade não fique sobre o controle das áreas
do Executivo:Imposto de Renda, Imposto Predial
e Territorial Urbano, Imposto de Circulação de
Mercadorias, mas conste de lei complementar.
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Então, o texto constituiconal diria: "as entidades
ou instituições de educação e de assistência social
são imunes a tnbutos, nos termos de lei comple
mentar".

Com isso, se evitariam os interesses estaduais,
os interesses locais e os casuísmos fiscalistas.
Sabemos que há diferença entre Direito FIscal
e Direito Tributário. Os fiscalistas procuram res
tringir as imunidades e as vantagens tributárias.
Então, a proposição é para que os legisladores
Constituintes alterem o atual texto constitucional
e adotem uma redação que tome a imunidade
tributária não submissa à lei ordinária, mas sub
missa à lei complementar. Essas são as propostas
para a Constituição. Se houver oportunidade, fare
mos proposições para leis ordinárias.

Obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
obrigado, Dr. Ary Lopes Ferreira. Temos, ali ao
lado, nossos Secretários, Eugênia e Antônio Car
los, que receberão as propostas que forem deba
tidas e encaminhadas.

Concedo a palavra à Sônia Deorce, da Comis
são Estadual dos Meninos e Meninas de Rua.

A SR' SÔNIA DEORCE - Gostaria de pedir
aos meninos que tenham documentos para entre
gar, que os encaminhem à Secretária.

Estou representando o Movimento Estadual
Criança e Constituinte, que representa a reunião
de várias entidades públicas e privadas que traba
lham com a criança que, vendo a oportunidade
de fazerem estudos e trazerem sugestões que me
lhorem a situação da criança na orgamzação so
cial do nosso País, começaram a reunir-se, a estu
dar e trouxeram suas propostas em forma de do
cumento. Essas propostas já foram encaminha
das a Brasília e, junto com propostas de outros
Estados, que constituem o documento nacional
"Criança e Constituinte". As entidades do Espírito
Santo endossam esse documento nacional e vol
tam a entregá-lo, através das crianças. A ele, junta
mos aquelas propostas particulares do Espírito
Santo que foram levadas ao documento nacional.

Gostaria de falar apenas sobre um aspecto des
sas propostas, porque vão falar também represen
tantes do Movimento dos Meninos e Meninas de
Rua e a representante da Pastoral do Menor, que
dirão como compuseram, e também, a Comissão
Estadual Criança e Constituinte. Nós endossamos
as suas palavras. Eles vão falar mais sobre a situa
ção do menor, sobre a ligação com a família,
sobre a violência e sobre o trabalho. Assim, essas
propostas deles são nossas, também, no docu
mento.

Gostaria apenas de focalizar dois aspectos que
foram vistos por nós, o da saúde e da educação.
A criança foi vista como um todo. A criança, no
Brasil, morre aos milhões, antes de chegar aos
cinco anos de idade. Então, é preciso que a Cons
tituição garanta uma taxa de vida maior às crian
ças brasileiras. Por isso, propusemos medidas de
garantia do Estado para assistência médica, para
a mãe desde gestante, gratuita, através de postos
de saúde; que esses postos de saúde pudessem
ter uma participação comunitária, no sentido de
que a comunidade tivesse acesso e a quem recla
mar quando não estivesse sendo dada a assis
tência de saúde necessária. O grande problema
do nosso serviço público, é que quando não rece
bemos o serviço, não temos a quem reclamar.
Que houvesse o estabelecimento de controle de

saúde através dos postos médicos, comunitários;
que pudesse ser estabelecido um sistema de
acompanhamento da criança desde o seu naSCI
mento; que a mãe também tivesse, na fase de
gestação, todo acompanhamento médico neces
sário.

Outro aspecto que vimos foi o da educação.
A Constituinte atual prevê educação obrigatória
dos 7 aos 14 anos. Muitos estudos existem, no
Brasil, provando que a garantia da educação dos
7 aos 14 anos não democratiza o nivel cultural
brasileiro. A cnança não nasce aos 7 anos, quando
ela chega a essa idade, grande parte da população
brasileira já está em desvantagem. A criança nas
ce com zero anos; com zero anos, ela deva ter
garantida a sua educação Vem imediatamente
uma grande interrogação: mas existe educação
com meses? Também há uma série de estudos
que podem comprovar a necessidade da assis
tência educativa, pedagógica à criança. Se a mãe
vai ter que trabalhar, se a mãe brasileira cada
vez mais se insere no mercado de trabalho; se
as empresas devem ter creches, elas não serão
apenas locais onde as crianças terão comida e
serão limpas. Deve haver todo um trabalho educa
tivo e pedagógico, através de estímulos, através
de acompanhamento psicológico, preparação de
ambiente, etc.. Depois da creche, a criança deverá
ingressar no ensino pré-escolar, que também de
ve ser gratuito e garantido à criança. As crianças
no pré-escolar, hoje em dia, somam 3,5 milhões,
14% da faixa etária de zero aos 6 anos. Mais da
metade dessas crianças são de famílias que já
dão o seu estímulo, que já se preocupam com
todas formas educativas. A criança que não está
na pré-escola não tem o seu desenvolvimento
intelectual amparado, estimulado e trabalhado.
Também quando chegar à primeira série, ela terá
mais esse fator para afastá-Ia da escola, embora
não seja o único. A reprovação, na primeira série,
não é o único fator que a afasta da escola. É
claro que tem o trabalho, ela tem a falta de escola,
ela tem a írnpossrbilídade de uma pessoa que
a leve para a escola. Mas a falta da pré-escola
é mais um fator que leva as crianças a serem
reprovadas e aumenta a desvantagem em relação
às outras pessoas.

Se estamos pensando em democratizar a edu
cação, não podemos nos esquecer de que todas
as crianças devem ter a mesma situação escolar.
Se ela não recebe os estimulos em casa, se os
pais são analfabetos, se ela não tem condição
de consultar nada, nem de brincar porque as ca
sas são apertadas, não têm área de lazer, não
têm quintal, a escola através da situação educa
tiva, deve promover o desenvolvimento da crian
ça. Eu poderia me estender muito mais, mas co
mo está no nosso documento, não vou fazê-lo.

Tivemos, também, preocupação com a educa
ção permanente, através dos meios de comuni
cação. Pedimos que seja preocupação dos Cons
tituintes, que a decisão sobre a programação dos
meios de comunicação seja tomada por um con
selho que ouça a comunidade. Por que a comu
nidade deve aceitar toda a programação dos
meios de comunicação, sem poder dizer se aquilo
faz bem para ela, se aquilo é o que ela quer para
os seus filhos se aquilo está prejudicando ou não
a educação das crianças.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós,
em nome da Mesa, pedimos aos oradores que

sejam concisos em suas propostas, uma vez que
vánas pessoas estão inscritas para falar, e quere
mos que o maior número possível das aqui pre
sentes, possam apresentar suas propostas.

Concedo a palavra ao representante da comu
nidade de Taboazeiro, José Alves Carneiro.

S. S' não está presente.
Concedo a palavra à Associação Assistencial

de São Fracisco de Assis, na pessoa de Eliane
Pereira Ferreira.

S. S' não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Luís Augusto Ângelo

Martins, da Associação Capixaba de Pessoas com
Deficiências.

O SR. LUÍSAUGUSTO ÂNGELO MARTINS 
Exm"Sr. Presidente da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso, Nelson Aguiar; Exm° Sr.
Presidente da Casa, Deputado Dilton Lírio e de
mais representantes Constituintes que formam
esta Subcomissão:

É com muita satisfação que participo desse
processo democrático onde as entidades e seg
mentos da sociedade podem debater e buscar
soluções para família, o menor e o idoso.

A Associação Capixaba de Pessoas com Defi
ciência, do núcleo de Vila Velha, cujo objetivo
é lutar pelas pessoas portadoras de deficiências,
se reúne semanalmente. Diante do momento polí
tico, econômico e social que vivemos, com as
claras evidências de que o idoso é considerado
incapaz, portanto, um deficiente a mais na nossa
sociedade, isso nos preocupa, porque já somos,
no Espírito Santo, 230 mil deficientes, e, no Brasil,
todos sabem, são 13 milhões de pessoas. Real
mente, a problemática do idoso deve ser encarada
de forma mais séria, para que num amanhã bem
próximo, não tenhamos junto aos deficientes, um
novo segmento da sociedade e que aquela famo
sa frase da nossa Constituição seja respeitada
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convic
ções políticas", e ainda acrescentar: "idade ou
ser portador de deficiência de qualquer ordem".

Para a conscientização de nossa sociedade
acho que através da educação poderiamos mudar
esse quadro. Sugiro a inclusão, no currículo esco
lar, de 1°e 2° graus e de universidades, disciplinas
que dessem ao individuo informações para ele
refletir, através do trabalho, a problemática da fa
mílía, do menor e do idoso e, por que não dos
deficientes físicos. As sugestões, praticamente,
são a inclusão no currículo, dessas matérias, tais
como a municipalização do atendimento ao idoso
e ao menor, através da ação da rede municipal
e estadual de educação. Isso pode ser copiado
de alguns paises do exterior, onde as escolas de
cada município ficam responsáveis pelos proble
mas do menor e do idoso daquela municipali
dade, isso descentralizaria a problemática.

Para encerrar, gostaria de aproveitar a oportu
nidade e pedir aos Constituintes presentes, com
direito a voz em todas as Subcomissões, que se
empenhassem junto a Subcomissão à discutir a
problemática do deficiente e, que, juntos, garantis
sem o espaço devido ao seguimento das pessoas
portadoras de deficiências, que é presidida pelo
Constituinte IvoLech. Pediria também a esta Sub
comissão que encaminhasse as 14 propostas do
Movimento a nível nacional.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con

cedo a palavra ao Sr. Representante do Bairro
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de Canaã. Pediríamos que declinasse o seu nome
para que a taquigrafia pudesse registrá-lo.

O SR. LOORNAL LOPES CUNHA - Quero
parabenizar o Sr. Deputado Ditson Lírio e como
representante do Movimento do Bairro Canaã, eu
gostaria de trazer a nossa proposta aos Consti
tuintes que, honrosamente, vêm ao Espírito San
to. Nos meus 38 anos de vida não tinha visto
ainda o público participar.

Com relação à família, a minha proposta é des
dobrada em duas: que os Constituintes estudem
com carinho, inserindo na Constituição brasileira,
um piso salarial para os aposentados menos favo
recidos de, pelo menos, três salários mínimos.
Não é que eu seja aposentado, mas o que se
vê no INPS,nos camês desse pessoal é um absur
do; segundo, dando a esses aposentados, com
deficência, passe livre, para ônibus. Porque, há
poucos dias, foiaprovado, aqui nesta Casa, o pas
se livrepara o aposentado acima de 65 anos de
idade. E os aleijados que são aposentados, como
~ca a situação desse pessoal? Porque se sofrem
um acidente de carro, se sofrem um acidente
de trabalho, eles se aposentam e não têm direito
ao passe. Só aposentado acima de 65 anos é
que tem. Como representante do Movimento do
Bairro Canaã, tive uma suspeita da lei, porque
essa lei só veio mesmo a favorecer o burguês.
Terceiro: que sejam corrigidos os reajustes sala
riais que são feitos na cesta básica do Governo.
Se ele faz uma correção na cesta básica dele,
ele pode colocar o marido, a mulher e dois filhos.
E aquele que tem mais de dois filhos?Quer dizer,
isso vem provocando a miséria, a carência e o
abandono total das crianças, como é o nosso
caso do Espírito Santo.

Com relação ao menor: seria o caso de se insti
tuir o banco do livro para os alunos do 2° grau,
o que ainda não está inserido na Constituição.
Existe o Banco do Livropara o aluno do 1° grau
e não para o 2°grau. Por quê essa discriminação?
Deveria ser feita uma proposta nesse sentido e
estudada com carinho. Menos para os de escolas
particulares, porque aquele que tem seu filhoma
triculado em escola particularnão precisa de parti
cipar de banco de livro.Seria uma proposta aos
Srs. Constituintes para que estudem com carinho,
se é que vamos ter uma Constituição séria, uma
Constituição digna e voltada para os anseios da
sociedade brasileira. Seria uma coisa a ser inse
rida, a ser imposta dentro da Constituição para
o nosso bem, para o bem de nossos filhos, para
o bem de todos os menores da sociedade.

Quando chega na 8' série, o menor não tem
condições de passar para o 2° grau. Eu mesmo
faço o 2° grau, quando fui comprar um livro de
Química custou 265 cruzados. E a família que
recebe 1.368 cruzados, como vai dar 265 cruza
dos por um livro?Tenho de comprar doze livros
para o 2° grau! É uma realidade que vai ter que
entrar na cabeça de todo Constituitne capixaba,
de todo Constituinte brasileiro,para que obtenha
mos essa mudança na nova Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Professor Coelho Sampaio, re
presentante da Associação dos Amigos da Crian
ça André Luis. (Pausa.)

S. S' não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. ManoelAlves da Silva,

representante da Associação dos Trabalhadores
~m-Terra. (Pausa.)

S. S' não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. IvoSantana, do Con

selho Popular de Vitória. (Pausa.)
S. S' não está presente.
Concedo a palavra à Professora Maria Ângela

Varela Cabral da Pastoral do Menor da Arquidio
cese de Vitória.

Registramos com satisfação a presença da Pro
fessora Hermínia, Breda Minassi, representando
o Exrrr Sr. Secretário da Educação e Cultura.

A SR' MARIA ÂNGELA VARELA CABRAL
Bano Sr. Presidente da Assembléia Legislativado
Estado do Espírito Santo, Dilton Lírio, demais au
toridades presentes, prezado público, crianças
presentes, que acho falam muito mais do que
qualquer um dos oradores aqui presentes.

A Pastoral do Menor da Arquidiocesse de Vitó
ria, com uma trajetória de apenas dois anos e
meio, tem tido a oportunidade de estar presente
junto a todos aqueles movimentos e iniciativas,
em prol de crianças e adolescentes, a cada vez,
em número maior e empobrecidos. Quando fala
mos empobrecidos, isso nos preocupa muito,
porque nos apresenta um processo dinâmico em
que o indíviduo não está estaticamente pobre,
mas um processo em que ele, a cada dia mais,
é empobrecido, isso de forma proposital num sis
tema sôclo-econôrnico-polítíco que é o do nosso
País.

Durante toda a campanha da fraternidade, a
Igreja,no Brasil, refletiusobre alguns pontos, que
considera, devem ser repensados não só durante
a campanha-, durante todo o ano e mais ainda
- o que, na realidade, está marginalizando esse
menor. O primeiro ponto se liga muito à campa
nha da fraternidade, ainda do ano passado, quan
do refletíamossobre a faltade terra, sobre a neces
sidade de uma reforma agrária onde o homem
do campo tenha não só a terra, mas tenha tam
bém a oportunidade e meios para plantar, guardar
seu estoque e garantia de venda de seu produto
final. Essa famíliadesiludida, de tal forma, da vida
do campo vem para a cidade e aísofre uma desilu
são maior ainda.

Durante esses dois anos de caminhada junto
à criança, principalmente a criança da rua, temos
aprendido muito e concluímos que essa criança
precisa voltar à sua comunidade de origem. Te
mos pouco tempo para falar aqui, agora, e por
isso queremos insistirmais nesse ponto. As crian
ças que estão na rua - e sabemos porque traba
lhamos muito com elas - têm sido as crianças
mais difíceis principalmente o adolescente, ele
já perdeu o vinculo com a sua família, o vinculo
com a sua comunidade de origem, perdeu muito
daquilo de onde ele é, está hoje solto no meio
da cidade, experimentando apenas a própria liber
dade da rua, mas pagando muito caro por isso.
A violência policial é muito grande; a policia está
de fato, desumanizada.

Preocupa muito à própria Pastoral do Menor
da Arquidiocese e a própria Igreja no Brasil, o
empobrecimento do dom da vida que acontece
a cada instante na cidade de Vitória. Se já tínha
mos uma população grande nas ruas, do ano
passado para cá essa população cresceu assusta
doramente. Pelo fato de estar desvinculado total
mente da sua comunidade de origem e de não
ter condições de revê-Ia, pelo fato de se sentir
paupérrima, pelo fato de se sentir feia- segundo
a própria criança ou adolescente - pelo fato de
não saber como ganhar dinheiro para o seu sus-

tento. Temos verificado com essas crianças que
o problema de sobrevivência sua e de sua família
tem sido muito grande em detrimento de um
lazer, de um processo de educação que ela está
deixando de lado.

Tudo isso faz com que juntemo-nos a todas
as demais entidades que aqui passaram e irão
passar, que temos de imaginar uma forma, a nivel
muníclpal, de reter as crianças nas suas comuni
dades. E claro que com programas alternativos
para essas que ainda se encontram nas ruas, mas,
de fato, a nívelpreventivo quanto às outras preci
samos pensar. Isso só se fará na medida em que
a família desse menor tiver condições de perma
necer na sua comunidade.

É muito importante que esta Subcomissão do
Menor esteja junto com a Comissão da Família.
Não adianta pensarmos no menor como uma
solução isolada, temos de pensar nele inserido
à família, à sua comunidade, que, cada vez mais,
está empobrecida.

Queríamos finalizar, dizendo aos Constituintes
presentes hoje, nesta Casa, e àqueles que sempre
estão aqui que a Pastoral do Menor está pronta
para sentar, discutir e oferecer toda a sua expe
riência, sempre e quando for necessário.

Muitoobrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - faze
mos um apelo às pessoas que se encontram nas
galerias para que colaborem com o máximo silên
cio, a fim de que possamos ouvirtodas as pessoas
que desejarem fazer as suas propostas.

Concedo a palavra ao Sr. Luciano Nasser Re
zende, da Comissão MunicipalPró-Criança.

O SR. LUCIANO REZENDE- Sr" e Srs., muito
boa tarde. Represento a Comissão MunicipalPró
Criança, da Prefeitura de Vitória, e vou apresentar
as propostas do Movimento Estadual Meninos e
Meninas de Rua.

A preocupação do Movimento com o resgate
dos direitos da cidadania desses meninos e meni
nas de rua vem desde o seu surgimento e é a
motivação maior de suas ações. Durante o ano
anterior, foi realizado o Encontro Nacional de Me
ninos e Meninas de Rua, cujo objetivo foi levantar
subsídios para a nova Constituição. Desse Encon
tro participaram 500 meninos e meninas de 17
Estados que foram eleitos em fóruns locais e esta
duais. Esses fóruns de preparação do Encontro
Nacional tiveram como temática central "O Menor
e a Constituinte". Dele participaram cerca de 10
mil crianças e jovens marginalizados. Além da
discussão direta com meninos e meninas de rua,
o Movimento vem discutindo a questão com ou
tros segmentos organizados da população, como
comunidades eclesiais de base, associações de
moradores, centrais sindicais, partidos políticos,
estudantes, profissionais da área de saúde, profes
sores, jornalistas, assistentes sociais, advogados
e, sobretudo, com educadores sociais de rua. O
Movimento vem promovendo inúmeros debates,
seminários e tem participado de outros tantos
eventos, debates e encontros promovidos por ou
tras organizações e entidades. Temos, portanto,
a legitimidade de porta-voz e interlocutor dos me
ninos e meninas de rua do Brasil.

Por isso, rogamos o direito de ser ouvidos pelo
Congresso Constituinte, considerando uma ques
tão de justiça ver nossas propostas contempladas
na Carta Magna que está sendo elaborada.
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Vamos fazer uma pequena abordagem sobre
o trabalho do menor. Quando discutimos e deba
temos a questão da criança verificamos que não
podemos fazê-lo de maneira isolada. A situação
da criança, hoje, deve ser observada de modo
amplo, que abranja a sua família e sua comuni
dade, como, por exemplo, a remuneração de seus
pais, a infra-estrutura básica do seu bairro. Não
é um problema isolado. Essa a conclusão básica
que chegamos em todos os nossos encontros
e em todas as discussões que tivemos durante
todo o tempo. Pode parecer coerente falarmos
sobre o trabalho da criança, já que a criança deve
ter direito ao estudo e ao lazer. Mas, frente à socie
dade que vivemos, ao mercado capitalista que
aí está, que cada vez mais induz a criança para
a rua, temos que analisar o trabalho de maneira
muito profunda, para que não deixemos que a
criança seja explorada, para que nós possamos
dar a essa criança, já que ele terá que trabalhar
para levar algum auxílio para sua residência, que
ela tenha um mínimo de condições necessárias
para executar bem sua tarefa e que tenha condi
ções dignas de trabalho.

Dentro dessa proposta nós queríamos colocar
que não será permitido ao menor trabalho insalu
bre, perigoso e penoso; e o que não será permitido
o trabalho para menores de 14 anos. Nós observa
mos que existe, no Brasil, uma tendência muito
forte em tomar medidas paliativas com relação
aos problemas sociais e, dentre elas, destacamos
o decreto-lei de 31 de dezembro do ano passado,
quando foi instituído o trabalho para o menor,
baixando dos 14 e atingindo até os 12 anos.

Observem bem. A criança que já está desvin
culada da família, que já está fora da escola ainda
tem a possibilidade de entrar no mercado de tra
balho mais cedo. Somos contrários a essa posi
ção e desejamos dizer, ainda, com relação ao
trabalho da criança - como foi dito aqui, no
decreto, "as empresas deverão admitir, como as
sistidos, com duração de 4 horas diárias de traba
lho e sem vinculação com a Previdência Social"
- que além da criança entrar no mercado de
trabalho mais cedo, ela ainda está desvinculada
da Previdênica, ou seja, mão-de-obra barata para
que o sistema tenha como manter a sua máquina
capitalista.

Observamos, também, com relação ao trabalho
da criança que, quando ele vai se aproximando
da idade para ingresso no serviço rrnhtar, isso
já é um obstáculo para que ele possa conseguir
um trabalho.

Finalizando, nós gostaríamos de propor o servi
ço militar não obrigatório. Porque, quando o rapaz
chega próximo aos 18 anos de idade ele perde,
praticamente, sua chance de conseguir um em
prego, porque o empregador não vai aceitar esse
rapaz que terá de ingressar no serviço militar den
tro em breve e aí ele tem que permanecer na
rua. O serviço militar inibe o empregador de acei
tar essa criança que está na rua e dar-lhe um
emprego decente.

E, por último, sobre a violência, gostaríamos
de propor que: seja assegurado, a qualquer pes
soa, o direito de representação e de petição aos
poderes públicos, em defesa de direitos ou contra
abuso de autoridades; que toda pessoa seja parte
legítima para se opor, impedir e denunciar o Poder
Público por qualquer violência cometida contra
o menor, seja pela polícia, pelos familiares, pelos

meios de comunicação ou terceiros, segundo re
gulamentação de lei.

Essas nossas propostas foram debatidas du
rante todo o ano passado e, ainda, este ano.

Gastaríamos, por últimos, Sr. Presidente - ape
nas mais 30 segundos - de fazer uma obser
vação quanto ao Código de Menores. Queremos
que seja extinto o Código de Menores, uma vez
que essa legislação não trata, em momento al
gum, dos direitos da criança, não possibilitando,
ainda, o seu direito de defesa enquanto cidadã.
Que a legislação civil, o Código Civil Brasileiro
estabeleça as normas para todas as crianças, in
discriminadamente, não sendo necessário um
Código específico que reforça a posição de margi
nalização da criança na sociedade brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra o representante da comunidade de Ta
boazeiro, José Alves Cameiro

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Eu gostaria de saber o que ficou estabelecido
no Regimento para que pudéssemos prosseguir
neste debate.

Eu queria saber da Presidência se os Consti
tuintes não poderiam, no decorrer das exposições,
também questionar as pessoas que vêm fazer as
suas exposições, ou se somente poderá ser feito
no final.Porque, muitas vezes, uma sugestão, uma
pergunta qualquer serviria para dirimir uma dúvi
da, acho que seria interessante...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
acatamos a questão de ordem de V. Ex" e acha
mos, realmente, interessante que tenhamos um
debate, ao invés de um monólogo, V. Ex" e os
demais Constituintes aqui presentes, poderão,
quando julgarem conveniente, levantarem as
questões que forem pertinentes.

Estando ausente o representante de Taboazei
ro, a Associação Assistencial São Francisco de
Assis, por sua representante, Eliane Pereira Fer
reira. (pausa.) Ausente.

Professor Aluisio Koelmg, do Movimento Co
munitário de VilaVelha.

O SR. ALOÍSIO KROEUNG - Em nome do
Conselho Comunitário de VilaVelha, uma federa
ção que engoloba 55 bairros, eu gostana de, neste
momento, fazer a entrega à Subcomissão de um
documento que foi discutido, a nível do municipio
de Vila Velha. Este documento não trata só do
menor e do deficiente, trata de vários problemas
e tem várias sugestões para o Congresso Cons
tituinte.

Vou me restringir à entrega deste documento,
mas eu gostaria de mostrar, um pouquinho, qual
foi o processo de trabalho por que passou este
documento.

No dia 9 de fevereiro de 1984, o Conselho Co
munitário de VIla Velha criou uma Comissão de
Constituintes e já começou a discutir Constituinte;
no dia 5 de maio do mesmo ano foi criada, a
nível de VilaVelha, a Comissão Municipal Pró-Par
ticipação Popular na Constituinte; no dia 21 de
abril de 1984, dia da morte de Tancredo Neves,
aconteceu o 10Seminário, com 110 pessoas no
Município de VilaVelha discutindo a Constituinte;
em setembro de 1984 o 20Seminário aconteceu;
Depois, em 85, foram feitas três assembléias mu
nicipais para discussão da Constituinte. Todos QS

nossos encontros e assembléias tiveram a partici
pação de mais de 100 pessoas.

O documento que estou entregando é o resul
tado da assembléia realizada em 1985, quer dizer,
bem antes, de se abrir, de fato, a participação
popular no Congresso Constituinte. Vou fazer a
entrega deste documento, acentuando que é mui
to importante a questão da participação popular
em todo o processo.

Convidaria as pessoas aqui presentes para um
ato público ~ partir de amanhã, às 16 horas, na
Praça Oito. E um abaixo assinado, de iniciativa
popular. Estamos coletando 30 mil assinaturas
para um projeto intitulado "Participação, controle
e fiscalização do povo sobre o poder público".
Quem quiser participar desse abaixo assinado,
será feito o lançamento amanhã às 16 horas.

MUito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Conce
demos a palavra à Hermínia Breder, representante
da Pastoral do Menor.

Está presente? (Pausa.)
Ausente.
Eu queria saber se há outra inscrita que gostaria

de fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cedo a palavra ao Padre Afonso Pastore.

O SR. PADRE AFONSO PASTORE - Tenho
as propostas por escrito, mas eu prefiro fazer as
colocações, talvez muito duras, mas que consi
dero fundamentais.

O Governo deve cuidar da pessoa, deve zelar
pela família, é dela que depende a Pátria, ainda
que a familia não esteja constituída em normas
e leis, mas sim, de fato Que haja igualdade dos
parceiros, homem e mulher. Evitar que os pais
não tenham um salário digno para educar seus
filhos. É aqui que está o ponto nevrálgico de nossa
discussão de hoje: como é que um pai pode man
ter-se com a companheira e os filhos com o iníquo
salário de hoje? Como a mãe faxineira, a marga
rida, a bóia-fria, pode compartilhar a vida materna
e o insubstituível papel de educadora? Quando
lhe sobra tempo, força ou um pouco de dinheiro
para curso de aperfeiçoamento, lazer, para cuidar
de sua saúde e mesmo dos fIlhos? Quero deixar
bem claro: as creches são um mal; o menor de
rua é uma vergonha e uma iniquidade para todos
nós. Talvez o Governo todo deveria estar na ca
deia; o asilo, igualmente, é um mal detestável.
Infelizmente, estamos vivendo as filosofias das
multinacionais: suga-se o -homem, arrancando
lhe tudo e, em breve tempo, abandonando-o, dei
xando-o ao léo, O Governo deve dar condições
aos pais de cuidarem dignamente dos filhos me
nores e os filhos ampararem os pais na velhice.

Quando alguns pais, homem ou mulher, não
tiverem condições de exercer o pátno poder, ca
berá ao Governo escolher um parente, um amigo
das crianças, para que cumpra essa nobre missão,
dando-lhe condições econômico-financeiras. E o
mesmo se diga dos filhos quanto a seus pais
idosos. Isso é missão que deveria caber, no meu
entendimento, ao municipio, que é quem conhe
ce a realidade concreta.

Há necessidade, para tanto, de se tomar deci
sões fundamentais: primeiro, retirar do Executivo
o despótico poder de construir obras faraônicas
para imortalizar-se às custas da desgraça dos cí-

~ dadãos, das famílias, dos menores e dos Idosos;
segundo, por dez anos investir toda a economia
na educação, saneamento básico, profissionali
zação, orientação familiar, suspender, para tanto,
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a convocação das Forças Armadas, dos filhos
das classes menos aquinhoadas e aplicar o di
nheiro na saúde, alimentação do povo e da Pátria;
de que adianta um Exército forte e um povo sub
nutrido? Usemos o exemplo histórico do Japão.
O menor carente, o menor de rua, o velhoabando
nado é uma conseqüência da famíliaincompleta,
da falta de escolas, de profissionalização, da con
centração de renda, de governos voltados para
obras e não para a formação do povo, de um
salário iníquo e de campanhas de litro de leite;
suspender o pagamento da dívida externa. Não
se paga a quem tem demais à custa do sacrifício
dos cidadãos, se eles emprestam é porque está
sobrando; cassar o mandato dos que depositam
o seu dinheiro na Suíça, somas vultosas,
a fim de que o Governo tenha com que educar
seu povo; que tenham um salário digno e não
uma situação de extrema miséria; fiscalizar a eva
são clandestina do ouro, das pedras preciosas,
da madeira bruta, do minério, a fim de que o
Governo tenha como pagar salários dignos a to
das as famílias, e ter métodos de promoção social.
Para isso é necessário que tenhamos homens
de coragem de acabar com os nossos brasileiros
corruptos. Não adianta somente trabalhar com
o menor, enquanto a famíliaestiver abandonada,
esmolando para sobreviver;somos contra o traba
lho do menor até aos 14 anos. É necessário que
o menor tenha escola, alimentação, lazer,prepa
rando-se para o futuro; o casamento só poderá
ser dissolvido, nos casos expressos em lei, após
a separaçãojudicial,passados cinco anos. O abor
to é um crime, um assassinato, um homicídio.

Esta é a colocação que queria deixar para os
nossos Constituintes.Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - AJ
guém gostaria de interpelar? (Pausa)

Temos inscritoo Dr.Roberto Mariano,da Asso
ciação dos ex-a1unos. O Dr.Ary também está ins
crito para contraditar uma posição já firmada.

Temos a sugestão do nobre Constituinte,Iberê
Ferreira, no sentido de que, após a fala de cada
expositor, o Constituinteque o quiser, possa fazer
a sua interpelação.

Acabou de falar o representante da Pastoral
do Menor, que firmou duas posições que têm
dado motivo a muito conflito no seio daquela
Subcomissão. Uma delas é a questão do aborto;
outra é a questão da dissolução da sociedade
conjugal e que ele sugere um prazo de cinco
anos após a separação judicial; e firma posição
no sentido de que o aborto seja considerado cri
me. São posições que têm suscitado muitas diver
gências, muitos conllitos no seio da Subcomis
são. E se alguém tiver uma interpelação ou per
gunta a fazer, a palavra está franqueada.

Acatamos a sugestáo do nobre ConstituinteIbe
rê Ferreira, no sentido de que, após a fala de
cada representante de entidade, o Constituinte
possa fazer a sua interpelação.

o SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Sr. Presidente, desejava fazer uma pergunta ao
Padre Afonso. Evidentemente que não estamos
aqui para expressar nossa opinião, mas levan
tando problemas para que possamos sair mais
esclarecidos daquiloque foiafirmado.Queria ape
nas, se for possível, mais um esclarecimento no
que diz respeito à afirmação do Padre, de que
é contra as creches, de que as creches são um
mal.

O SR.PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Gosta
ríamos de solicitarao Padre Afonso que utilizasse
a tribuna, de novo, para ficar de frente para o
público

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Vejam bem, não é a minha opinião pessoal. Ape
nas, como estamos recebendo a Visita de entida
des civis, lá na nossa Subcomissão em Brasília,
e como a questão da creche vem sendo levantada,
tendo Sido,inclusive, solicitado uma rede de cre
ches por parte de todas as entidades que compa
receram, e o Padre Adolfo foi o único - pelo
menos que eu tenha escutado - que se posicio
nou contra as creches. Daíeste Constituintesolici
tar, se possível,um maior esclarecimento. O Padre
Adolfotambém falouque era a favorda igualdade
do homem e da mulher, e do momento em que
defende a igualdade dos direitos, evidentemente
que aí deverá estar incluído também o trabalho
da mulher. E no caso, trabalhando o homem e
a mulher, a criança como ficaria?

O SR. PADRE AFONSO PASTORE - Agra
deço a oportunidade de poder expor um pouco
mais.

A creche é fruto desses países subdesenvol
vidos. O que se propõe hoje é que uma senhora,
que mora num bairro pobre, possa estar com
4 ou 5 crianças das famflias que estão perto dela.
Porque o que acontece quando se leva a criança
para a creche é que, arrancada de seu meio, ela
sofre um impacto muito grande. Depois, na cre
che, é alimentada, tem uma comida melhor, às
vezes tem até banho de chuveiro, mas quando
volta para o seu meio, para o seu barraco, para
a sua favela, ela tem outro choque. Permanece
na creche somente até os seis anos de idade,
e quando está na idade melhor de sua vida, tem
que ir para a rua, não se acostuma mais em casa.

Aproposta que se faz, hoje - em MinasGerais
já está em execução -, é que uma senhora do
próprio baírro fique com os filhos das outras se
nhoras que precisam trabalhar. Quer dizer, as
crianças sejam mantidas no próprio ambiente.
Essa é a proposta que se faz

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar 
já que o Padre ainda está na tribuna -, diante
do que o nosso colega Constituinte expôs. Lá
em Brasília, nos dias em que temos trabalhado
na Subcomissão, compareceram dois grupos de
mulheres. E a mulher, hoje, quer ter direitos que
são reais, devem ser recebidos esses direitos,em
bora não concordemos com alguns detalhes, mas
a mulher tem um espaço de trabalho. E a creche
- gostaria que o Padre Adolfo voltasse a falar
novamente - não daria certo? Sou casado e te
nho três filhos, hoje de maior idade, mas quando
pequenos foinecessária a creche. Não só as pes
soas que residem nos barracos, nas favelas,recor
rem à creche. Não. Há pessoas de classe média,
e até acima da média, que recorrem às creches.
Porque a creche, bem orientada, bem estabele
cida, a meu ver, muito ao contrário do que o
Sr. alega, ela ajuda a criança, enquanto a mãe
vai ao trabalho, ao estudo. A mulher, hoje, tem
direito a ocupar seu espaço e está lutando por
isso.

Compareceram à Subcomissão, por quatro ve
zes, dois grupos de mulheres, reivindicando,inclu
sive esse espaço a que ela tem direitono trabalho,
na ajuda ao sustento darenda familiar, como tam-

bém da educação de seus filhos, E a creche, como
disse o ConstituinteIberê Ferreira,é uma abertura
e deve ser ampliada, não somente pelas institui
ções na sociedade, mas deve ser assessorada e
orientada pelo Governo Federal, Estadual e Muni
cipal, junto com a sociedade. Bem estabelecida,
a meu ver, não irá criar esse choque que V. S·
colocou, de uma criança que chega a uma creche
e quando volta para casa há um desequilíbrio.
Muito pelo contrário. Acho que isso vai ser um
crescimento. Até então, o testemunho que temos
em todas as cidades - posso falar como um
Iiderevangélico, como bispo de uma igreja evan
gélica, hoje Constituinte,andando pelo Brasilafo
ra, que vários segmentos religiosos e outros da
sociedade - onde estão estabelecidas as cre
ches, têm sido de muita utilidade.

Eu gostaria de, já que temos aqui na platéia
mulheres e homens, que tomassem também a
tribuna, que foi aberta a todos, para colocar suas
posições. E V. S' colocou que a creche e o asilo
são um mal neste País.

O SR. PADRE AFONSO PASTORE - V. Ex"
está se referindo apenas à creche da classe bem,
do seu nível para cima, onde há possibilidade
de se formar um pequeno lar, com psicólogos,
professores etc.Acreche de que falamos, no gran
de Brasil,é uma massificação imensa, é uma mas
sa de crianças que vão sendo tiradas das mães
subnutridas, dos bóias-frias,desse imenso povão
brasileiroque está abandonado. Ai é que a creche
não tem sentido e é o motivo de as crianças se
tomarem menores abandonados. Nessa coloca
ção que V. Ex" fez, de seus filhos, ou de filhos
de pessoas de sua classe social, aí é possível.

a SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Não foi só o caso de meus filhos, falei em
termos gerais.

Outra colocação que V. S· fez, e que eu mesmo,
que atendo pessoalmente a milhares e milhares
de pessoas, sempre que esbarramos com o pro
blema da dissolução da família, na nova opção
de tanto o homem como a mulher; ter nova opor
tunidade e voltar a se casar, pela lei implantada,
do nobre Senador Nelson Carneiro, estou apre
sentando uma proposta, uma emenda, para que
não seja esse prazo de 3 ou 5 anos, mas que
imediatamente. Já que não foram felizes naquele
casamento, já que estão separados, que haja a
possibilidade do divórcio,imediatamente, para no
prazo de um ano voltarem a casar, para que pos
sam ter uma vida correta diante da sociedade
e diante de Deus.

a SR. PADRE AFONSO PASTORE - Se eu
puder vou responder às duas. Sou contra o asilo,
também não acho bom retirar-se um pai idoso
de seu ambiente, do contato com seus filhos,
para ser colocado num asilo, nos seus últimos
anos de vida.Por melhor que o asiloseja, é sempre
um rompimento com o lado afetivo, que é a gran
de riqueza que uma pessoa idosa possui.

Quanto ao rompimento do casamento. Tam
bém sou conselheiro matrimonial, há 28 anos,
neste Brasil todo. Sabemos que, logo após rom
per-se o casamento, há um aspecto afetivomuito
estressante, muitas vezes desfaz-se um casamen
to precipitadamente quando, com o tempo, refa
zendo-se as coisas, pode-se partir para um casa
mento muito mais pensado, muito mais tranqúilo
ao invés do impacto emocional causado pelo
rompimento do casamento.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Quanto ao rompimento, eu também atendo
aos casais, não há tanto tempo quanto V.S', mas
tenho uma experiência de vivência de 27 anos
casado. Quando um casal chega a apresentar
à Justiça o rompimento do casamento, esse rom
pimento já aconteceu há muito tempo E às vezes
verificamos, quando atendemos os casais - V.
S' e eu, um pastor e um bispo evangélico 
que esse rompimento já aconteceu há muito tem
po, estão é precisando que tentemos de uma re·
conciliação. Já que não há reconciliação, esse
rompimento já foi feito entre os dois, somente
cabendo ser estabelecido na Justiça. MUitas vezes,
quando se apresentam para contar o rompimen
to, já vivem uma nova opção, por testemunho
de ambos, como a certa. Não se deve esperar
cinco anos, porque terão uma vrda irregular.
Quanto a esse processo, cremos e vamos lutar
para que seja imediato. Respeitando, inclusive,
o seu parecer

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -APresi
dência solicita a sintese de nossos debatedores,
no sentido de que déssemos oportunidade a todas
as pessoas que estão aqui, que gostariam de fazer
suas inserções. O Padre Adolfo responderá às
questões. Vamos resumir o máximo possível as
nossas intervençõespara dar oportunidade a to
dos que querem tomar parte nos debates.

O SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Está
inscrita a Df' Margarida Maria Bízoto,que é advo
gada e Presidenta do Conselho Nacional dos Di
reitos da Mulher, no Espínto Santo, que gostaria
de tomar parte dos debates.

ASRA.MARGARIDAMARlABIZOTO - Eu que
ria fazer sugestões. Mas poderei também apartear.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Perfei
tamente. A Sr' inclusive está inscrita para falar.

Vamos ouvir, então, as últimas palavras do Re
verendo, se ele as têm, em resposta.

O SR. JOÃO MARCOS LOPES - Eu gostaria
de apartear sobre o assunto. Meu aparte será pe
queno. Procurarei ter um poder de síntese razoá
vel.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não.

O SR. JOÃO MARCOS LOPES - Nós, como
Assessores da Comissão Estadual Interpartidária
Pró-Constituinte, e que tivemos a oportunidade
de visitar quase todos os Municípios do Estado
do Espírito Santo, a unanimidade desses Municí
pios, foi sugerido que se desse ao trabalhador,
sobretudo o rural, a oportunidade para seus filhos
de freqüentarem a escola em regime de tempo
integral, vindo com isso supnr a carência da cre
che. E que seus filhos ficassem na escola, e que
a escola lhes desse a oportunidade, não só do
aprendizado, mas também a da alimentação. Essa
foi a proposta de quase todos os Municípios do
Estado do Espírito Santo.

O SR. PADRE AFONSO PASTORE - Num
regime de sufoco de salário mínimo, o povo não
tem outro desafogo a não ser esse. Dê-se um
salário di~no para os pais, veremos que mudarão
de idéia. E no sufoco do salário mínimo, no deses
pero da fome que se apela para o litro de leite.
Esse é que é o drama. Dê-se um salário digno
para_as pessoas, que elas têm variedade de colo-

cações e de busca da formação de seus filhos.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem.

Com a palavra a Df' Margarida Maria Bizoto.

A SRA. MARGARIDA MARIA BIZOTO - Sou
Presidente do Centro de Integração da Mulher.
Infelizmente, por enquanto, ainda não temos nos
so Conselho, nem no âmbito municipal como
no estadual. Nem por isso vamos deixar de cum
primentar os presentes bem como as autoridades.

Viemos trazer a nossa proposta, baseada em
que o Estado do Espírito Santo fez o Encontro
Estadual da Mulher para a Constituinte, e o seu
relatório integrou o Encontro Federal Nacional
da Mulher, realizado em Brasília, e a maioria das
suas reivindicações consta da Carta da Mulher
aos Constituintes.

Como só disponho de 5 minutos para falar
e tenho a impressão de que todos já têm esta
Carta em mãos, gostaria de falar a respeito dos
idosos, que é também proposta do Centro de
Integração da Mulher -: aposentadoria para a
dona-de-casa de um salário mínimo, no mínimo:

Proibição legal de despejo para os idosos: ho
mem e mulher; aposentadoria nunca menor a
um salário mínimo e igual ao salário percebido
em trabalho rural nunca inferior a 75%;igualdade
para o trabalho e urbano na aposentadoria tam
bém; amparo à velhice abandonada, com estí
mulo à participação e adaptação à sociedade; ex
purgo nos textos escolares de discriminações
contra o idoso.

Para os menores: assistência médica, psicoló
gica e social às crianças sem família e na rua,
que sofrem violências, especialmente a menina
violentada; seja considerado crime inafiançável a
todo aquele que explorar sexualmente o menor
de 21 anos; cuidados especiais ao menor, e espe
clalíssímo à menor de rua, pelas peculiaridades
dos crimes a que estão sujeitas no somatório co
mum aos meninos.

O programa com o menor deve buscar um
lar. Qualquer criança que ficar solta na rua, quer
dizer bricando na rua sem deveres. A disciplina
e o trabalho para a vida é uma conquista lenta,
que deve começar desde novo. Isto é, esta forma
de colocar a criança livre;vai à aula, volta, escola
aberta. Embora eu não trabalhemos com crian
ças, no Centro de Integração da Mulher, porque
não é nossa especialidade, entendemos que a
criança para estudar e para formar o seu caráter,
tem que ter uma disciplina. Isso de ir para a rua
vender picolé, volta correndo para a escola assiste
uma aula. Não conseguimos entender que isso
possa ter um progresso. No fundo, talvez queiram
manter essa criança como um trabalhador subal
terno, de segunda categoria, para alimentar a so
ciedade capitalista.

Quanto ás creches, o Padre que me antecedeu
não deixa de ter razão. A proposta das mulheres,
pelo menos do Centro de Integração da Mulher,
é a seguinte: queremos creches não como um
direito da mulher, mas como um direito da crian
ça. Porque o trabalho não é um direito só do
homem, é um direito também da mulher. Não
queremos dizer que a criança vá ficar o dia inteiro
na creche. A proposta - pelo que se luta, e sabe
mos que é a longo prazo - é que, aos poucos,
a SOCiedade vá compreendendo que o homem
e a mulher têm o direito e o dever de se dedicar

à família. Também o homem não precisa traba
lhar 8 ou 12 horas por dia, talvez 6 horas, e a
mulher 6 horas também. Assim, haverá espaço
para todo mundo, todos poderão se dedicar à
família. "O homem não será impedido de ser um
ausente no lar". E é exigido à maioria dos homens
que não acompanhe o desenvolvimento de seu
filho. A proposta é a de que o homem também
possa se dedicar ao lar. A divisão do trabalho,
dentro do lar, é conhecida como reivindicação
feminista. Nós entendemos que o homem pode
dividir o seu trabalho do lar, porque quando ele
convive dentro do lar, ele pode ajudar por exem
plo, no preparo da comida, na higiene da casa,
junto com a mulher. A creche será uma convi
vência da criança com outras crianças, com ou
tras experiências. Não estamos propondo depó
sito de crianças. Está havendo um engano. Quan
to ao depósito de crianças somos também centrá
rias. A creche é onde a criança já vai aprendendo
a conviver com a comunidade com seus colegui
nhas, aprendendo a dividir os seus brinquedos
e o seu espaço. A creche não é só para a criança
pobre. Se está entendendo a creche como um
depósito de crianças, onde a mulher quer deixá
las para poder trabalhar fora - e, muitas vezes,
é um trabalho tão aviltante que não vale a pena
- não é esta a proposta das mulheres.

Sr. Deputado Nelson, eu fui informada que, so
bre o aborto, há uma proposta de S. Ex' de que
a vida deve ser protegida desde a sua concepção.
Estamos com o Sr. em número, gênero e grau.
Somos contra o aborto, sim. (Palmas.) Nós temos
nos manifestado, um pouco reticentes, porque
entendemos que o aborto só pode vir quando
houver igualdade entre o homem e a mulher;
o que ainda não existe.

Nós pedimos ao Sr. e toda à Subcomissão que
temos duas conquistas; que são o estupro e o
aborto, quando põe em risco a vida da mulher.
Qundo põe em risco a vida da mulher, é uma
opção da mulher, muitas têm optado ao risco,
têm morrido ou não, nós mesmas temos exern
pIos de mulheres, dentro do CIM, que optaram
e que estão aí vivas, aplaudindo o sucesso de
seus filhos. No caso do estupro, não é só a violên
cia que é tida como estupro. O Sr. sabe que,
menor seduzida antes dos 14 anos, é estupro.
No caso também da mulher deficiente física, débil
mental, incapaz, também é tido como estupro.
Quanto às conquistas que já temos, vamos pedir
à Subcomlssâo que as mantenha.

E só o que tenho a dizer.
Muito obrigada. (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu
gostaria que a Dr' Margarida se mantivesse ao
microfone, porque fez referência a um fato muito
importante. Encammhamos à Subcomissão dos
Direitos do Homem e da Mulher, uma proposta
redigida nos seguintes termos:

"À sociedade e ao Estado incumbem asse
gurar o direito à vida a partir da concepção."

Por que o fizemos? Prírnerro, porque nós esta
mos apreensivos com essa tendência que ocorre,
no Brasil e no mundo, de se dar à vida apenas
um valor relativo.-Para nós a vida é um dom de
Deus e ela tem um valor absoluto. Ora, se todas
as sociedades humanas, através de suas diferen
tes formas de organização, vêm providenciando
meios para garantir o direito à vida, haveríamos
de determinar, a partir de quando, de que instante,
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de que momento e de que época, a sociedade
e o Estado, devem proteger o direito à vida. Ora,
não teríamos vida sem concepção. Então, o mo
mento primeiro da vida é o da concepção. Se
logo a partir da concepção, a vida for mterrom
pída, não haverá nascimento, portanto, não have
rá vida De-modo que, nós fizemos essa proposta,
e ela tem suscitado muitas discussões. Não toca
mos na palavra aborto. Não pensamos nesse as
sunto, porque aborto não é assunto para a Consti
tuição Federal, mas sim para a legislação espe
cífica.O que é assunto para a Constituição Federal
é o princípio de defesa e de garantia do direito
à vida. A vida tem que ser garantida a partir da
concepção. Esta posição, todavia; é muito contro
versa. Há posições contrárias. Uma representante,
ontem, dos Direitos da Mulher, de São Paulo, de
clarou que não assinaria a nossa proposta: Por
quê? Porque amanhã ou depois este princípio
constitucional haveria de criar restrições a uma
legislação que viesse facultar ou não a realização
do aborto. Não podemos transigir em questões
de princípio. Ou se adota o princípio ou se nega
o princípio Como adotamos o princípio da defesa
e do direito à vida a partir da concepção, não
vamos transigir com respeito a este principio. É
claro que temos que considerar o fato ocorrido,
que tem que ser analisado enquanto fato.Todavia,
com isso, não digo eu que estou transigindo com
respeito ao princípio.

Muitoobrigado.

ASRA. MARGADIDA MARIA BIZOTO- Eu pa
rabemzo V. Ex" pela sua exposição, mas devo lem
brá-lo de que a Subcomissão vai apresentar o
seu material à Comissão e, posteriormente, ao
Plenário. Na minha opinião, vai prevalecer o que
pensa a maioria. Esta controvérsia entre o prin
cípio da vida, entre nós que somos advogados,
sabemos que, pelo Direito Civil, a vida só é reco
nhecida após o nascimento; e, pelo DireitoPenal,
a vida é reconhecida ainda no útero da mãe. Quer
dizer, essa é uma confrontação dentre as muitas
que existem em nossa legislação. Espero, embora
seja contra o aborto, que prevaleça o pensamento
da maioria. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
obrigado.

Temos ainda inscrito o Centro de Integração
da Mulher.

Parece-me que os menores gostariam de fazer
a entrega de um documento à Presidência desta
Subcomissão. Vamos abrir um pequeno espaço
para que este documento nos seja entregue. Fran
queamos a palavra ao Centro de Integração da
Mulher.

A SRTA. CEUNA NUNES - Estas propostas
foram elaboradas pelo Movimento Nacional dos
Meninos e Meninas de Rua, baseadas em um do
cumento, tiradas do Encontro Nacional de Meni
nos e Meninas de Rua, realizado em Brasília.(Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Muito
obngado.

No início, tivemos muitas entidades inscritas
que ao serem chamadas ainda não se encon
travam presentes. Vouchamá-las novamente. Pa
rece-~e que está inscrjtQJ? Dr. Ari Ferreira, que
gostana de fazer.umáobsetvação a um dos pro
nunciamentos feitos.

O SR. ARI FERREIRA - Para que haja debate
em tomo das matérias, eu pedi ao eminente Presi
dente que permitisse que houvesse um confronto
da nossa posição relativamente ao trabalho do
menor, da criança, com a posição aqui exposta
pelo representante da Comissão Municipal Pró
Criança. Lembram-se os Srs. que a nossa propo
sição foi de que não se adotasse um princípio
ríqido, único, para todo o Brasil, tendo em vista
as disparidades sócio-econômicas e étnicas re
gionais, entre Norte, Nordeste e Sul do Pais, e
entre as regiões rurais e urbanas.

Só aí, mostramos mundos diferentes, onde o
princípio único, baseado numa simples fixação
de faixaetária, em que seria permitido ou proibido
o trabalho, toma inaplicável,com justiça, o princí
pio. Tratando-se desigualmente os Iguais, prati
ca-se a injustiça. E tratando-se igualmente os de
siguais, também se pratica injustiça. No aspecto
social e humano, relativamente à criança, nem
sempre o trabalho da criança significaexploração.
Pode significarvárias coisas. Amaneira e o modo
de educar, é também complemento da educação.
E, em terceiro lugar, pode significarsobrevivência,
subsistência.

Aatual Constituição proíbe o trabalho para me
nores de 12 anos. A proposição do Constituinte
Nelson Aguiar eleva esta idade para 14 anos, o
que é sustentado pela Comissão Municipal Pró
Criança. Doze anos ou quatorze não pode ser
para todo o Brasil. E tem que contemplar as ne
cessidades de sobrevivência e de subsistência da
família, porque nem todas as crianças que traba
lham, evidentemente, não se pode generalizar,
não estão sendo exploradas, de maneira alguma

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Dr.
Ari Ferreira, o Sr. fez referência à proposta que
estamos apresentando. Quero dizer ao ilustre
Constituinte que fizemos uma investigação em
36 Constituições do mundo moderno, tanto do
bloco socialista, como do bloco capitalista. A
Constituição da União Soviética, por exemplo,
proíbe o trabalho do menor em qualquer faixa,
mas lhe garante a educação pelo trabalho. Não
é educação para o trabalho, mas sim, educação
pelo trabalho.

Veja bem, nobre advogado, uma Constituição
Federal não pode ser uma Constituição que tutele
o direito de forma diferenciada, de uma forma
no Rio Grande do Sul e de outra forma no Rio
Grande do Norte. Ela é a Constituição do Brasil.
Veja bem que estamos aqui instituindo principio,
não estamos instituindo regra, nem norma. Esta
mos dizendo que, até os 14 anos, o menor não
deve trabalhar porque o trabalho do meu filho
é o estudo. Ora, é preciso que nos lembremos
que temos é que caminhar na direção das mudan
ças, das reformas que esta Nação precisa fazer,
no sentido de que até estas faixas de idade o
trabalho da criança seja o seu estudo e o seu
lazer. Ora, se assim é para meu filho, por que
é que vou lançar mão do simples fato de por
que o outro está em situação irregular, por que
a mãe e o pai são pobres, então é ele que tem
que trabalhar? Por isso utilizamos a fórmula que
representa a experiência dos povos mais avança
dos que nós de muito maior experiência histórica.
Na verdade, não estamos proibindo o trabalho
do menor. Estamos garantindo-lhe educação pe
lo trabalho. Não é educação para o trabalho, que
é diferente, mas educação pelo trabalho. Por

exemplo, o meu filho, de 15 anos, duvido que
uma criança que trabalhe na roça, na rua, tenha
uma atividade mais intensa do que ele tem com
seus livros,com suas pesquisas, com suas obriga
ções escolares e com seu momento de lazer.Este
é o seu trabalho. Tenho muito medo de criarmos
formas diferenciadas, de tutela de direitopara esse
tipo e para aquele outro tipo de criança. Penso
que o princípio tem que ser o de direito, tem
que ser o pnncípio constitucional que igualize o
direito.

Veja bem, hoje temos um setor da sociedade
lutando pela qualidade do ensino, mas não lutan
do pela igualdade ou direito de ensino. Ora, num
sistema desigual, se lutamos pela qualidade, va
mos elitizá-lae afastá-Ia, cada vez mais, daqueles
que não detêm o direito. Por isso, eu prefiro, pri
meiro, lutar pela igualdade, para que todos, juntos,
possamos lutar pela qualidade. O que está aconte
cendo, hoje, é que aqueles que têm o direito lutam
para ter mais direito, e os que não têm nada lutam
para conseguir algum direito. Aí se estabelece
o conflito, se estabelece o confronto. (Palmas.)

Esse tipo de desigualdade, de diferenciação,
é que nós não podemos tolerar, penso eu, num
princípio constitucional. Por isso, se o Sr. me per
mite, o Item 11 da nossa proposta - é apenas
uma proposta ainda, não é nada acabado, isso
pode até ser esquecido e engavetado, é apenas
uma matéria para discussão - refere-se as pes
soas em menor idade, especialmente em orfan
dade e em situação de abandono. A sociedade
e o Estado garantem, em regime de prioridade,
os direitos inerentes à vida, à liberdade, à alimen
tação, à saúde, à educação, à profissionalização,
à habitação e ao lazer, colocando-as a salvo de
toda forma de discriminação, opressão ou vio
lência.

Eu acho que essa igualizaçáo do princípio do
direito é que deve ser a luta intransigente da socie
dade brasileira, do legislador brasileiro. Se nós
começamos a legislar, na Constituição, de forma
diferenciada, para que meu filho trabalhe dessa
forma, para que a criança, o menor do RioGrande
do Sul tenha um regime de trabalho e do Rio
Grande do Norte tenha outro, nós vamos, é evi
dente, provocar uma situação de relação, de vida,
de sociedade, absolutamente insustentável. Esta
é a minha opinião, respeitando, no todo, porém,
o direito do Sr. se posicionar como acha que
deve.

O SR. ARI LOPES FERREIRA - Muito bem,
Deputado, é exatamente a nossa posição: o prin
cipio tem que ser único. Entretanto, todo princí
pio, quando vai ser ligado a aspectos ou situações
diferentes, tem que ter a ressalva. Aliás,na Consti
tuição Federal há inúmeras ressalvas. Então, a
ressalva seria a seguinte: respeitadas ou ressal
vadas as peculiaridades regionais e o estado de
necessidade, porque o estado de necessidade é
até excludente de crime, é até excludente de puni
bilidade de crime. No entanto, a norma é que
matar é crime. Entretanto, há ressalvas: o crime
cometido em estado de necessidade não é crime,
ou não se sujeita o autor à pena, à punição. Portan
to, é uma diferença dentro de um regime, de
um direito, ou de um não direito, o direito de
não matar.

Pois bem, então a proposta é que se fixe o
princípio, 12 ou 14, não discutimos. Entretanto,
o estado de necessidade é como aquela exclusão
para o direito,a proteção do direitoà vida:o aborto
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se justifica quando corre o risco de vida a mãe
gestante, quando houve a fecundação pelo estu
pro. São duas exclusões de um princípio de direi
to. Portanto, as ressalvas devem se justificar, so
bretudo, porque entre o ideal que nós amparamos
no coração tem a realidade da mente, e a reali
dade brasileira !em que ser oojeto de legislação
constitucional. E a nossa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Dr.
Ary, essa regionalização que o Sr. propõe está
baseado em que? O Sr. está com isso visando
protegerou diferenciara miséria do Nordeste com
a miséria do Sul, quando a miséria tem um nome
SÓ, tem uma fotografia só.

O SR. ARI LOPES FERREIRA - Na proposta
diz assim: lei complementar definirá essas situa
ções de diferenças, porquanto, realmente, primei
ro a etnia. O cidadão do Nordeste tem a puber
dade antes da hora normal da puberdade no Sul
do País, são conseqüências da etnia, da origem
racial e do clima. No clima quente, o organismo
se desenvolve antes da hora normal do cltma frio,
só aí já há uma diferença.

Segundo, a condição sócio-econômica da fa
mílta. Por exemplo: no Sul, família média, três
filhos; no Nordeste, família média, seis filhos.

São situações completamente diferentes, pre
domina a vida rural no Nordeste, aínda; no Sul,
já predomina a vida urbana. Não são situações
que podem justificar a permissão para o trabalho
do menor legalmente, sem ser considerado ilegal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra o Constituinte Cássio Cunha Lima
(PMDB-PB).

O SR. CONSTITUINTE CÁSSIOCUNHA LIMA
- Eu tenho uma preocupação muito grande com
relação ao tratamento diferenciado para a educa
ção. Eu comungo com a idéia do professor de
que existem diferenças regionais, mesmo na mi
séria que pode ser uma só. Mas as causas da
miséria são diferenciadas, as estruturas sociais
são diferenciadas. Não se concebe, por exemplo,
que uma criança do interior da Paraíba, o meu
Estado, receba, como material didático, o mesmo
material didático que recebe uma criança que
vive no Rio de Janeiro, por exemplo, quando a
estrutura sócio-econômica é completamente dife
renciada: uma criança, na Paraíba, não pode estu
dar números numa cartilha contando uvas, quan
do ela nunca viu uva; ela não pode contar maçãs,
quando ela nunca viu maçãs. Há uma realidade
social diferenciada, uma realidade econômica di
ferenciada, que precisa ser vista.E eu estou enca
minhando à Subcomissão de Educação uma pro
posta ampla para o ensino pré-escolar, de 1°, e
2° graus e universitário. E um dos aspectos da
minha proposta é exatamente resguardar, no ensi
no de 10 grau, as características regionais, para
que não haja um choque cultural,para que sejam
respeitadas a história, a etnia de cada região do
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Só
quero lembrar ao Sr. Deputado Cássio Cunha U-

_ ma que o Sr. Ary Lopes tem uma preocupação
importante. Eu acho que apenas há uma dife
rença que nós temos que sanar para deixar esta
coisa bem clara, Acho que o direito tem que ser
igual, a estratégia governamental e da sociedade
é que tem que ser diferente, os meios para alcan
çar um objetivo, que é o fim único, quer dizer,
a igualdade de direito,é que tem que ser diferente.

A estratégia governamental, os métodos, as práti
cas, com a finalidade de garantir o mesmo direito
da criança, nesta ou naquela situação.

Concedo a palavra ao Deputado Ervin Bon
koski

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Sr. Presidente, eu ouvi, com muita acuidade, a
explanação do colega Cássio de Uma, e eu quero,
Sr. Ari Lopes corroborar com o seu raciocínio
e com a sua proposta, porque, efetivamente, nós
temos e vamos ter ressalvas na Constituição. Eu
quero dar o meu próprio exemplo. Eu comecei
a trabalhar com sete anos, estudando e traba
lhando, sem prejuízo dos estudos e sem prejuízo
da minha convivência familiare, hoje, dou graças
a Deus por isso, pois atingi as metas, aquelas
que Deus me estabeleceu, dentro do meu plano
de vida, que acho legítimo que nós estabeleça
mos, para que não haja, efetivamente, essa explo
ração do menor aos 14 anos, mas, ressalvando-se
os casos de necessidade, para que não seja o
menor e os seus familiares punidos por uma falha
nossa, de legisladores, neste evento da Consti
tuinte. Eu quero dizer ao colega Deputado que
não é que o Norte seja mais pobre do que o
Sul ou vice-versa,ou o meio ruralcom mais recur
sos do que o meio urbano. Nós vivemos num
país continente, nós temos condições sociais e
econômicas as mais diferentes como estava di
zendo o Cássio. Quero dizer ao meu Presidente,
Deputado Nelson Aguiar,que eu acato o seu pon
to de vista e talvezvenha fazer um adendo à sua
proposta ou apresentar uma nova acho que, se
é diferente a miséria do Norte da miséria do Sul,
o que não é diferente é a riqueza do Norte e
a riqueza do Sul, os privilégios são os mesmos
no Norte e no Sul.

O SR. CÁSSIOCUNHA LIMA - Sr. Presidente,
voltando ao aspecto da generalização do direito
na matéria em discussão, especificamente, na
educação, nós precisamos incluirno texto consti
tucional que a educação não será unificada,serão
respeitadas as características regionais para que
nós não continuemos como hoje, engolindo reali
dades sócio-culturais de centros diferenciados.
Voudar aqui um testemunho. O meu pai é prefeito
no município da Paraíba, e nós a Secretaria de
Educação do Município...

O SR. ERVIN BONKOSKI - Seu pai é prefeito
na segunda capital da Paraíba, Campina Grande.

O SR.CÁSSIOCUNHA LIMA- É, e a Secretaria
de Educação do Município fez um trabalho que,
a meu ver, foi louvável. Ela reuniu as crianças
da rede oficial de ensino, os professores da rede
municipal de ensino, os estudantes e os profes
sores de Pedagogia da Universidade Federal da
Paraíba e fizeram, conluntamente, uma cartilha
dentro da realidade sócio-econômica da Paraíba.
Uma cartilha para ser utilizadana Paraíba e, espe
cificamente, em Campina Grande. Cartilha que
foi elaborada pelas próprias crianças, pelos pro
fessores e pelos estudantes de-Pedagogia da Uni
versidade. Foi a Secretária do Municípioà Brasília.
ao MEC,tentar ajuda, mais uma vez, do Governo
Federal, para publicar a cartilha. Ela passou, exa
tamente, 15 dias em Brasília,nos Ministérios, pro
curando uma solução para que conseguíssemos
um apoio para a publicação da cartilha e, depois
de 15 dias de luta, um assessor do Ministro da
Educação, penalizado com aquela verdadeira pe-

regrinação da DI"' Margarida 'foi até ela e disse:
Professora, desista desta publicação que aqui a
Sr' não vai conseguir nada, porque existe uma
política montada sobre editoras e gráficas, uma
verdadeira estrutura que toma difícil uma secre
tária de ensino de um município como Campina
Grande conseguir romper. E, apesar de toda a
validade e respaldo da comunidade, até hoje não
conseguimos a publicação da cartilha.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Muito
bem, muito boa a sua observação.

O SR.AR! LOPES FERREIRA - Sr. Presidente,
já gastei o meu tempo, agradeço a V. Ex'a oportu
nidade e fico gratificado pelo debate que a nossa
proposta suscitou.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Veja
bem, essas discussões, esses pontos de divergên
cias, aqui, valem para que a sociedade capixaba
possa avaliaro que está ocorrendo na Assembléia
Nacional Constituinte, em 24 Subcomissões, no
campo da expectativa de direito desta Nação. Os
conflitos são os mais diferentes, os debates os
mais acirrados, as posições as mais radicalizadas
e, vejam bem, que nós temos estado preocupa
dos, nós Constituintes, porque chegamos cá fora
e encontramos uma opinião em certos setores
da opinião pública nacional, uma posição fabri
cada pela grande imprensa nacional que tem inte
resse em desmoralizar a Assembléia Nacional
Constituinte.Mas,eu quero dizerao povo capixaba
que, se não é verdade que todos os Constituintes
estão comprometidos, naquela grande assem
bléia, em encontrar caminhos novos para a solu
ção dos problemas desta República, a grande
maioria esmagadora é formada de homens e mu
lheres que levaram para lá esses compromissos
e que estão atentos, de olhos e ouvidos naquilo
que a sociedade brasileira está falando, na forma
pela qual a sociedade está se posicionando nos
atos de elaboração da futura Carta constitucional.

Esta vontade nacional pode ser repetida no seno
tido de que venhamos a produzir uma Consti
tuição 'Federal que possa atender, pelo menos
na grande maioria, às expectativas de direitos que
hoje reclama a sociedade brasileira. Estamos tra
balhando com afinco e viemos aqui, ao Estado
do Espírito Santo, com nossos colegas membros
desta Subcomissão, e estamos na expectativa de
que outra Subcomissão também venha para mos
trar que nós estamos lá para representar essa
parcela da população brasileira, que ama este
País, que quer o melhor para este País, e que
está trabalhando ali para que este País tenha uma
Constituição que possa garantir à sociedade brasi
leira o seu espaço social e político.

O SR. JOÃO GAMA (PMDB - ES) - Sr. Ari,
gostaria de voltar ao tema porque o Sr. me preo
cupou muito com a regionalização e nós, que
conhecemos o Deputado Nelson Aguiar, sabe
mos do seu trabalho junto às periferias da nossa
capital, e que suas ações e seus projetos são mais
dirigidos ao menor desprotegido. Sei que se o
Deputado Nelson Aguiar pudesse, e acho que
vaifazertodo o esforço para conseguir, começaria
a proteger o menor desde a sua fase de vida
intra-uterina, através de um pré-natal. que não
existe, através de proteção à gestante, para que
ela possa conceber um filho em condições, atra
vés da amamentação e, também, porque o Estado
não protege a criança no primeiro ano de vida.
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Quando a criança chega a uma idade maior já
está com atrofia cerebral por subnutrição, o que
não é privilégio só no Nordeste, no nosso Sudeste
e no Sul também há, e muito. Quando eu falo
que a miséria é a mesma é porque entendo que
não podemos dar um tratamento diferenciado,
porque é a mesma criancinha que nos pede, co
mo Constituintes, ações para protegê-Ia, e não
podemos diferenciar a criança do Nordeste da
criança do Sul.

Gostaria que pudéssemos, inclusive, debater
sobre este assunto, porque eu sei que também
o Sr. é um dos homens que já ocupou cargos
aqui, na proteção ao menor, mas o problema
do menor é bastante complexo. Eu questionava
o ConstituinteNelsonAguiarsobre o que os Cons
tituintes têm feito para proteger a criança contra
os meios de comunicação que invadem e agri
dem o nosso lar,criando problemas. Esta questão
tem que ser estendida ao problema do menor.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- É uma
boa pergunta e já recebemos, lá, grandes conhe
cedores do assunto, inclusive o Deputado Artur
da Távola, escritor e jornalista do sistema Globo,
com o qual tivemos um interessantíssimo debate
a respeito da influência dos meios de comuni
cação nas relações familiares.É preciso lembrar,
Constituinte, que aquele que detém um meio de
comunicação termina levando para a sociedade
um tipo de informação que ele acha que deve
levar. Ora, a comunicação e a informação são
um direito dos cidadãos, parece-me que esta é
uma posição já firmada pela nossa Subcomissão.

Ainformação é um direito da pessoa, não pode
ser detida pelo órgão de informação. De modo
que temos que caminhar no sentido de que o
povo ocupa também este espaço. Que o povo
quebre esse monopólio, por exemplo, da TVGlo
bo, do sistema Globo, é preciso que o povo pene
tre nesta fortaleza para que a informação passe
a ser um direito de toda a sociedade brasileira,
para aqui a informação passe a ser um direito
de toda sociedade brasileira.

O SR. JOÃO GAMA (PMDB - ES) - Só
para completar meu raciocínio, gostaria de dizer,
sobre o trabalho do menor, que a nossa realidade
é a seguinte: com um salário mínimo ou até três
salários mínimos, a ração que o menor recebe
não dá nem para ele caminhar, quanto mais para
trabalhar. Temos que nos preocupar com o pro
blema do salário dos pais dos menores, arranjar
condições, melhorias salariais para que esse pai
possa nos ajudar a ter uma geração capaz de
dirigiro futuro do nosso País.

Muitoobrigado.
O SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar)-Assina

lamos a presença do nosso vice-Governador, Dr.
CarlosAlbertoCunha. Pedimos a S. Ex> que ocupe
o seu lugar à Mesa.

O SR. PADRE AFONSO PASTORE - Sou ple
namente a favorde proibiro trabalho até 14 anos,
porque temos que recuperar princípios, valores
que a lei deve colocar no seu contexto.

Temos que dar condições para que os pais
possam ter meios de educar e formar os seus
filhos.

Também, como o nobre Deputado, comecei
a trabalhar aos sete anos. Trabalhei e estudei a
partir dos sete anos de idade, mas não quero
que isso venha a pesar sobre os outros. Acho
que os pais devem ter liberdade, como tiveram

os meus quando me colocaram a trabalhar. Mas
se couber na lei, não vamos impedir que os pais
recebam o suficiente para poder alimentar, educar
e formar aos seus filhos.

Temos que lutar contra essa falha.
Quando se abre mão de uma lei, possibilita-se

o abuso. Isto é o que queria deixar claro.

O SR.AR! LOPES FERREIRA - Eu queria ape
nas esclarecer no sentido de regionalismo, de pe
culiaridades regionais.

O Brasil é divididoem regiões geoeconômicas.
Mas, realmente, uma lei complementar poderia
estabelecer regiões sócio-econômicas com a fina
lidade de o menor exercer o trabalho antes dos
14 anos, de maneira legal, quando em estado
de necessidade, para manter a família, ou para
seu próprio sustento.

Nem toda criança tem pais ganhando um salá
rio suficiente para alimentá-Ia,sustentá-Ia e fazê-Ia
estudar. Há milhões de crianças sem pai, ou com
pai vivo que não as sustenta, ou sem pai ou sem
mãe. Portanto, as crianças que não têm quem
as possam sustentar, têm o direito de trabalhar
legalmente.

As empresas poderão empregá-Ia legalmente,
assim como as pessoas físicas, sem que isso seja
considerado como exploração capitalista. E o que
se quer dizer aqui, nestas propostas. É preciso
abandonar a idéia de que toda vezque se trabalha
para alguém se está sendo explorado. O trabalho
dignificao homem. O trabalho não é indignidade
para o homem e temos que acabar com essa
idéia de que criança que trabalha é explorada.
É preciso que as autoridades públicas, através
do Juizado de Menores, e do Serviço Social,
acompanhem o trabalho do menor, para que seja
cumprida a lei de proteção ao seu trabalho, ao
invés de simplesmente proibi-lo de trabalhar.
Aliás,a palavra proibirnão deviaconstar da Cons
tituição, devia, sim constar, o Direito de fazer e,
não proibições para fazer.Isso é do Código Penal.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Professor, eu gostaria de fazermais um questiona
mento a V. S' Simplesmente, pelo que estamos
sentindo em todos aqui presentes, está desper
tando um maior interesse nesse assunto do traba
lho do menor.

Inicialmente, concordo que o trabalho não tira
a honra de ninguém. Agora, pessoalmente, sou
contra o trabalho do menor. Acho que o menor
deveria estudar, ter lazer e ter direito a essa di
versão.

Ocorre que entre o que pensamos e a realidade
existeuma certa distância. Vivemosuma realidade
da qual não podemos fugir. Então, em função
disso, sou a favor do trabalho do menor. Agora,
no que dizrespeito à idade, não tenho ainda uma
convicção firmada. Por isso é que estou pergun
tando um pouco mais.

Na realidade, V. S' falou em 14 anos. O Depu
tado Nelson Aguiar.fez uma proposta para que
o trabalho fosse aos 14 anos.

O meu receio é de que a círança que vaiprecisar
trabalhar com 14 anos, aos 12 anos esta criança
também já estará precisando. A mãe pega aquela
criança ejoga-a na rua, manda-a conseguir algum
dinheiro, para poder alimentar os outros filhos.
Então, o que nós devemos é trabalhar para que,
no futuro, isso desapareça.

O meu receio é o de que a criança de 12,
13 anos, que não pode trabalhar com seus direi-

tos, legalmente, termine sendo explorada por ou
tras pessoas, pessoas adultas que controlam doze,
quinze e até vinte crianças, de 10, 11 e 12 anos,
mandando-as vender coisas e fazer isso e aquilo,
recebendo o dinheiro e dando depois alguma coi
sa por fora Quer dizer, explorando ainda mais
o trabalho dessa criança.

Não tenho uma convicção de que se estabele
cêssemos um limite de 14 anos, estaria dando
uma abertura para crianças, nesta faixaetária, se
rem exploradas por esse pessoal sem dignidade,
porque quem explora uma criança merece todo
o repúdio da sociedade.

Era essa a colocação que queria fazer. Por isso
não tenho ainda uma convicção firmada, se deva
ser 12, 13 ou 14 anos. Agora, 14 anos, tenho
esse receio. Quer dizer que com isso possamos
deixar essa faixa de 12 e de 13 anos para serem
exploradas por pessoas desonestas.

O SR. ARI LOPES FERREIRA - O eminente
Deputado permite que eu faça um aditivo para
esclarecer melhor a proposição?

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Pois não.

O SR. ARI LOPES FERREIRA - Não se trata
no nosso trabalho proposto agora, nem no do
Deputado Nelson Aguiar, dessa atividade desen
volvidana rua, que não é trabalho. Não é trabalho
no sentido formal, é trabalho marginal: de vender
amendoim, de vender picolé. Mas esse não é um
trabalho no sentido de emprego. Quer dizer, não
tem um patrão e o empregado. Trata a lei,quando
se procura discutir a matéria, do trabalho nas rela
ções jurídicas:empregador e empregado. É assim
que se considera ilegal. Considera-se ilegal o tra
balho do menor para o empregador, porque ele
está sendo explorado pelo empregador. Aquestão
não chegou ao exame deste trabalho marginal,
é sim um trabalho formal

Com relação ao outro aspecto da idade, o certo
seria manter a idade de 12 anos, porque coinci
diriacom a legislação de menores que o juizpode
autorizar o trabalho entre 12 e 14 anos, quando
verificarque é para manter-se a criança ou a famí
lia. O certo seria continuar com 12 anos e mais
as ressalvas.

Entretanto, como a proposta está sendo eleva
da para 14 anos, para elevar o Brasil ao nível
de outras nações mais desenvolvidas, aceitamos
como uma elevação de nível de restrições. Mas
o certo seria dizer:só é permitido, e não é proibido.
Só é permitido o trabalho a menores de 12 anos,
abaixo de 14 anos, ressalvadas aquelas situa
ções ...

Realmente, V. Ex' tem razão. Há um receio nos
so também entre 12 e 14 anos, fica um hiato,
uma vacância.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
A minha tendência é exatamente ficar nos 12
anos.

Quero apenas dizer que o mal do nosso País
é importar leis, idéias de paises desenvolvidos,
quando nós não somos desenvolvidos. Temos
que criar as nossas leis, porque quem entende
das coisas do Brasil é quem mora aqui. Devemos
criar as nossas leis ouvindo a comunidade, como
estamos fazendo agora, (Palmas.) e não ficarmos
em Brasílla, dentro dos gabinetes fechados e frios,
lendo e recebendo sugestões, muitas vezes, de
pessoas que têm interesses que nem descobri-
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mos quais são, trazendo leqrslaçôes de países de
senvolvidos quando a nossa realidade é outra.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson AgUiar)- Muito
obrigado a V.Ex' Queremos lembrar aos nossos
companheiros Constituintes, que o avião sairá do
aeroporto daqui a duas horas precisamente. Ainda
temos muito tempo.

Gostaria que os nobres Constituintes que têm
de viajar determinassem o tempo para encerrar.
Peço a condescendência dos nossos irmãos capi
xabas.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
-Sr. Presidente, gostaria que a Presidência deter
minasse o horário, porque estamos aqui sem sa
ber a hora que poderemos sair. A volta ficou mar
cada para as 19 horas?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ficou
marcada para as 19 horas. Poderíamos antecipar
um pouco, porque teríamos que passar ainda pelo
hotel. Dispomos, ainda, de 30 minutos. Assim,
damos oportunidade a outras pessoas de falarem.
Não sei se a DI'" quer fazer alguma observação.

A SR' MARGARIDA BIZOTO - Já me posicio
nei. Dr. Ari é meu colega no Instituto dos Advoga
dos, muito querido e muito respeitado, mas dis
cordo dele.

Não posso aceitar que, em hipótese nenhuma,
uma criança ajude na manutenção da família A
criança tem de brincar e estudar, e o Estado tem
que se preocupar com o salário do adulto. Se
o adulto não tem dinheiro para sustentar a família,
vai colocar seu filho menor que deve estar se
preparando para amanhã ser até o Presidente da
República embora tenha nascido numa classe po
bre. (palmas.)

Se ele ficar trabalhando aos 7 anos, não dá
tempo para estudar, não dá tempo para se prepa
rar convenientemente para uma escalada social
e econômica. Nossos filhos, se não os obrigarmos
a estudar, vão ficar na rua brincando.

Dizer que o trabalho dignifica o homem, ora,
a criança não é um adulto, e não posso aceitar
seja tratada como tal. É uma criança. Asua forma
ção moral, a sua formação intelectual, está ainda
por vir. Então, não posso aceitar a sua argumen
tação, Dr. Ari. A criança é para brincar e estudar
Porque o estudo não é só ir à escola, é música,
é pintura, é dança, é esporte, tudo isso faz parte
da educação. Se ele vai trabalhar, os pais vão
começar a ter filhos para trabalhar para eles. Pode
acontecer, como já aconteceu em tempos mais
antigos, na zona rural. E eu me preocupo com
os marajás-mirins. Todo o individuo intelectual
julga que seus filhos são uns gênios. Amanhã
o filho com 9 anos poderá estar trabalhando e
ser um marajá, ganhando uma fortuna só para
atender telefone.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vamos
evitar o monólogo

Está inscrito o companheiro Roberto Mariano,
mas está ao microfone o nosso Constituinte Cás
sio Cunha Lima.

O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- Queria contestar a posição da companheira
que usou o microfone há poucos instantes, para
partir de um princípio: existe um país real e exlsnría
um país ideal o país ideal, seria onde a criança
estudasse e brincasse; seria um país onde não

haveria misérias, onde não houvesse desempre
go. Mas, infelizmente, não podemos continuar
empanando a realidade do nosso povo e do nosso
País.

Impedir, através da Constituição, o trabalho da
criança é empanar a realidade, porque continua
remos a ter milhões e milhões de crianças traba
lhando e, pior, na clandestinidade. Precisamos re
gulamentar, em face da estrutura social do País,
e marchar para a solução de uma sociedade mais
justa para que a criança não precise trabalhar,
mas que possa estudar, brincar, dançar e criar.
Mas impedir, hoje, na estrutura econômica e so
cial do País, é empanar a realidade. É querer fazer
através da lei - mais uma vez a lei que pega
e a que não pega - para que a criança continue
trabalhando. Na zona rural, um filho homem é
patrimônio para o pai, porque quando tiver 9,
lO, 11 anos estará na roça com a enxada na
mão, ajudando. Entáo não há legislação nenhuma
que impeça isso. Quando a sociedade não está
preparada para assumir a determinação legal está
encobrindo uma realidade, apesar de o ideal ser
a posição da nossa companheira. Mas não pode
mos fazer do nosso País um país do faz-de-conta.

O SR. ROBERTO MARIANO - Antes de apre
sentar a proposta, gostaria de me identificar para
os Srs. que aqui se encontram.

Fui um menor carente. Fui interno numa insti
tuição de menores, onde passei dez miseráveis
anos, criada no Golpe MilItarde 1964.

Hoje, sou advogado, sou professor formado em
Letras. Sou um que se salva entre esses miserá
veis que aí estão, superlotando as penitenciárias
e as casas de detenção da vida. Sou membro
da Associação de ex-alunos internos do Estado
do Espírito Santo. Associação criada há três anos,
mas infelizmente desconhecida da nossa socie
dade capixaba.

Trabalhamos por necessidade. Viemos às ruas
vender nossos picolés nossos amendoins, engra
xar os sapatos, a partir dos nossos 6, 7 anos de
idade. Nada disso redUZIU a nossa capacidade
e a nossa condição de seres humanos, a nossa
qualidade de ser. Temos origem do interior 
de pessoas do interior. Realmente o trabalho eno
brece não só ao homem mas também à criança.

Mas, o Governo tem que incentivar o trabalho
ao menor de 14 anos, acima de tudo, dando traba
lho mas dando condição para ele se educar, para
ele estudar e conseguir um estado social condi
zente com a sua capacidade. Na verdade, hoje
em dia, quando vimos sair das perifenas dos bair
ros São Pedro e Taenga que são os nossos gran
des centros de fome, prostituição e rmséria, onde
temos a maior concentração de menores abando
nados, carentes, estas crianças que estão concen
tradas nesses bairros periféricos de Vitória, são
elas que vêm para o grande centro trabalhar na
condição de camelôs e ambulantes. Essas crian
ças vêm, por quê? Porque estamos numa estru
tura podre, numa estrutura furada, numa socie
dade medíocre, numa sociedade mesquinha, nu
ma sociedade que não respeita o ser humano.
Uma sociedade que não dá ao trabalhador um
ordenado decente para que ele possa-criar a sua
família, para criar seus filhos e manter a sua fa
mília.

Sabemos - eu gostaria que fosse como pro
posta - que o menor de 14 ou acima de 14
anos já pudesse ter direito ao voto, para que políti-

cos, demagogos e mesquinhos não fizessem, em
época eleitoreira, campanha mesquinha em cima
do sofrimento alheio, como tem ocorrido aqui
no Estado do Espírito Santo e em vários cantos
deste País. Sabemos que o menor é usado misera
velmente nas campanhas eleitorais, nos meios
de comunicação: Mas na hora de reconhecer o
seu direito, pouca atenção ele recebe. O menor
é discriminado perante a sociedade castradora,
essa sociedade que não sabe respeitar o ser hu
mano, essa sociedade que faz discurso mesqui
nho às custas do sofrimento alheio.

Quanto aos menores internos, levantamos a
voz quando sabemos que crianças perambulam
por essas ruas à procura de um sustento, à procu
ra de melhoria da renda familiar porque vivem
num estado deprimente, num estado vergonhoso
de fome. Sabemos que essas cnanças que peram
bulam pelas ruas estão aí, para demonstrar à so
ciedade a posição encalacrada em que se encon
tram. Estamos aqui como denunciantes Agora,
tem que mudar essa estrututra. Não adianta dis
curso vazio, discurso demagógico, porque, na ver
dade, enquanto não se mudar essa estrutura que
aí está, enquanto não se mudar esse sistema,
esse regime vamos ter crianças de 8, 9 anos traba
lhando para melhorar sua renda familiar E há
necessidade disso, há necessidade. Porque é mui
to difícil,Senhores, chegarmos à porta de nossa
casa e vermos os nossos filhos com os olhos
fundos, as panelas vazias, as prateleiras vazias,
e nós, ganhando um misero salário mínimo, não
sabendo para quem apelar.

Senhores, hoje vou dar um depoimento aqui.
Sou advogado e professor. Mas se amanhã eu
cair na sarjeta e tiver 5, 6 filhos dentro de minha
casa, e se eu não puder encaminhá-los às ruas
para vender uma paçoca, vender um picolé ou
engraxar um sapato, entregarei nas mãos dos
meus filhos uma arma, botareí uma arma na mão,
porque primeiro tenho que saciar a fome dos
meus filhos, primeiro alimentar meu filho. Não
adianta dar educação sem dar alimentação a seu
filho. (Palmas.) Não adianta. Há prioridade: educa
ção, alimentação e saúde. Não adiantam discur
sos vazios, se as nossas palavras vão se perder
no ar!

Esta Subcomissão que aqui está é composta
de homens capazes e sei que muitos vão fazer
não só pelo menor, mas pelos idosos, pelas mu
lheres, por essa minoria discriminada deste País.
Sabemos perfeitamente que não viemos de berço
de ouro, mas louvamos aqueles que vieram e
que lutam por uma sociedade justa, que lutam
por uma causa nobre que é a do menor abando
nado, do menor carente, do menor infrator. Não
queremos que as nossas crianças venham super
lotar as delegacias. Oitenta e cmco por cento dos
nossos menores que passaram pelas instituições
do Governo estáo nas casas de detenção.

Este é o meu testemunho porque como, advo
gado e ex-aluno interno, percorro as delegacias
e vejo que as nossas crianças estão sendo violen
tadas, nossas crianças estão sendo torturadas, es
tão passando fome. E essas mesmas crianças
amanhã terão filhos que sofrerão esse mesmo
processo, esse círculo vicioso de prostítutçáo, de
fome e miséria.

Sabemos que a televisão agride os nossos filhos
com um lindo café da manhã, quando oferece
uma mesa bonita com parlamentar, e a criança
faminta, lá, na periferia vendo aquela mesa que
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provoca, que induz. Sabemos que as bancas de
revistas estão aí exibindo fotos de mulheres nuas,
estão exibindo sexo à vontade. Nossos filhos, 87%
da população recebem educação nas ruas, não
recebem mais nas escolas. Então temos que mu
dar essa ordem, temos que mudar a situação
deste País.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Temos
que dar oportunidade a outros que estão inscritos

O SR. ROBERTO MARIANO - Peço perdão
a V. Ex por causa da emoção. Então, eu gostaria
de apresentar duas propostas que rapidamente
passarei aos Srs. Constituintes, homens eleitos
pela massa da nossa sociedade. Eu teria uma
proposta a princípio: que tomasse obrigatório, às
empresas estatais ou repartições públicas, bem
como as empresas privadas, a manutenção de
creches para crianças menores de 6 anos, próxi
ma ou junto ao local de trabalho de um de seus
pais. É uma das propostas.

A outra, seria: as crianças e os jovens terão
a especial proteção do Estado que tem que lhes
assegurar o desenvolvimento sadio, estimulando
lhes o sentimento de solidariedade humana. de
amor e liberdade. Uma outra: as pessoas incapa
citadas para o trabalho - idosas ou não - serão
beneficiadas por uma política que lhes garanta
vida digna com os beneficiários do convivio co
munitário; sem prejuízo possível de readaptações
ao trabalho.

São as minhas propostas, Sr. Deputado. Muito
obrigado. (Muito Bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Está
inscrito para utilizaro tempo de 5 minutos o jovem
João Pereira Neto, da Associação dos Moradores
de Morada de Vila Betânia, Município de Viana.

O SR. JOÃO PEREIRA NETO - Desejo urna
boa tarde a todos, e agradeço ao nosso Deputado
Constituinte Nelson Aguiar pelos assuntos de inte
resse do menor, assuntos que debateremos em
Assembléia Geral no último dia de abril. Hoje,
temos aqui essas sugestões. Então, vamos ser
breve, não vamos nos alongar porque, como aca
bamos de ouvir, as propostas não têm um conteú
do definido mas nós não podemos confiar, por
que os veículos de comunicação estão aqui, para
deixar mais uma vez o menor abandonado. Va
mos expor aqui o seguinte: a nossa proposta em
assembléia geral ordinária foi para que o Governo
Federal destine no mínimo, 2% do orçamento
para serem aplicados na criação e desenvelví
mento de escolas agrícolas para o menor. Só
a escola em si, só a assistência não é o suficiente.
Acredito que o ideal seria criar escolas agricolas,
onde eles estudassem e trabalhassem. E, aí, nós
poderíamos ter um futuro melhor para o menor,
especialmente o abondonado. Esses recursos de
vem ser administrados pelo Conselho Nacional
de Apoio ao Menor.

Esta é uma sugestão nossa, criada e será regu
lada em lei complementar. Não vamos nos alon
gar, não queremos aqui somente falar porque
se a gente ficar s6 dialogando e não obtiver resul
tados, não é interessante. Isto, a gente vai entregar
ao nosso Deputado Federal. E os documentos,
pedimos a S. Ex que, em nome das crianças,
em nome do menor abandonado especialmente,
tente inserir isso na Nova Constituição. Obrigado
e uma boa tarde. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aquiar) - Muito
obrigado nobre companheiro João Pereira. Aco
lhemos, com muita honra, seus documentos.

Agora, como temos alguns Srs. Constituintes,
querendo falar, queremos dar a palavra a S. Ex,
para que possam dar a sua palavra final de sauda
ção ao povo capixaba, palavras de despedida nes
te encontro. Mas antes temos ainda duas pessoas
inscritas.

Vamos ouvir, de início o Sr. Luciano Rezende.

O SR. LUCIANO REZENDE - Sr. Presidente,
quando é colocado a questão sobre se trabalhar
é uma obrigação que enobrece o homem, isso
é inegável, porque nós colocamos principalmente
na nossa proposta, nas nossas ações que, por
sinal, é nisso que estamos mais contestados, é
que não se faça da criança um meio de seu cresci
mento, que ela seja sujeito do seu crescimento,
que não se use a criança para elaborar planos
mirabolantes e sim que para que ela faça os seus
próprios planos e nos passem as suas necessi
dades de carência.

Quando colocamos que o ideal é o estudo,
é o lazer, é a saúde forte, isto é inegável. Mas
como o jovem paraibano colocou, não se pode
fechar os olhos à realidade do País, com um qua
dro social caótico, miséria abundante e as famílias
lançando seus filhos na rua para complementar
o seu orçamento. Então, quando falamos no tra
balho da criança a preocupação principal é de
que esse trabalho seja cercado de todas as condi
ções dignas para essa criança executar qualquer
tipo de tarefa. Então é por isso que colocamos
à baila aqui, neste plenário, o Diário Oficial de
31 de dezembro do ano passado. Por um Decreto
do Presidente José Sarney, tivemos a infelicidade
de ver que ene coisas vão surgir em conseqüência
desse Decreto.

Vou ler mais uma vez o art. 4-, para que não
pairem dúvidas sobre as afirmações que fazemos
e que foram temas de estudo:

"As empresas deverão admitir como assis
tidos, com duração de 4 horas diárias de
trabalho, sem vinculação com a Previdência
Social, menores entre 12 e 18 anos de idade
que freqüentam escolas."

Então observem bem, vão surgir inúmeras con
seqüências graves. Primeiro, vai ser muito melhor
para o empregador ter um empregado onde ele
não recolha a contribuição. Vai ser muito melhor
para o pai que não quer tomar a iniciativa de
cuidar de sua família, colocar seu filho para traba-

"lhar, Agora as empresas agora são obrigadas a
isso. E vai ser muito pior para a criança que,
além de ser, repito, explorada, fica sem direito
previdenciário algum.

Então são estas coisas que levantamos - não
querendo dizer que o trabalho não seja nobre,
mas que ele seja justo e seja feito de maneira
correta. Muito obrigado. (Muito bem! Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem!

Com a palavra o Sr. Manoel da Silva, Presidente
da Comissão dos Agricultores sem-terra no Muni
cípio de Pinheiros lá no Norte do Estado. Ele
quer 1 minuto para fazer uma inserção. Por favor.

O SR. MANOEL DA SILVA - Em primeiro lu
gar, gostaria de pedir desculpas aos Srs. porque
fomos chamados aqui na qualidade de Presidente
da Associação dos Trabalhadores sem-Terra, fui

convocado mas estava resolvendo uns problemas
inclusive de um assentamento que temos direito,
ocasião em que tiramos muitas crianças da rua
e todas estão satisfeitas - estamos resolvendo
esse problema. Mas não vou tomar muito tempo
dos Srs. Constituintes, homens e mulheres que
vão elaborar a Carta Magna desta Nação, pessoas
que vão iluminar nossos destinos, e quero fazer
um apelo pela reforma agrária uma questão que
vai se resolver 80% do problema do menor ca
rente e parte também da pessoa idosa. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem, Manoel. Muito obrigado.

O último inscrito que temos aqui é Marcelo,
da Comissão de Justiça e Paz.

O SR. MARCELO SIANO - Eu gostaria, em
nome da Comissão de Justiça e Paz da Arquidio
cese, congratular-me com todos os Constituintes
aqui presentes, que na verdade estão assumindo
- acho que em situações como esta, Deputado
Nelson Aguiar, uma tarefa que deveria ter sido
assumida por toda a Assembléia - buscar em
todos os cantos deste País as propostas da nossa
população para a nova Carta Magna deste País.
Em nome da CJP que já vem discutindo de há
muito a questão não só do menor mas de toda
a nossa estrutura, eu gostaria apenas de levantar
um ponto que é uma preocupação nossa - não
vou ficar aqui repetindo o que os outros oradores
já falaram a CJP de Vitória, bem como todo o
movimento nacional de defesa dos direitos huma
nos, entende que a questão tanto do menor como
dos companheiros sem-terra, como dos cornpa
nheiros que estão nas prisões, só vai ser resolvida
no momento em que grandes modificações fo
rem feitas neste País. Isso não é apenas um mero
discurso; ISSO é uma constatação. Esta é uma
luta de todos, luta do colega que está em São
Paulo, dos Srs. Constituintes, de toda a população
deste País. Ou modificamos realmente este País
ou a gente vai ficar atacando estas questões no
momento em que os problemas começarem a
surgir. As crianças passam fome, neste País, des
de o Brasil quando foi descoberto e os índios
começaram a ser explorados pelos portugueses.
Os trabalhadores são oprimidos desde quando
o País começou a ter um pequeno nível de desen
volvimento econômico. E próprio do sistema de
modelo capitalista.

Achamos plenamente válida a presença dos
Srs. Meu Deus, se todas as Subcomissões da
Constituinte pudessem correr o Brasil afora, pro
curando sugestões, discutindo com a população,
seria ótimo. Isso não é um favor que os Srs. fazem,
é uma obrigação dos Srs., que são Deputados
eleitos pela vontade popular. Achamos que esta
é uma forma de conseguirmos, em parte, demo
cratizar todo o processo constituinte que a gente
sabe que tem defeitos e que tem vícios. Se não
tivesse seria uma Constituinte exclusiva e não uma
Constituinte congressual.

Agora, com relação ao menor, apenas repe
tindo, a gente gostaria apenas de reforçar mais
uma vez este ponto: no nosso entender, no enten
der do Movimento Nacional dos Direitos Huma
nos, a solução destes problemas é estrutural, pas
sa por um processo de luta de todas as socie
dades, dentre elas os Srs. Agradeço sinceramente
a presença dos Srs. aqui, em Vitória. (Muito bem!
Palmas.)
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o SR.PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vamos
ouvir o Deputado Ervin Bonkoski, do PMDB do
Estado do Paraná e nosso companheiro de Sub
comissão.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN SONKOSKI 
Vou ser rápido, Sr Presidente. Quero, inicialmen
te, saudar o povo capixaba, os colegas Deputados
da Assembléia Legislativa, os trabalhadores, as
jovens, os jovens, as crianças presentes, os libe
rais.

Quero, aqui, saudar o nosso Presidente, e dizer
da nossa alegria, da nossa satisfação em termos
a oportunidade de vir aqui em Vitóna do Espírito
Santo, graças à liderança e ao empenho do nosso
Presidente, Constituinte Nelson Aguiar.

Temos uma estrutura econômica deficiente.
Mas vamos colocar, por exemplo, na Constituinte,
que toda família deve ter uma VIda digna e todo
trabalhador deve ter sua propriedade. Isso é legíti
mo, isso nós pregamos, defendemos e vamos
lutar com todas as nossas forças. Mas, pergunto,
a estrutura nacional, a estrutura econômica de
um país em desenvolvimento e há pouco nós
discutíamos - se o menor pode ou não trabalhar
antes dos 14 anos. É uma questão de sobrevi
vência que devemos colocar e devemos colocar
agora, que queremos continuar a nossa luta atra
vés dos anos até conseguirmos a nossa emanci
pação econômica. Devemos ter esta consciência.

Agora, o problema da familia,e do menor existe
com algumas exceções. E esta é uma exceção
que traz o Deputado Nelson Aguiar, ex-Presidente
da Funabem - Fundação Nacional do Menor
Abandonado, do menor carente que não tem fa
mília.Este é um problema que temos de solucio
nar através dos dois dispositivos da Constituição
que estamos elaborando. Mas, o problema do
menor, em geral, como dizia bem aquele jovem
advogado e professor, quando da sua revolta, co
mo é natural, neste Brasil todo, temos é que dar
uma condição ao trabalhador para que ele ganhe
o suficiente, para que tenha uma vida digna para
si e para sua familia, sem o que nada vai adiantar.

O que é vida digna? É a recompensa justa pelo
seu trabalho. Temos que colocar, também, na
Constituinte, porque isto faz parte de uma das
nossas propostas, que todo o cidadão tem que
ter uma qualificação profissional; se ele é agri
cultor ele pode ter essa condição mas precisa
de aptidão técnica para ser um bom agricultor;
se ele é um pedreiro tem que ter um curso inten
sivo para ser um bom pedreiro. A qualificação
é essencial para que jamais tenhamos o bóia-fria,
o desqualificado, aquele que está ao léu, na indús
tria em qualquer situação, fadado a trabalhar e
ganhar uma ninharia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Depu
tado, sabe V.Ex'com que alegria nós gostaríamos
de continuar ouvindo V.Ex' Mas me parece que
há outros Srs, Constituintes querendo uma pala
vra final e nosso tempo urge.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI
Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Como
eu disse, estamos com um avião da Força Aérea
a nossa disposição. Os militares não são como
os civis, eles têm horário.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI
Apenas 2 minutos, Sr. Presidente. Quero apenas
falar agora sobre o idoso, ouvi com atenção as

palavras do Dr. Rangel. Nós somos os fundadores
da Associação dos Aposentados e Pensionistas
do Paraná e estamos bem a par de toda a situação
dessa classe que, digo e sempre direi, está margi
nalizada. Queremos apresentar como proposta
- e digo isso para os aposentados e pensionistas
- que todo aposentado tem de ganhar o equiva-
lente como se estivesse hoje trabalhando naquele
cargo, porque está havendo uma defasagem mui
to grande, já que o ordenado do aposentado e
pensionista ficou achatado.

Ainda ontem, votamos, numa reunião do Con
gresso Nacional, aquela lei que foi enviada pelo
Presidente José Sarney, estabelecendo o mínimo
de 1 mil 320 cruzados. Mas não estabelece o
gatilho, e não estabelece, como disse o Dr.Rangel,
proteção ao trabalhador rural. Nas reuniões que
processávamos com os trabalhadores, com os
pensionistas eu sempre ia para casa traumatizado,
porque via contracheques de 100, 200 aí quando
via um contracheque de 400 cruzados, quando
o salário era 800 - eu até ficava contente tal
a sua insignificância. Então temos e vamos apre
sentar propostas, para que haja justiça ao aposen
tado, que é um cidadão com os mesmos direitos
daquele que está trabalhando e que tem a recom
pensa digna do seu trabalho.

Meu povo capixaba, eu gostaria de dizer tantas
outras preocupações! Apresentar de públicos tan
tas outras propostas que nós temos já elaboradas
para as diversas funções. Mas fica aqui a nossa
confiança de que, como disse o Presidente Nelson
Aguiar, na nossa Subcomissão, como tantas ou
tras, quase que a maioria dos Constituintes estão
cônscios de suas responsabilidades. E de 15 dias
para cá, passei a ter uma fé inabalável de que
vamos ter uma grande Constituição. de acordo
com a realidade do nosso povo brasileiro. Muito
obrigado. (Muito bem! Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Como
o tempo de que dispomos é exíguo, e ainda há
alguns Srs. constituintes que desejam fazer uso
da palavra, podemos aproveitar um pouquinho
do tempo para dar um até logo ao povo capixaba.

Com a palavra o Sr. Constituinte Antônio Câma
ra, do PMDB do Rio Grande do Norte.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMARA
Sr. Presidente da Assembléia Leqrslatívado Esta
do do Espírito Santo, Sr. Presidente da Subco
missão da Família, do Menor e do Idoso, Srs.
Deputados estaduais do Espírito Santo, meus
companheiros e companheiras Constituintes, mi
nhas Sr", meus Srs. representantes de entidades,
jovens e crianças do meu Brasil:

Pertenço, como titular, à Comissão de Direito
e Garantias Individuais e sou suplente desta Co
missão que ora visita o Estado do Espírito Santo.
Mas, como os assuntos se entrelaçam, recebi o
honrado convite da Presidência desta Comissão
e vim até o Estado do Espírito Santo a quem
quero saudar neste fim da tarde e começo de
noite.

Meus amigos brasileiros, saibam os Srs, que
das sete Constituições que teve este País, a que
maís se aproximou do povo foi a de 1946. Mas
esta Constituição, pela responsabilidade que te
mos, porque estamos ouvindo a opinião nacional,
nunca se aproximou tanto do povo, porque, afinal
de contas, somos representantes do povo. E que
remos fazer uma Constituição que seja duradoura,
que concretize as aspirações nacionais. E é assim

que podemos fazê-Ia, em contato direto com o
povo, através das instituições que recebemos em
Brasília, através dos deslocamentos que fazemos
por este País inteiro. Vejam os Srs., que esta Cons
tituinte foi convocada em novembro de 1986,
quantos encontros, quantas oportunidades tive
mos de discutir como a OAB, com a CNBB, com
as classes de representantes de sindicatos, asso
ciações de bairros e tantas outras. E agora, con
cretizada a Constituinte, começamos a elaborar
a Constituição Deslocam-se não só as Comissões
mas as subcomissões por este Brasil afora, como
também vão diariamente ao Congresso Nacional
todas essas instituições. Saibam, brasileiros do
Espírito Santo, que queremos cumprir o nosso
dever e só poderemos fazê-lo ouvindo o povo
brasileiro.

Deixo aqui o nosso abraço e a certeza de que
vamos construir, para o futuro, um Brasil de justi
ça social, um Brasil de dignidade humana. Muito
obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra o Sr. Iberê Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Sr. Presidente, Srs. constituintes, meu caro Presi
dente Nelson Aguiar:

V. Ex"podia até exigir que eu não falasse, por
que se não, não voltaríamos a Brasília de avião.
Mas quero dizer aos Srs. que, mesmo que eu
perdesse esse avião, ficaria aqui para dizer a este
povo da minha alegria e da minha emoção em
ter participado deste debate que considero tão
importante para a futura Constituição brasileira.
Quero dizer,que desde que cheguei à Assembléia
Nacional Constitu inte - eu que sou do Nordeste,
do Rio Grande do Norte - tenho passado por
momentos de alegria e momentos de profunda
frustração.

Mas hoje, neste encontro, quando chegamos
aqui em Vitóriapara ouvir as palavras da comuni
dade, daqueles que trabalham na paz, porque sou
daqueles que acredita que quem sabe onde o
sapato lhe aperta é quem calça o sapato. Então,
o que nós devemos fazer, Nelson Aguiar, é isso
mesmo, percorrer os Estados, é ouvir as lideran
ças, as pessoas que estão na base, que trazem
nas suas palavras, muitas vezes, a marca do sofri
mento e das lutas enfrentadas no decorrer de
suas vidas. Precisamos disso, para que possamos
fazer a Constituição a mais próxima possível das
aspirações do povo brasileiro.

Digo sempre que é preciso que o povo tenha
consciência, que este trabalho que esta Consti
tuinte está elaborando, não ver salvar este País.
Esta Constituição não é panacéia. E precisamos
que isto fique claro. E faço questão de dizer, para
evrtar que depois de promulgada a Constituição
não tenhamos uma grande frustração nacional.
Nós só vamos vencer os dasafios organizando
a sociedade, como estou vendo hoje, para minha
alegria, a sociedade de Vitóriaorganizada, comis
sões, representantes das mulheres, representan
tes dos jovens, dos lmeninos de rua e de toda
acomunidade, pois e assim, meus amigos, orga
nizando a sociedade que vamos vencer as dificul
dades e construir um país que tod~s desejamos
e almejamos.

As leis são importantes, a Constituição é impor
tante, mas sozinha não vaí resolver os problemas
do País. Leis temos muitas. Agora, cumprir essas
leis é que é o grande problema. (Muito bem! PaI-:
mas.)
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Quero dizer também, que a comunidade deve
continuar organizada, porque o nosso trabalho
não se encerra na promulgação da Constituição.
A sociedade deve continuar organizada, exigindo
dos deputados a legislação ordinária e comple
mentar, porque isso é fundamental para que pos
samos cumprir a Constituição que estamos elabo
rando

Sr. Presidente, quero parabenizá-lo e dizer da
minha alegria em ouvirvozes como a de Dr.Ran
gel que, mesmo depois de muitos anos de sofri
mento e de luta, não ficou em casa comoda
mente, embora aposentado, com certa dificulda
de saiu de sua casa, veio aqui e deu o seu recado
aos Constituintes brasileiros. (Muito bem! Pal
mas.)

Quero ressaltar a palavra do Professor AriLopes
Ferreira, da Sônia, do LuizAugusto Ângelo Mar
tins, do Lourival Lopes da Cunha que falou pela
associação de bairro, da MariaÂngela Cabral,que
falou pela pastoral do menor. E eu queria fazer
uma proposta a MariaÂngela que ela propusesse
que, ao invés de Pastoral do Menor, fosse Pastoral
da Criança. Vamos acabar com essa expressão
"menor". Vamos tratar as nossas crianças como
cnanças, como elas são realmente.

O Deputado Nelson Aguiar sempre diz que 05

nossos filhos são as nossas crianças e 05 filhos
dos pobres são 05 menores. Não.Vamos erradicar
esta expressão e, nesta nova Constituição, vamos
falar dos direítos da criança brasileira.(Muitobem!
Palmas).

Não posso deixar de ressaltar a presença de
Luciano Rezende, que veio trazer a sua palavra
em nome do Movimento Estadual dos Meninos
da Rua, da Dr' Margarida, advogada consciente
que falou e expressou com tanta firmeza os seus
pontos de vista em defesa da mulher, em defesa
dos direitos da mulher. Quero também ressaltar
a palavra do Dr. Mariano que falou aqui não so
mente como advogado mas sobretudo com seu
coração, porque sofreu, na alma, o que muitas
crianças estão sofrendo hoje, por este Brasilafora.
(Palmas.)

Portanto meus amigos, vou atender o Nelson
Aguiar, mas antes quero parabenizá-lo também
como Presidente desta Subcomissão e como ca
pixaba, e dizer da nossa alegria em tê-lo como
Presidente, um abnegado na luta em defesa das
crianças e da família brasileira. (Muito bem! Pal
mas) A minha palavra de homenagem também
a nossa Constituinte Rita Camata, que é daqui
e que tão bem tem representado as mulheres
e o povo capixaba na Assembléia Nacional Consti
tuinte. Quero dizera todos: vamos voltara Brasília,
e devemos percorrer outras cidades, outros Esta
dos, participando de debates como este. Masesta
mos lá. Qualquer sugestão, peguem o telefone,
escrevam. Vamos continuar unidos. Que Deus
ilumine a consciência dos outros membros das
demais Subcomissões, para que trabalhem como
nós, ouvindo o povo, a fim de que tenhamos uma
Constituição - repito - a mais próxima possível
das aspirações do povo brasileiro.Muitoobrigado.
(Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
cordamos inteiramente com o discurso do nosso
colega Iberê Ferreira, mas não podemos aceitar
que ele venha a ser Deputado do Espírito Santo.
(Risos.)Passamos a palavra ao Deputado Cássio
Cunha Uma, por um minuto e tonta e três segun
dos.( Risos.)

O SR. CONSTITUINTE CÁSSIO CUNHA LIMA
- Usaria apenas os trinta e três segundos. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado,
colegas Deputados, ao me despedir do Espírito
Santo, quero deixar o mais sincero e o mais esco
lhido agradecimento pelo convite formulado pela
Presidência desta Casa de leis e pela acolhida
calorosa que nós, Constituintes, recebemos do
povo capixaba. Mas usando o tempo que me foi
concedido, quero deixar a minha humilde mensa
gem, mensagem sobretudo de esperança, de fé
num Brasil novo, numa sociedade mais justa. O
povo brasileiro coletivamente vem sofrendo, num
curto espaço de tempo, fortissimas decepções,
não decepções individuais,mas coletivas que ga
nham quase força material. Tivemos a grande
decepção pela não aprovação das eleições diretas
pelo Congresso Nacional, passando peja morte
de Tancredo Neves, o fracasso do Plano Cruzado
e o povo brasileiro deposita na Assembléia Nacio
nal Constituinte talvez a sua última esperança.
Precisamos honrá-la, nós jovens que assumimos
perante o povo da Paraíba e do Brasil essa missão
histórica, para que possamos percorrer a nossa
vida, o nosso caminho de cabeça erguida. Sabe
mos com convicção que honramos o nosso com
promisso. Vamos juntos para o futuro, para um
novo País, partindo da organização popular, da
mobilização. Precisamos continuar o processo de
organização da sociedade, porque será através
da organização social que as mudanças virão efe
tivamente. Vamos permanecer mobilizados, va
mos recordar Tancredo Neves, sem nos disper
sarmos e eu repetiria a frase de um ilustre parai
bano "porque forte é o povo". Muito obrigado.
(Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Con
sulto o Constituinte Roberto Augusto e gostarIa
de fazer uma saudação fmal. V Ex" dispõe de
quinze segundos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Nós já nos conhecemos pela manhã. Agora
à tarde, gostaria de dizer a V. Ex" que foi um
prazer, mas um prazer de todo o nosso coração,
avançar pela madrugada para aqui chegarmos.
Não vou fazer com o meu amigo Iberê, porque
se fosse no Plenário da Constituinte, se o Presi
dente da Mesa fosse Ulysses Guimarães, S. Ex"
já teria ouvido meia dúzía de campainhas e a
sua palavra teria sido cassada. Quero, aqui, deixar
todo o nosso carinho, o nosso amor. Já me identi
fiquei, sou um homem convertido ao Evangelho
e, hoje, sou bispo consagrado de uma igreja e
percorro o Brasil evangelizando. Mas como falei
ao nosso querido advogado Dr. Roberto Mariano,
queremos incluirtodas essas opções, todas essas
propostas. Agradeço à Dr' Margarida, que repre
senta, aqui, a mulher. Disse a V. S",fora do debate,
que recebemos em Brasília duas Subcomissões
da Mulher e a mulher capixaba colocou muito
alto, não somente o valor da mulher brasileira,
mas um ponto de vista, onde há, pelo menos,
um temor a Deus, porque a criança quando está
no ventre, desde o momento da sua concepção,
deve merecer o respeito tanto do homem como
da mulher. Ambos, numa comunhão, fizeram
com que aquela criança fosse gerada.

Disse o Dr.Marianodo seu testemunho maravi
lhoso, porque nós, no meio evangélico - aqui
têm outros tantos evangélicos - levamos para
a rádio, para a televisão, para os folhetos que

distribuímos o testemunho de transformação de
cada vida, como também esperamos que este
Brasilseja transformado. O,Constituintedisse algo
sobre Tancredo Neves. Quero apenas lembrar
que naquele período, naquele processo de mu
dança, todo Brasil assistiu o que está registrado
no Livro dos Vivos: "Feliz a Nação cujo Deus é
o Senhor". O dia em que isso acontecer, o dia
em que o Brasil for conscientizado de que s0

mente deve prestar honras, glórias e louvores ao
Criador e que entre Ele e a nossa criação existe
apenas o mediador, o Cristo Vivo. Infelizmente,
o Brasil, por falta de conhecimento, lembra de
Deus e do seu Calvárioapenas no Dia de Páscoa
e no Dia de Natal, quando o papai Noel e o ovo
de Páscoa substituem aquele que é o nosso Rei.
Além dessas mudanças, precisamos de mudança
interior de cada um, para juntos, conscientizados
de um só propósito, debaixo de um amor, poder
mos levar todas as propostas colocadas num pa
pei da nova Carta. Está na Bíblia que não basta
ler as propostas, é preciso guardá-Ias e praticá-las
e as propostas da nova Carta não devem ficar
no papel, mas serem praticadas para a vitória
da sociedade. Fica, aqui, o meu abraço e espera
mos voltar numa outra oportunidade, fora de
Constituinte. Sinceramente, foiuma alegria muito
grande participar dessa reunião com V. Ex" (Muito
bem!)

O SR.DILTON ÚRIO(Presidente da Assembléia
Legislativa) - Concedo a palavra ao nobre Depu
tado Nelson Aguiar para que S. Ex"possa matar
a saudade desta tribuna que foi a sua trincheira
na luta pelo menor, contra o arbítrio e a ditadura
militar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Naverdade, nobre Deputado, ilustres Companhei
ros, minha querida gente capixaba, tenho saudade
desta tribuna. Ser Deputado Federal é bom, mas
está longe do povo. Aqui, o povo está perto, o
povo aplaude e vaia.Sente-se, aqui, o seu coração
quente. Voufazeraté com que os militares deixem
esses cabras no aeroporto. Eles terão que dormir
no Estado do Espírito Santo e, amanhã, se quise
rem voltar,terão que pedir socorro num vôo espe
cial. É uma forma de agradecer pelo tempo em
que o nosso Companheiro Iberê esteve na tribuna.
E muito bom estar aqui. Quando o aviãose aproxi
mava do aeroporto, eu dizia que era uma coisa
boa estar na minha terrinha, na nossa querida
terra. Esse sentimento do coração que faz com
que as almas se ajuntem, se misturem com o
sentimento do povo, da terra, do chão da gente,
é a coisa mais gratificante para o homem que
labora na vida política. A vida política tem seus
contratempos, seus momentos difíceis, suas in
justiças, mas tem aquela gostosura que as outras
atividades, quase nenhuma delas têm, que é esta
facilidade, essa faculdade que nos permite mistu
rar com o povo, ouvi-loe sentir-lhe o pensamento,
falar a sua palavra, ouvir o que ele está ouvindo,
porque, como disse o jovem Constituinte Cássio
Cunha Uma. forte é o povo é verdade. Ele é
da terra em que o povo ainda existe, porque o
nordestino é, acima de tudo, um forte. Visitamos
Campina Grande, na Paraíba, onde tínhamos um
grande amigo que cedeu a vez, para que Cássio,
com apenas 23 anos, chegasse à mais alta tribuna
da politica deste Pais. Esse Deputado, amigo nos
so, poeta, extraordinário orador, talvez um dos
maiores oradores que os tempos modernos viram .
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no Congresso Nacional, elegeu-se Vice-Governa
dor do Estado e, naturalmente, cumprindo o des
tino da sua condição de poeta, de boêmio, suici
dou-se. Não teve com9' suportar a vasta dor da
sua paixão e se matou de forma tão injusta para
nós, mas s6 Deus sabe que d,!lstino lhe foi dado.
Sabemos que uma Assembléia Nacional Consti
tuinte composta de pessoas da idade do nobre
Constituinte Cássio Cunha Lima, levando para lá
a sua força e o seu ideal revelará a força e o
mens de cabelos brancos que também levam pa
ra lá suas experiências, seus sentimentos, o cami
nho percorrido por esta Pátria. Temos que trazer
para o povo capixaba a certeza do nosso coração.
Não vamos fazer uma Constituição ideal, mas va
mos construir um documento político para que
esta Nação possa ocupar o espaço democrático,
e possa conquistar o seu futuro. O futuro desta
Nação não está dependendo dos empresários,
dos militares, desta ou daquela classe, do PMDB,
do PT ou do PDT.Depende da denodada vontade
da sua gente, do seu povo, de superar as dificul
dades, de vencer os obstáculos e construir, aqui,
a Pátria da infância, da criança amparada, da
criança alimentada, da criança que tenha o direito

de sorrir, de correr, o direito de ser criança. Vergo
nha é essa. Não estamos cansados de dizer e
quando dizemos que isso é uma vergonha nacio
nal é porque sabemos no nosso coração que o
máximo de degradação a que um povo pode che
gar é abandonar a sua infância.

Encerro, lembrando o pensamento de um sá
bio oriental; "Mostra·me a criança do teu país
e eu julgarei o caráter do teu povo." Muitoobriga
do. (Palmas!)

O SR.DILTON ÚRIO(Presidente da Assembléia
Legislativa) - Ao encerrarmos esta reunião que
remos agradecer aos Constituintes que aqui esti
veram, ouvindo as propostas do povo capixaba.
Temos certeza de que mais do que em outras
oportunidades, hoje, esta Casa cumpriu fielmente
os seus objetivos de ser um estuário das aspira
ções populares. Temos a esperança de trazer ain
da à Assembléia do Espírito Santo outras Subco
missões do Congresso Constituinte,para que pos
sam, aqui, ouvir propostas e reclamos da socie
dade espírito-santense. Agradecemos em nome
de todos os Srs. Deputados que integram a As
sembléia Legislativado Espírito Santo, ao Depu
tado Nelson Aguiar, Presidente da Subcomissão

da Família, do Menor e do Idoso, e aos demais
Deputados que tiveram a gentileza de aqui com
parecer, aceitando o convite que lhes formula
mos.

Finalmente, ao desejar aos Senhores um bom
regresso a Brasílla, esperamos que esta reunião
tenha correspondido às expectativas dos nobres
Deputados Constituintes e possam ser intérpretes
das comunidades aqui ouvidas, fazendo com que
as suas propostas integrem também o novo texto
constitucional. Os nossos agradecimentos tam
bém ao Vice-Govemador Carlos Alberto Cunha,
representando o ilustre Governador Marcos Mau
ro, aos Deputados Estaduais, aos Presidentes de
Comunidades e Associações de Classe, enfim,
a todos que prestigiaram este evento.

Finalizo, passando às mãos do Deputado Nel
son Aguiar ofícios encaminhados aos Presidentes
de Subcomissão da Constituinte, para que eles
possam acatar, aceitar o nosso pedido para com
parecerem a esta Casa para um debate com os
senhores, com os sindicatos, com as Associações
de classe. Uma boa noite a todos e muito obriga
do. (Palmas.)
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