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COMISSÃO DA SOBERANIA E
DOSDIREITOSEGARAN11AS
00 HOMEM E DA MULHER

ATA DA 13' REUNIÃO

Aos doze dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
na sala "O" doAnexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher, sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Mário Assad, com
a presença dos seguintes Constituintes: Gomaga
Patriota, Benedita da Silva, Airton Cordeiro, Costa
Ferreira, José Fernandes, José Mendonça de Mo
rais, Milton Barbosa, Eliel Rodrigues, Jorge (le
qued, Luíz Viana Neto, João Paulo, José Carlos
Grecco, Darcy Pozza, Sigmaringa Seixas, José
Paulo Bisol, Lúcia Braga, Udice da Mata, Vladimir
Palmeira, Antônio Câmara, Antonio Mari:z:, Délio
Braz, Jayme Paliarin, Narciso Mendes, 'Lúcia Vâ
nia, Maurício Nasser, Ziza Valadares, Anna Maria
Rattes, Cleonâncio Fonseca, José Carlos Couti
nho, Francisco Rollemberg, {l)durico Pinto, Orlan
do Pacheco, José Vianna, Maun1io Ferreria Lima,
Maguito Vdela, Adauto Pereira, Lysaneas Maciel,
Robert D'Ávila,João Mene:z:es, VictorTrovão, João
Agripino, Aluízío Bezerra, Aécio Neves, Matheus
lesen, Samir Achôa, João de Deus, Sotero Cunha,
João Rezek, Ubiratan SpineUi,Homero Santos, An·
tonio Ferreira, Albérico Cordeiro, Rita Camata, Ma
ria Lúcia, Mário Uma, Cristina Tavares, Maria de
Lourdes Abadia, Sérgio Spada, Benedicto Mon
teiro, Antonio de Jesus, Manoel Vianna, Humberto
Lucena, Paulo Almada, Raul Belém, FarabuliniJú
nior, Osvaldo Coelho, Joaquim Haíckel, João Ma- .
chado Rollemberg, Fábio Feldman, Pedro Cane
do. Havendo número regimental, o Senhor Presi-

dente declarou aberta a reunião e determinou a
leitura da Ata da reunião anterior, que foi aprovada.
a seguir. Ordem do Oia: Votação do Substitutivo
do Relator. O senhor Presidente comunicou ao
plenário que o recebimento de requerimentos de
destaque se processará até às quinze horas. Usou
da palavra o Cosntituinte José Fernandes. O Se
nhor Presidente suspendeu os trabalhos às onze
horas, convocando os senhores Constituintes pa
ra a continuação desta reunião às quinze horas
e informou que a votação será iniciada às vinte
horas e trinta minutos. Às quinze horas e trinta
minutos o Senhor Presidente reabriu os trabalhos.
Formularam questões de ordem, prontamente
decididas pela Presidência, os Constituintes João
Mene:z:es e Lysaneas Maciel. A seguir usaram da
palavra os seguintes Constituintes: José Mendon
ça de Morais, Antonio Mam, José Genoino, Ma
guito Vilelae João Mene:z:es. O Senhor Presidente
suspendeu a reunião à dezesseís horas e dez mi
nutos convocando os Senhores Constituintes pe
ra o início da votação às vinte horas. Às vinte
horas e quarenta e cinco minutos foi reaberta
a reunião. O Senhor Presidente passou a palavra
ao Senhor Relator para esclarecimentos sobre
matérias polêmicas constantes do Substitutivo.
Usaram da palavra os seguintes Constituintes: Jo
sé Mendonça de Morais, José Genoíno, Antonio
Mari:z: e João Mene:z:es. O Senhor Presidente res
saltou a importância histórica do momento e ape
lou para que os Constituintes se dispam da paixão
para que o objetivo comum possa ser alcançado,
atingindo-se o final do trabalho na Comissão. Pas
sou-se à votação do Substitutivo do Relator ressal
vados os destaques e as Emendas. Encaminha
ram a votação os seguintes Constituintes: Fara
bulini Júnior, Antonio Mari:z:, Maurílio Ferreira Lí-

ma, José Mendonça de Morais, João Menezes,
A1ui:z:io Bezerra, Samir Achôa e José Genoíno. O
Senhor Presidente esclarece que o voto "sim"
aprova o Substitutivo do Relator, o voto "não",
o rejeita. Passou-se a chamada nominal que apre
sentou o seguinte resultado: Presentes, cinqüenta
e oito Constituintes; votaram sim quarenta e um;
votaram não dezessete. O Senhor Constituinte
Humberto Lucena encaminhou declaração de vo
to por-escrito comunicando seu voto favorável
(com restrições) nos termos do Regimento inter
no da Assembléia Nacional Constituinte. O Se
nhor Presidente anunciou o resultado da votação
e declarou aprovado o Substitutivo do Relator,
ressalvados os destaques e as emendas. O Senhor
Presidente, às vinte três e trinta horas suspendeu
a reunião e convocou os Constituintes para conti
nuação da votação amanhã, dia treze, sábado,
às dez horas. O Senhor Presidente reabriu os tra
balhos às onze horas do dia treze de junho de
mil novecentos e oitenta e sete, dando prossegui
mento à reunião. O Constituinte José Mendonça
de Morais formula questão de ordem, prontamen
te resolvida pelo Senhor Presidente. O Senhor
Relator presta esclarecimentos sobre modifica
ções inseridas no substitutivo. Fizeram uso da
palavra os Constituintes Samir Achôa, Lysaneas
Maciel, João Mene:z:es, João Paulo, José Mendon
ça de Morais, Farabulini Júnior e Antonio Mafi:z:.
Na forma do art. 83 do Regimento Interno da
Assembléia Constituinte combinado com o art.
190 e seus parágrafos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o senhor Presidente con
sultou o Plenário, através do voto, para que escla
recesse se aceitava ou não modificações na Or
dem do Dia. Para orientar a votação a Presidência
informa que o votoSlm admite mudanças na Or-
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dem do Dia,levandoà votação dos requerimentos taques concedidos o Senhor Presidente anunciou:
de preferência; o voto Não rejeita mudanças ilá ' . 8 - Destaque rr 0230, do ConstituinteJosé Fer
Ordem do Diae considera prejudicadoos requeri-' nandes. Para orientar a votação o Senhor Presí
mentos de preferência. Lembrou, ainda, que por' dente informa que o voto Sim mantém o texto,
não se tratar de matéria constitucional,o quorum' e o voto Não. retíra.a expressão "que não terão
será de maioria simples. Encaminharam a vota-' caráter de censura", da alínea a. inciso XIV, do
ção os Constituintes José Mendonça de Morais' art. 3°. Feita a chamada apurou-se o seguinte
e João Menezes. Procedida a chamada nominal resultado:Sim, 24; Não, ·15. Fica mantido o texto.
foi obtido o seguinte resultado:Não,30; Sim, 17. 9 - Destaque n° 0297, do Constituinte Darcy
Ficaram prejudicados todos os pedidos de prefe- Pozza. Prejudicado pela votação do Destaque n°
rência. O Senhor Presidente anuncia a votação' 0230. 10 - Destaque n° 0221, do Constituinte'
dos destaques concedidos a partes do Subtitutivo. AntonioMariz. Retiradopelo autor. 11-Destaque
1 - Destaque n°0276, do ConstituinteJoão Me- rr 0298, do Constituinte Darcy Pozza. Retirado
nezes.Para orientara votação o Senhor Presidente pelo autor. Assumiu a Presidência o Constituinte
informa que o votoSim não altera o texto e o Aécio Neves, l°-Vice-Presidente. 12 - Destaque
voto a*087 Não retira do texto o art. 3°, inciso n° Q277, do Constituinte João Menezes. Para
VII, alínead. Feitaa chamada apurou-se o seguinte orientar a votação o Senhor Presidente informa
resultado:Sim, 39; Não, 1; Fica mantido o texto. que o voto Sim mantém o texto, e o voto Não
2 - Destaque n°0257, do ConstituinteFarabulini retira a alínea b, do inciso fi do art. 4°. Feita a
Júnior. Para orientar a votação o Senhor Presi- chamada apurou-se o seguinte resultado: Sim,
dente informa que o voto Sim retira do texto a 37; Não, 3. Fica mantido o texto. O Constituinte
expressão "comportamento sexual".O voto Não, Gonzaga Patriota apresentou declaração de voto.
mantém o texto inalterado.Feita a chamada apu- 13 - Destaque rr 0313, do Constituinte José
rou-se o seguinte resultado: Sim, 12; Não, 29. Mendonça de Morais. Prejudicado pela votação
Fica mantido o texto. 3 - Destaque rr 0301, de destaque anterior. 14 - Destaque n° 0233,
do Constituinte DarcyPozza.Retirada pelo autor. do ConstituinteJosé Fernandes. Prejudicadopela
4 - Destaque n° 0231, do CosntituinteJosé Fer- votação de destaque anterior - Destaque n°
tirado pelo autor.5 - Destaque n°0299, do Cosn- . 0302, do Constituinte Darcy Pozza. Retirado pelo
tituinte Darcy Pozza. Para orientar a votação o autor. 15 - Destaque rr 0363, do Constituinte
Senhor Presidente informa que o votoSim supri- LuizVianaNeto.Para orientar a votação o Senhor
me a alínea "d" do inciso IV do art. 3° do Substi- Presidente informa que o voto Sim retira a alínea
tutivo. Ovoto Não mantém o texto.Feitaa chama- c, do inciso I, do art. go e o voto Não mantém
da apurou-se o seguinte resultado:Sim, 11. Não, o texto. Feita a chamada apurou-se o seguinte
31. Fica mantido o texto. 6 - Destaque rr 0232, resultado:Sim, 14;Não, 27. Fica mantido o texto.
do.ConstituinteJosé Fernandes. Prejudicadopela 16 - Destaque rr 0312, do Constituinte João
votação de destaque anterior. 7 ~ Destaque n° Menezes.Para orientar a votação o Senhor Presi
0313, do CosntituinteJosé Mendonça de Morais. dente informa que o voto Sim mantém o texto
Para orientar a votação o Senhor Presidente ínfor- e o voto Não retira a alínea b do inciso IV, do
ma que o voto Sim 'retira do texto a alínea b art. 4°. Feita a chamada apurou-se o seguinte
do inciso XI, do art. 3°. O voto Não mantém resultado:Sim, 34; Não, 4. Fica mantido o texto.

o dispositivono texto.Feita a chamada apurou-se Reassume a Presidência o ConstituinteMárioAs-
o seguinte resultado: Sim, 36; Não, 5. E retirado sad. 17-Destaque nO'0181 ,do ConstituinteJosé
do textoo dispositivo citado.O Senhor Presidente Mendonça de Morais. Para orientar a votação, o
suspendeu os trabalhos às quatorze horas convo- Senhor Presidente informa que o voto Sim exclui
cando os Constituintespara continua~-o da vota- a expressão "inclusive os de natureza processual
ção às quinze horas e trinta minutos. dezesseis e os de registro civil", da alínea h, do inciso UI,
horas e trintaminutos o Senhor Presi entereinicia do art, 3°, e o voto Não, mantém o texto. Feita
a reunião, comunicando o recebimento de expe- a chamada apurou-se o seguinte resultado:Sim,
diente da Liderança do PFLíndícandopara mem- 11;Não, 28. Fica mantido o texto.18- Destaque
bro titular desta Comissão, na vaga do Consti- n° 0180, do ConstituinteJosé Mendonça de Mo
tuinte José Mendonça Bezerra,o ConstituintePe- rais. Para orientar a votação o senhor Presidente
dro Canedo. Antes de prosseguir a votação dos informa que o voto Sim exclui a alínea c, do
destaques concedidos a partes do Substitutivo inciso I,do art, 3°,e o voto Não, mantém o texto.
a Presidência comunica aos Constituintes que, Feita a chamada apurou-se o seguinte resultado:
na forma do art. 83 do Regimento Interno da Sim, 1; Não, 38. Fica mantido o texto. 19 
Assembléia Nacional Constituinte combinado Destaque rr 0311, do ConstituinteJoão Menezes.
com o art. 200 e seus parágrafos do Regimento Para orientar a votação o Senhor Presidente infor
Internoda Câmara dos Deputados, ficam prejudi- ma que o voto Sim, mantém o texto, e o voto
cados os Anteprojetos das Subcomissões, com Não, retira as alíneas b, c, d, e 9 do inciso V,
as respectivas emendas e, por conseguinte, os do art. 4° Feita a chamada apurou-se o seguinte
seguintes Requerimentos de Destaques: 31, 32, resultado: Sim, 34; Não, 1 e 1 abstenção. Fica
34 a 37, 46, 103, 132 a 136,292,360, e 362; mantido o texto. 20 - Destaque n° 0310, do
ficam, ainda, prejudicados, por estarem contem- ConstituinteJoão Menezes.Prejudicadopelavota
pIados no Substitutivo do Relator os seguintes ção do destaque anterior. A Constituinte Anna
Requerimentos de Destaque: 158, 169, 174,209, Maria Rattes apresentou proposta para que os
258, 260. Foram retirados pelos autores os Re- destaques fossem submetidas à votação simbó
querimentos de Destaques seguintes: 130, 238 lica e, caso fosse manifesta a posição contrária
e 247. Deixaram de ser concedidos, conforme do plenário da Comissão, o requerente poderia
o que estatui o art. 63 do Regimento Interno da retirá-lo. O sentido da sugestão seria agilizar o
Assembléia Nacional Constituinte os seguintes processo de votação para que pudesse ser cum
Requerimentos de Destaques: 256, 283 e 300. prido o prazo desta Comissão. Apoiaramesta pro
Emcontinuação ao processo de votação dos Des- posta os Constituintes:FarabuliniJúnior, U1durico

Pinto,AntonioCâmara,João Paulo,Ziza Valadares
e Maurílio Ferreira Uma. O senhor Constituinte.
Humberto Lucena levouao conhecimento do Ple
nário os termos de acordo havido entre os diver
sos integrantes deste Colegiado, no sentido de
que, em uma só votação, fossem considerados
rejeitados todos os pedidos de destaque para vo
tação em separado, com excessão dos já aprecia
dos, dos retirados pelos autores"e-aõs "queserão
votados a seguir. Manifestaram-sesobre o acordo
os ConstituintesJosé Mendonça de Morais, Aluizio
Bezerra, Darcy Pozza, Aécio Neves e Lysâneas
Maciel. O Senhor Presidente decidiu colocar em
votação nominal o acordo apresentado pelo
Constituinte Humberto Lucena. Para orientar a
votação o Senhor Presidente informa que o voto
Sim, rejeitarátodos os pedidos de destaque para
o, com excessão dos já apreciados, dos retirados
pelos autores, e dos que serão votados a seguir,
e o voto Não, fará prosseguir o processo normal
de votação, isto é, apreciando-se isoladamente
cada destaque. Feita a chamada apurou-se o se
guinte resultado. Sim, 38; Não, zero. Ficam rejei
tados todos os destaques com as exceções ante
riormente citadas. 21 - Destaque n° 0275, do
Constituinte João Menezes. Para orientar a vota
ção o Senhor Presidente informa que o voto Sim,
mantém o texto e o voto Não, retira do texto
os artigos 41 e 42 e seus parágrafos. Feita a cha
mada apurou-se o seguinte resultado: Sim, 36;
Não, 3. Fica mantida o texto. O Senhor Consti
tuinte João Agripino apresentou declaração de
voto. 22 - Destaque n- 0366, do Constituirite
Farabulini Junior. Para orientar a votação o Se
nhor Presidente informaque o votoSim, mantém
o texto e o voto Não, exclui a alínea V, do inciso
XIX, do art. 3° Feita a chamada apurou-se o se
guinte resultado: Sim, 24; Não, 10; Abstenção,
2. Fica mantido o texto. Antes de encerrar o pro
cesso de votação o Senhor Presidente informa
que deverá suspender a reunião para que seja
feita a Ata correspondente, que necessitará da
aprovação dos Senhores Constituintes.O Consti
tuinte Maun1io Ferreira Uma propõe, e o Plenârio
aprova, que seja delegada ao Presidente compe
tência para ultimar a Ata, considerando-a, desde
já, aprovada. Foram retirados pelos autores os
seguintes Requerimentos de Destaque: 69 a 88,
91 a 93, 95, 115, 237, 239, 240, 242, 244 a 246,
249 a 252,254,255, 16 a 21, 23 a 26, 29, 33,
131,38, 172, 173, 143 a 145,326,328,330,
332 e 335. Em conseqüência do acordo aprovado
pelo Plenário foram rejeitados os Requerimentos
de Destaque seguintes a partes do SubstitutiVo
do Relator: 220, 273, 274, 278, 279, 309, 356,
364 e 365. Ainda em conseqüência do acordo
aprovado pelo Plenário foram rejeitados os Re
querimentos de Destaque para votação em sepa
rado, seguintes: 1 a 15, 22, 27, 28, 39 a 45, 47
a 50, 52 a 56, 58 a 68, 89, 90, 94, 96 a 102,
104 a 114, 116 a 118, 120, 121, 123 a 129, 137
a 142, 146 a 157, 159 a 168, 170, 171, 175 a
179,182 a 185,187,189 a 197, 199,203 a 208,
210 a 219, 222 a 229, 234 a 236, 241, 243, 248,
253, 259, 261 a 272, 280 a 282, 284 a 290, 293
a 296, 303 a 308, 314 a 325, 327, 329, 331,
333, 334, 337 a 340, 342 a 355, 357 a 359 e
361. Comentaram o resultado positivoalcançado
por esta Comissão, com a conseqüente aprova
ção do Substitutivo e o término dos trabalhos
estritamente dentro do prazo regimental,os Cons
tituintes:Samir Achôa,José Mendonça de Morais,
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Anna MariaRattes, Farabulini Junior, Pedro Cane
do, Lysâneas Maciel,Antonio Mariz, AluizioBezer
ra, Aécio Neves e José Carlos Coutinho. O Senhor
Relator, Constituinte José Paulo Bisol, ressaltou
a importância histórica desta reunião, enalteceu
a atuação dos membros desta Comissão e agra·
deceu a colaboração dos funcionários e asses
sores da Comissão e dos integrantes da equipe
do Prodasen. O Senhor Presidente, Constituinte
M6rio Assad, agradeceu a todos os integrantes
deste Colegiado por haverem permitido que no
exercicio da Presidência pudesse ter levado a bom
termo o compromisso por todos assumido pe
rante a Nação. Nada mais havendo a tratar, às
vinte e três horas, o Senhor Presidente encerrou
a reunião, cujo inteiro teor será publicado, na ínte
gra, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, Carlos Brasil de Araú
jo, Secretário, lavrei a presente Ata que será assi
nada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Declaro
aberta a reunião da Comissão da Soberania e
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.
Informo aos Srs. Constituintes que o Relator apre
sentou o substitutivo e já estamos encaminhando
cópia aos presentes. Aos que ainda não recebe
ram cópia do anteprojeto peço que se dirijam
à Secretaria.

Os Srs. Constituintes estão tomando conheci
mento do anteprojeto neste instante. Assim, não
têm condições, naturalmente, de discuti-lo e apre
sentar seus pedidos de destaque agora. Por isso,
decidimos que o prazo para recebimento dos pe
didos de destaque encerrar-se-á às 15h. Em se·
guida, daremos oportunidade à Secretaria da Co
missão para preparar os destaques para a vota
ção. A reunião destinada à votação realizar-se-á
às 20h30min em ponto.

Espero que a trajetória que traçamos para 05

nossos trabalhos de hoje seja rigorosamente
cumprida. Se alguém desejar fazer indagações,
o momento é oportuno, embora ainda tenhamos
oportunidade de requerer a palavra, na hora da
votação, para tratar de qualquer matéria que jul
garmos conveniente. Pretendíamos abrir esta reu
nião e encerrá-Ia logo em seguida, para dar opor
tunidade aos Srs. Constituintes de tomar conheci
mento, mais minuciosamente, do anteprojeto
apresentado.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Femandes,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, antes de apresentar os requeri
mentos de destaque, precisamos entender o me
canismo que será aplicado à votação da matéria,
das emendas, a forma pela qual serão votados
05 destaques, se para aprovação, se para rejeição.

Minha questão de ordem é baseada no art. 63,
que diz o seguinte:

"Art. 63. Admitir-se-á requerimento de
destaque, para votação em separado, de par
tes de projeto ou de substitutivo" - é o nosso
caso - "e de emenda do grupo a que perten
cer, devendo o requerimento ser apresen
tado, por escrito, até o início da sessão em

que se der o processo de votação respectivo."
Entendo que 05 destaques serão votados em

blocos, mas admitir-se-á destaque para votação
em separado de parte do projeto.

O § 2° do mesmo artigo, Sr. Presidente, diz
o seguinte:

"§ 2° A matéria destacada será subme
tida a votos, após a deliberação do projeto,
do substitutivo ou do grupo de emendas, a
que ela pertencer."

Quero saber se, ao destacar um artigo do subs
titutivo para votação em separado, ao final da
apreciação das emendas esse artigo será ou não
submetido à votação.

Explico, Sr. Presidente, porque pergunto isso.
Admitamos que seja considerado aprovado o arti
go apenas porque se votou o Substitutivo. Ao
finalda votação, pedindo eu a rejeição de determi
nado artigo e sendo exigida uma maioria de 32
votos, se houver 30votos a favor de meu destaque
e 4 contra o artigo seria aprovado apenas por
esses 4 votos, porque não se alcançou a maioria
de 32? Parece-me que, para deliberação sobre
qualquer matéria, tem que haver maioria, o que
é válido para as emendas e também para o artigo
destacado. Pergunto a V.Ex" se há alguma orienta
ção "ulyssinas" alterando isso. Quero saber se
é verdade que há orientações "ulyssínas" diferen
tes das que constam do Regimento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Votare
mos, inicialmente, o substitutivo, ressalvados 05

destaques. Em seguida votaremos os artigos des
tacados do substitutivo. Esta a orientação da Pre
sidência.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
E esses artigos necessitarão, na forma do Regi
mento, do apoio de 50% dos membros da Comis
são para permanecer, não é?

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - As deci
sões "ulyssínas" dizem que precisam do apoio
de 32 membros. Vamo-nos ater, pormenorizada
mente, ao que o Regimento prescreve.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Felicito V. Ex" A Comissão s6 não é soberana
em relação ao Regimento; então, o Regimento
tem que prevalecer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - É claro
que o seguiremos, inclusive, quanto à questão
do quorum, da votação, etc.

Faço, agora, um apelo aos Srs. Constituintes,
naturalmente sem violentar a consciência de
quem quer que seja - vamos cumprir rigorosa·
mente o Regimento - no sentido de que se ate
nham aos destaques que julgarem imprescindí
veis. Tivemos ocasião de meditar acerca do tem
po de que dispomos e chegamos à conclusão
de que, se tivermos 100 ou 200 destaques, não
conseguiremos votar a matéria nem até segun
da-feira pela manhã, e nosso prazo fatal é meia
noite de domingo.

É 16gico que a Presidência nem de longe pre
tende atentar contra a consciência dos Srs. Cons
tituintes, mas faz um apelo no sentido de que,
quando ocuparem a tribuna, o façam cautelosa
mente, usem ao máximo o poder de síntese, para
que possamos aproveitar o tempo e para que
não passemos para a Hist6ria como Constituintes
excessivamente zelosos, em certos pontos de vis
ta, mas, que, no final, não cumpriram com o seu

dever. Não queremos passar para a História como
omissos.

Vamos deixar exaurir o nosso prazo sem enca
minharmos à Comissão de Sistematização o n0s
so trabalho? Acho que não. Dentro dos princípios
que o Regimento determina, gostaria que 05 5q.
Constituintes fossem mais cautelosos, economi
zassem tempo ao usar da palavra, para que possa
mos, na segunda-feira, entregar um anteprojeto
enxuto, correto e modemo, porque a História 
não tenham dúvida - nos julgará, e o fará severa
mente. Este o apelo que faço.

Vou suspender a reunião até às 15h.
Está suspensa a reunião.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Está rea
berta a reunião destinada ao reinício do processo
de votação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estamos che
gando ao ponto crucial dos trabalhos desta Co
missão, que tem tido a honrosa direção de V.
Ex" Todos os membros da Comissão, no entanto,
devem ter sentido muitas dificuldades na aprecia
ção da matéria. Isto porque tivemos, inicialmente,
um relatório, com um projeto, que o Relator resol
veu chamar de "boneca". A "boneca" foi entregue
aos membros da Comissão e, dias depois, come
çou-se a discuti-Ia. Depois a "boneca" foi posta
de lado, substituída por outro projeto do Sr. Rela
tor. Finalmente, agora nos chega um terceiro, mo
dificando substancialmente o anterior.

Consegui, hoje à tarde, marcar algumas dessas
alterações e modificações. Os Srs, Constituintes
creio, vão ter certa dificuldade em verificar as
emendas que foram alteradas, as emendas que
foram aceitas e as que entraram nesse novo pro
jeto ou que dele foram retiradas. Parece-me que,
para fazermos um trabalho ordenado, precisamos
de tempo para analisar esse último projeto, a flrn
de verificarmos se não estamos apresentando
emenda a um projeto que já não existe. Porque
houve o projeto que estava na boneca, depois
apareceu outro, e agora existe um terceiro. Esta
mos, por outro lado, verificando que existem mais
de trezentas emenas apresentadas à Comissão,
além de destaques de emendas ou destaques do
projeto. Parece-me que se não ordenarmos essa
discussão, teremos muitas dificuldades de chegar
a um bom termo. Aparece, por exemplo, a emen
da tal, do artigo tal; em conseqüência temos que
procurar ver se foi alterada ou se foi mantida.
Tenho uma sugestão a fazer à Presidência e aos
Srs. Constituintes: Os funcionários desta Comis
são têm trabalhado bastante, dando-nos toda a
sua colaboração, e quer me parecer que eles pre
cisariam de um pequeno espaço de tempo para
ordenar essas emendas e esses destaques, de
acordo com a numeração do último projeto. As
sim, para nós, Constituintes, seria também muito
mais fácil acompanharmos essa discussão, por
que haveria um ordenamente e não ficaóamos
aqui brincando de esconde-esconde, à procura
das emendas.

Sr. Presidente, Srs, Constituintes, agora certa
mente não se vai discutir ou aprovar muitas emen
das, em face desse pequeno tumulto, que não
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foi provocado por ninguém, mas pelas próprias
circunstâncias. Sugiro a V. Ex" que suspenda a
sessão e determine à SI'" Secretária que catalogue
todos os destaques. Assim, na sessão da noite,
que poderá começar às 20:00h ou às 21:00h,
conforme V. Ex" determinar, a matéria já poderia
ser discutida com mais facüidade. Fica a sugestão
a V. Ex"e aos Srs. Constituintes, e a faço apenas
com o intuito de facilitar os nossos trabalhos por
que esse último projeto realmente alterou muito
os anteriores. Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MAClEL
Sr. Presidente, para contraditar a questão de or
dem.

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

o SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, acho louvável que o Constituinte
João Menezes tenha feito esta proposta. Mas te
nho a impressão de que S. Ex" não leu as instru
ções desta Presidência, que determinou, através
de comunicação feita a todos os Srs. Constituin
tes, que o período da tarde seria precisamente
destina?o à ordenação dos destaques solicitados,
contranando nisto a opinião de vários Constituin
tes, que achavam devêssemos votá-los imedia
tamente.

Em primeiro lugar, acho que a sugestão de
S. Ex"não tem razão de ser, uma vez que a direção
dos trabalhos já adotou determinado procedi
"!ento. Por.outro lado, o que conviria fazer, para
nao ficar a Impressão de que foram feitas altera
ções s~bstanciais- ocorreram apenas algumas
- sena o Relator expor, de maneira sucinta em
que foi modificado o documento. Desta forma,
o entendimento seria mais completo e abrangen
te.

Acho que a proposta do Constituinte João Me
nezes não tem razão de ser, inclusive por já estar
decidido o assunto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Nobre Constituinte, permita-me um esclareci
mento. ~. Ex' disse que a ordenação dos desta
ques sena na parte da tarde. Parece-me que ainda
estamos neste período, são 15 hora e 30 minutos,
e~ emendas ainda estão sendo entregues. Como
senam catalogadas? Não seria possível! É preciso
sermos mais práticos e trabalharmos com mais
segurança.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - O Consti
tuinte Lysâneas Maciel tem razão. Esta Presidên
cia deu a conhecer a todos os Srs. Constituintes
a trajetória dos nossos trabalhos nos últimos dias.
Hoje, o comunicado foi° seguinte:

uI.:ev~ ao conhecimento de V. Ex', para
os devidos fins, que a programação desta
Comissão para amanhã, dia 12, sexta-feira,
será a seguinte:

10 horas - reunião com a ordem abaixo:
-Abertura do prazo para recebimento

dos requerimentos de destaque.
Suspensão da reunião até as 15 horas.In

formações importantes sobre o processo.
15 horas - reunião com a ordem abaixo:
- Encerramento do prazo de recebimento

de requerimento de destaque.
Suspensão da reunião até as 20 horas e

30 minutos, para que seja feito ordenamento
dos destaques concedidos.

20 horas e 30 minutos - início do pro
cesso de votação."

Estamos agora, portanto, na fase de conclusão
da apresentação dos destaques. Não há condi
ções de a Secretaria da Comissão organizar os
destaques, por artigos. É humanamente impos
sível!O próprio Sr. Relator não tem como opinar
sobre esses destaques, já que nem os conhece.
Da mesma forma, os Srs. Constituintes somente
agora, pela manhã, tomaram conhecimehto do
trabalh~ ~o Relator. A Presidência vai, portanto,
curnpnr ngorosamente o que dispõe o art. 63
do Regimento. Vamos, realmente, suspender os
trabalhos, porque estamos em processo de vota
ção desde a parte da manhã. Quem apresenta
pedido de destaque está no processo de votação.
Vamos, às 20 horas e 30 minutos reiniciar os
nossos trabalhos, que serão destinados especial
mente à votação, mesmo porque - repito 
o Sr. Relator não tem condições de falar sobre
os destaques, pois ainda não os conhece. É bom
que aceleremos nossos trabalhos, mas que tenha
mos também condição funcional de realizá-los.
Não é possível discutir uma matéria sem conhe
cê-la.

Era o que desejava dizer, antes de encerrar a
discussão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Mendonça de Morais.

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que
nos informe quanto à validade do processo de
votação do Substitutivo, diante dos destaques que
foram solicitados. Levanto especificamente esta
dúvida, que espero seja dirimida.

Se, porventura, aprovarmos o anteprojeto, res
salvados e respeitados os destaques, entendo que
a matéria destacada não pode ser considerada
aprova~a, nem rejeitada. Se não for aprovada,
nem rejeitada, seremos levados a uma situação
bastante desconfortável. Se, por exemplo, no mo
mento da votação dos destaques, que necessa
riamente terão de ter maioria absoluta para serem
aprovados, eles não forem aprovados, isto tam
bém não significará que a matéria foi aprovada,
porque quando votamos, ressalvados os desta
ques, é claro que ela não ficou aprovada. Caberá,
então, votar a metéria, uma vez que o destaque
não terá sido votado.

Daí, minha questão de ordem. O que se diz,
aqui, é que teria havido, anti-regimentalmente
orientação a V. Ex", de parte do Presidente d~
Constituinte, exatamente no sentido contrário ou
seja, que a matéria que não tenha destaque apro
vado é considerada aprovada. Vamos ficar, então
submetidos a uma ridícula e ditatorial disposiçã~
do Presidente, no sentido de que a vontade do
Sr. Relator, com o apoio de uma minoria de um
dois ou três que faltaram para que houvesse o
quorum de aprovação do destaque, prevaleça
contra a maioria relativa presente no ato de votar
- maioria simples.

Minha questão de ordem está assim fundamen
tada: como vamos agir, e em que termos regimen
tais, diante desta situação? Sem Regimento, ou
algum dispositivo regimental - seja da Assem
bléia Nacional Constituinte se fala do Regimento
Comum do Congresso - como vamos fazer para
decidir sobre essa matéria?

Formulo esta questão de ordem no intuito de
te~?s, aqui, uma votação regimental coerente
e Ióqíca, conforme nos compete - como Consti
tuinte, e não apenas uma decisão política - mui
tas vezes contrariando a vontade da maloría,

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Peço a palavra para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) -Concedo
a palavra, para contraditar, ao Constituinte Anto
nio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO MARIZ 
Sr. Presidente, o Regimento especifica o processo
de votação e diz que esta se inicia pela votação
do substi~utivo, ressalvados os destaques, seguida
da votação das emendas aprovadas em bloco
e da votação do parecer quanto às emendas rejei
tadas.

A Presidência da Câmara dos Deputados, res
pondendo ao oficio de V. Ex", enfatizou esse as
pecto, ao dizer:

U(...) O quorum para a votação de matéria de
natureza constitucional é o da maioria absoluta
de votos (§ 2°, art. 21 do Regimento Intemo da
Assembléia Nacional Constituinte). O presidente
submete à votação a matéria na sua integralidade,
ressalvados os destaques, proclamando ° resul
tado manifesto do plenário. O destaque objetiva
que det~rminada matéria seja apreciada isolada
mente...

.A ~egu~r há um ponto que é essencial e que
nao e mais do que a tradução literal do que está
no Regimento:

USe o destaque não atingir o quorum neces
sário à votação, isto é, maioria absoluta ficará
prejudicado, mantido, portando, o dispositivo que
visava substituir. E claro: se a maioria absoluta
foi exigida para a aprovação da proposição princi
pal, o mesmo quorum é exigido para a propo
sição acessória destacada."

Isto, Sr. Presidente, é de uma clareza meridiana.
E é a interpretação estrita do Regimento. Conse
quentemente, eu diria que, obviamente, se o des
taque não alcança maioria absoluta, evidente
mente prevalece o texto original do substitutivo...

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - E não foi aprovado, nobre Consti
tuinte.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
... previamente aprovado pela Comissão. Eviden
temente, terá sido aprovado, Sr. Presidente.

OSR.CONSTITUlNTEJOSÉMENDONÇADE
MORAIS - A ressalva não está aprovada.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Não está sendo aprovado o destaque em causa,
mas o substitutivo, sim.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - É sobre
a mesma matéria?
, O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 

E sobre a matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - O Regi
mento só permite um para contraditar. Vou de
cidir.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - É sobre
a mesma matéria?

o SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES _
É sobre a mesma matéria, porque tenho um pe
queno esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Mas V.
EX não pode referir-se à mesma matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES _
É uma questão de ordem dentro da questão de
ordem, Sr. Presidente.

oSR. PRESIDEmE (MárioAssad) - Não pos
so abrir precedentes, já que não permiti ao Consti
tuinte José Genoíno que usasse da palavra. Esta
Presidência vai cumprir o Regimento.

Quero, então, dicidir esta questão. Preliminar
mente, informo a V. EX' que meditei muito, por
que se trata, realmente, de matéria controvertida,
na qual existem nuances a serem destacadas, ten
do em vista 11 ponderação fei~ pelo Constituinte
José Mendonça de Morais e O- ofícío que o Sr.
Presidente nos enviou, que vou ler na íntegra,
para que dele todos tomem conhecímento. Esse
oIki~ foi resultado de consulta feita pelo Presi
dente desta Comissão ao Presidente da Consti
tuinte e veio a transformar-se em norma para
todas as Comissões, após o estudo realizado. Le
vantamos essa questão é consultamos o Sr. Presí
dente da Constituinte, exatamente porque senti
mos que se tratava de matéria controvertida e
queprecisava, de fato, de uma solução de caráter
geral. Pelo que sei, aliás, cópia desse oficio foi
enviado aos Presidentes de todas as Comissões.

Em resposta ao ofício que enviamos ao Sr.
Presidente da Constituinte, S. EX decidiu o se
guinte:

"Em atenção ao Oficio P-21, do corrente,
passo a esclarecer o seguinte:

1) O quorum para votação de matéria
de natureza constitucional é o da maioria ab
soluta de votos (§ 29, art. 21 do Regimento
Intemo da Assembléia Nacional Constituin
te). O Presidente submete à votação a maté
ria na sua integralidade, ressalvados os desta
ques, proclamando o resultado manifesto do
plenário. O destaque objetiva que determi
nada matéria seja apreciada isoladamente.
Seo destaque não atingir o quorum neces
sário à votação, isto é, maioria absoluta, ficará
prejudicado, mantido, portanto, o dispositivo
que visava substituir. E claro: se a maioria
absoluta foi exigida para a aprovação da pro
posição principal, o mesmo quorum é exigi
do para a proposição acessória destacada.

2) Poderão ser oferecidos destaques às
emendas apresentadas aos anteprojetos e ao
substitutivo do relator, bem como partes des
te, e do substitutivo final,se o relator entender
que deva apresentá-lo. Não serão admitidos
destaques dos anteprojetos, porque foram
condensados e passaram a integrar o substi
tutivo do Relator.

3) Não serão admitidas emendas substi
tutivas à integralidade do substitutivo, confor
me prescreve o art. 21, § 10, combinado com
o § 29 do art. 23 do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

A Presidência agradece..", etc.

A resposta que acabei de ler foiao oficiosegui~
te, que enderecei ao Sr. Presidente de Assernbléía
Nacional Constituinte:

Ofício N°P-21187
Brasília, 2 de junho de 1987

Senhor Presidente:
Solícito a V. Ex-, com fundamento no §

20
, do art. 21 do Regimento Interno da As

sembléia Nacional Constituinte, esclareci
mento para os itens abaixo, para que se uni
formize o procedimento de votação, evitan
do-se posições contradítôríes, em virtude de
interpretações conflitantes sobre a matéria:

1. Na votação de matéria destacada de
dispositivo do Substitutivo apresentado pelo
relator, verificando-se que, ao final da vota
ção, não foi obtido o número suficiente de
votos para aprovação ou para rejeição, a ma
téria deve ser considerada prejudicada (e,
conseqüentemente, retirada do corpo da par
te principal) ou deverá ela retomar ao status
anterior?

2. Amesma situação apresentada acima,
com referência às emendas integrantes do
grupo das que tiveram Parecer favorável ou
contrário, ao serem votadas em separado,
por destaque concedido, observando-se o
não atendimento do que prescreve a norma
regimental em exame, deverão ser conside
radas prejudicadas (e retiradas do bloco a
que pertencem), ou deverão retomar ao sta
tus anterior?

3. Ainda no firme propósito de conduzir
o processo de votação evitando que inciden
tes regimentais deixem de ter os necessários
esclarecimentos, e em virtude de alteração
procedida através do Of GP·OI3.34/87-AI'IC,
de V.Ex", indago:

a) Na votação, a ser iniciada em 12/6,
deverão ser objeto de apreciação somente
o Substitutivo do Relator e as emendas a
ele apresentadas? ou

b) Poderá haver pedidos de destaque pa
ra votação em separado de partes dos ante
projetos das Subcomissões e das emendas
a eles endereçadas?

Aproveito o ensejo para renovar a V. EX
protestos de consideração e apreço.

Mário Assad, Presidente

Este, o oficio que encaminhamos ao Sr. Presi
dente da Constituinte.

Na realidade, é bom que exercitemos a maioria,
como também é bom que saibamos e sintamos
uma realidade. O relator, de acordo com o Regi
mento, pode inovar e, até rejeitado, pode acres
centar o dispositivo que julgar conveniente. De
maneira que esta Presidência adotará, como nor
ma para a votação, exatamente o contido no ofí
cio, que acabamos de ler, do Sr. Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte. Mesmo porque
o destaque requerido por um Constituinte não
pode prevalecer sobre a decisão da maioria.

Esta é, pois, a decisão que a Presidência tomou
e este é o procedimento que vai adotar até o
final da votação.

O SR. CONSillUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDEI'lTE (MárioAssad) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, parece-me que a resposta do Sr.
Presidente Ulysses Guimarães, que V.Ex' leu, na
da esclarece. Vouver se consigo exercitar o apren
dizado de leitura. A resposta não foi dada à per
gunta do Constituinte José Mendonça de Morais.
Aquise diz:"O quorum para a votação de matéria
constitucional é o da maioria absoluta".

Istotodo mundo sabe. Está claro no Regimento.
Depois:

"O Presidente submete à votação a matéria
na sua integralidade, ressalvados os desta
ques ..."

Sr. Presidente, a menos que eu não esteja en
tendendo, está dito aqui que os destaques não
são votados, são ressalvados. Estão fora dessa
integralidade.

.....proclamando o resultado manifesto pe
lo Plenário. O destaque objetiva que determi
nada matéria seja apreciada isoladamente..."

Vou tentar interpretar. O destaque objetiva que
determinada matéria seja votada em separado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Qual é
o artigo a que V.Ex' se refere?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Reflro-rneà resposta dada pelo Sr. Deputado Ulys
ses Guimarães, Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte, no dia 9 de junho. Parece-me
que aqui estão confundindo destaque de emenda
com destaque de matéria.

"Odestaque objetiva que determinada ma
téria seja apreciada isoladamente".

Ela tem de ser apreciada.
E diz ainda:

"Se o destaque não atingir o quorum ne
cessário à votação, isto é, maioria absoluta,
ficará prejudicado, mantido, portanto, o dis
positivo que visava substituir".

Às vezes, Sr. Presidente, o requerimento não
tem o objetivo de substituir nada; visa, simples
mente, a que seja votada em separado a matéria.
Aqui se está confundindo com emenda substi
tutiva, aditiva, ou coisa semelhante. Tenho a im
pressão de que o oficionada esclareceu. Aindaga
ção do nobre Constituinte JoséMendonça de Me
rais foi com relação à apresentação de destaque
de matéria do projeto. Posso dizer que isso está
claro no art. 63, § 20 do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, e muito mais
claro ainda na legislação subsidiária, ou seja, o
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
no seu art. 189.

Perdoe-me, mas quem redigiu essa resposta
para que o Presidente a assinasse não examinou
as duas características de destaque: o destaque
de matéria e o destaque de emenda à matéria
que tenta substituir. É isso que eu gostaria que
V. Ex' esclarecesse, já que, armal,não entedi bem.
Quero saber se V.EX entende que, por exemplo,
se eu destacar o art. 3D

, ele não será mais subme
tido a votação. Somente as ernemdas serão sub
metidas a votação, e não ele, porque terá sido
considerado aprovado, apesar de ter sido desta
cado para votação isolada.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Está ha
vendo uma dúvida. É Íógico que será votado.
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o SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Muito obrigado a V.EX Era isso o que eu queria
saber.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

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

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, discordo desse entendimento do
Constituinte José Fernandes, porque parece ab
solutamente claro que, ao se votar o destaque,
está sendo proposta à Comissão uma alternativa:
o texto do destaque ou o texto do substitutivo
do Relator. O substitutivo foi votado na sua inte
gralidade, como dizo documento da Presidência,
e os Constituintes têm, então, no momento da
votação, a opção: a redação do destaque ou a
redação do substitutivo. Quem votar a favor do
destaque, opta pela redação do destaque; quem
votar contra o destaque, opta pela redação do
substitutivo.

Isso, repito, é óbvio, e não há alternativa para
esse entendimento, sob pena de não se votar coi
sa alguma nesta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, o que é um destaque? Acho que
devemos começar por aí para resolver a questão.
Quando se destaca algo de um todo, está-se des
tacando uma parte. Quando se destaca essa parte
do todo, os destaques para a votação em sepa
rado podem ser: supressivos, quando se supri
mem expressões; modificativos, quando se modi
ficam expressões, e aditivos, quando se acres
centa algo àquele ponto especifico para o qual
se fez o destaque. Portanto, a matéria que será
submetida à votação é exatamente o contéudo
daquela finalidade do destaque. Assim, o pedido
do destaque é o que será solicitado, no seu con
teúdo, na sua matéria, à maioria absoluta. Se essa
maioria absoluta não for obtida, evidentemente
o projeto manterá seu texto original, a integra
lidade do substitutivo. Isto porque o destaque foi
feito com o objetivo de se pegar uma parte, para
aí qualificar-se o mérito da votação, isto é, se
ela era supressiva, aditiva ou modificativa.

Vejabem, Sr. Presidente, o processo de votação
seguiu o que prevê o Regimento Interno, nas vinte
e quatro Subcomissões, no sentido de que os
destaques, para votação em separado, exigem o
~ol11m de maioria absoluta.

Por que foi esse procedimento adotado pelas
Subcomissões? Porque, do contrário, um Consti
tuinte poderia obstaculizar - como referiu muito
bem o nobre Constituinte - uma decisão da
maioria, quer dizer, poderia impedir a votação do
projeto de Constituição.

E é exatamente este o risco que o Regimento
procura evitar quando, por exemplo, veta pedido
de vista, ou a própria obstrução e uma série de
outras coisas. Porque se o pedido de destaque,
portanto tiver essa conceituação, essa caracte
ristica que pretende o Constituinte José Mendon
ça de Morais, criar-se-á uma situação em que
a minoria poderá impedir a vontade da maioria
O que é necessário é exatamente a aprovação

da maioria absoluta em relação àquilo que foi
destacado. Quando o Constituinte faz o destaque
de um artigo, de um inciso, ou de um item, é
aquele destaque - supressivo, aditivo ou modifi
cativo - que vai exigir a maioria absoluta. Não
existindo a maioria absoluta, permanece o texto
original, porque, do contrário, o simples fato de
se destacar um item, um artigo ou uma alínea
seria a maneira de anular, por exemplo, todo o
projeto.

Gostaria de lembrar ao Consituinte José Men
donça de Morais a experiência de S. EX, que foi
um dos articuladores, na famosa Subcomissão
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária. A Subcomissão aprovou o substitutivo.
Qual foi o procedimento posterior? Acho que V.
Ex", nobre Constituinte José Mendonça de Morais,
não vai usar uma tática diferente da que usou
lá. O procedimento usado foi exatamente o de
fazer destaques para cada artigo do Substitutivo
Rosa Prata, que teve o apoio de V. EX. O substi
tutivo foi parcialmente derrotado, porque a Sub
comissão, por um voto, não deu a maioria abso
luta para o substitutivo - isto é, votando o desta
que. Portanto, a votação do destaque é a que
qualifica a maioria absoluta. Senão, Sr. Presidente,
estar-se-ia criando um precedente muito sério.

É bom que se leve em conta o procedimento
das Subcomissões. Estou citando a Subcomissão
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária porque o Constituinte José Mendonça de
Morais, na condição de suplente, batalhou, ali,
para que o Substitutivo Rosa Prata fosse aprovado,
rasgando, inclusive, o Regimento Interno e tendo,
depois, que adotar essa fórmula, que está questio
nando agora, prevista no Regimento Interno, con
forme acabou de informar o Sr. Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma explicação pessoal, já que fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra, para uma explicação pessoal, o nobre
Constituinte José Mendonça de Morais.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Primeiro, quero manifestar meu res
peito pela posição que defende, ostensivamente,
o ilustre Constituinte José Genoíno. S. Ex" é coe
rente com o que prega. No entanto, sua coerência
não está de acordo com o que diz o Regimento
Interno, que nos remete, no final, ao Regimento
da Câmara. E o Regimento da Câmara, no art.
184, § 4°, diz o seguinte:

"O pedido de destaque de emenda para
ser votada separadamente ao fmal deve ser
feito antes' de anunciada a votação..."

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A qual
artigo V.Ex' se refere?

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Refiro-me ao art. 184, § 4°. A emenda
tem que ser submetida separadamente. Destaque
de emenda é uma coisa; destaque para rejeição
de palavras, ou de termos, ou de artigos é outra.

Quero submeter ao julgamento de V. EX um
assunto grave: não podemos, com minoria, com
um só voto - talvez o do Sr. Relator, por exemplo,
na hipótese de retirada estratégica daqueles que
não querem que h~aquorum - aprovar matéria
táo séria.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- É uma faca de dois gumes!

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS- V. EX tem razão. É faca de dois gu
mes. A maioria tem de ser absoluta para a aprova
ção de qualquer matéria, tanto do texto original
quanto das emendas. Para a aprovação! Isso tam
bém está claro no art. 21, § 2' do nosso Regi
mento.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - O que
significa a palavara "deliberação"? Significa deci
dir, quer dizer, aprovar ou rejeitar.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Exatamente isso.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Então,
como rejeitar sem ter maioria?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Que volte, então, à competência do
Plenárioa aprovação do texto destacado no início.
E coerente a minha reivindicação.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Acho
que a matéria já está por demais discutida. Esta
mos, ademais, violando o Regimento, que permite
apenas que um Constituinte contradite ou apre
sente questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra, pela ordem, o Constituinte Maguito Vi
lela.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA -
V. Ex", Sr. Presidente, está dando oportunidade
a que alguém mais contradite. Quero saber de
V. Ex' se essa matéria já não está vencida. V.
EX já não a decidiu, embasando-se, inlusive, na
resposta do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte?

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) -Adiscus
são sobre essa matéria está encerrada.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA 
Acho que estamos discutindo matéria vencida.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A Presi
dência decide, de acordo com o ofício encami
nhado pelo Sr. Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte e que foi adotado como norma geral
em todas as Subcomissões e Comissões da Casa.

Vamos prosseguir os debates.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra para
recorrer da decisão de V.EX

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. EX
tem esse direito. Quero saber, porém, sobre o
que V.EX vai recorrer.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Recorro da decisão de V.EX, porque
com vistas a que a matéria que não foi aprovada
no destaque volte para ser aprovada pelo Plenário
- o texto original.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Peço
a V.EX que faça por escrito o recurso.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Vou fazê-lo por escrito mas. desde
já, quero que fique consignado em ata que houve
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recursos para o Plenário, majoritário. Tem que
votar a maioria absoluta.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Faça
V. Ex'o recurso, que iremos examiná-lo cautelosa
mente, à luz do Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, surge uma questão nova. Pare
ce-me que estamos diante de um problema sério,
em face do Regimento. Só cabe recursos de uma
decisão da Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte à Comissão da Organização dos Po
deres e Sistema de Governo. Apresentei uma
questão de ordem à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte...

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex'
há de permitir que eu não lhe conceda mais a
palavra sobre a matéria, mesmo porque decidi
que, quanto ao recurso do ConstituinteJosé Men
donça de Morais, vou examinar se lhe cabe ou
não apresentá-lo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Para um esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Se for
sobre a mesma matéria, a Presidência não vai
conceder a palavra. Sobre outra matéria, V. Ex'
poderá falar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
A matéria já foi tão discutida que acho que já
a entendemos. Verifiquei durante as discussões
- esclarecedoras, aliás - que a emenda apre
sentada ao projeto será votada e, se for vencida,
naturalmente - como bem defendeu o Consti
tuinte José Genoino - passa a fazer parte do
projeto.

Há, porém, um pequeno detalhe, e por isso
pedi a palavra para um esclarecimento.

Há muitos destaques que não se referem ao
projeto, porque relativos a emendas que não fo
ram aceitas. Creio que devem ser considerados
esses destaques até como emendas aditivas,por
que se eles não se referem ao artigo do projeto,
porque este não foi incluído, o Relator não o acei
tou, ficaram como emendas. Pede-se destaque
para a emenda e, se ela for aprovada, evidente
mente vai entrar no projeto, onde couber.

Este, o esclarecimento que gostaria de obter
de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Quero
esclarecer ao nobre Constituinte João Menezes
que, naturalmente, o destaque, conforme se per
cebe, é para destacar uma emenda apresentada.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, se não se pode apresentar um des
taque...

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Se V.
Ex' permite, vou decidir. V. Ex" novamente fazer
uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Não foi isso o que eu disse, Sr. Presidente. Sei
que, apresentada a emenda, sobre ela não se pode
discutir. Eu disse, no entanto, que o destaque
pode não referir-se a um artigo do projeto apre
sentado pelo Relator; pode ser destaque de uma
emenda por ele rejeitada. Então, pode-se apre
sentar destaque à emenda.

É sobre isso que gostaria de obter um esclareci
mento de V. Ex", ou seja, se podemos apresentar
destaque às emendas rejeitadas pelo Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, acho que estamos aqui para apreciar
os destaques. Esta é a finalidade de nossa pre
sença.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex",
nobre Constituinte João Menezes, teve prazo até
às 15 horas para apresentar destaques.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Não estou discutindo isso, Sr. Presidente. Os des
taques estão apresentados. Parece que ainda não
me fizentender. Falou-se, aqui, que os destaques
estavam de acordo apenas com o projeto. Quero
dizerque os destaques podem ser requeridos para
emendas que não estejam no projeto, que tenham
sido rejeitadas pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex'
vai permitir que leia, novamente, parte do ofício
de S. Ex' o Sr. Presidente Ulysses Guimarães:

"2) Poderão ser oferecidos destaques às
emendas apresentadas aos anteprojetos e ao
substitutivo do relator, bem como partes deste,
e do substitutivo final, se o relator entender que
deva apresentá-lo. Não serão admitidos desta
ques dos anteprojetos porque foram condensa
dos e passaram a integrar o substitutivo do Rela
tor."

Era isto o que V. Ex' queria saber?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Vousus
pender a reunião, convocando outra para às
20h30min de hoje, destinada ao prosseguimento
da votação.

Está suspensa a reunião.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Relator.

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol)-Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, em razão de uma con
versação que mantive com alguns Constituintes,
quero deixar claro que, em relação ao anteprojeto
que vai ser discutido, manifestei minha concor
dância em retirar o item que se referia à vida
intra-uterina. Concordo, também, que se acres
cente ao item I .....que esta vida intra-uterina será
protegida por lei".

Com relação ao direito coletivo de culto, que
é' inciso lll do § 4°, na alínea "b" está colocado
que "é proibida a profissão de culto que incite
à violência ou defenda discriminações de qual
quer natureza". Concordo, também, a que se retire
isto.

Quero esclarecer aos nobres Constituintes, que,
por engano - creio que explicável, porque o tra
balho era intensíssimo - ficou como rejeitada
uma emenda que havia sido aceita. Depois de
distribuídos cerca de cinqüenta volumes, fízemos
a retificação, para fazer justiça ao que se havia
decidido. De tal forma que uma emenda que diz
respeito à anistia, no Capitulo 11 do tituloN, segun
do a qual "todos que tiveram direitos políticos
suspenso pelos atos institucionais, no exercicio
de mandatos eletivos, contarão, para efeito de
pensão junto aos instiMos de pensões das Casas

Legislativasa que pertenciam ou junto aos institu
tos de pensões dos Estados onde exerciam man
datos executivos, o período compreendido entre
a data da suspensão dos direitos políticos e a
cassação do mandato e a data de 28 de agosto
de 1979 - dia em que a Lei n° 6.683 extinguiu
os efeitos da inelegibilidade provocada pelos atos
institucionais".

Este texto, que não constou dos primeiros volu
mes, mas que consta dos restantes, está integrado
no anteprojeto. É o art. 51, § 2"

Gostaria de acrescentar, por último, que no art,
3°, inciso Ill, "dos Direitos Individuais", alínea f,
imprimimos outra redação, substancialmente di
ferente, em que excluíamos a expressão "orien
tação sexual". Era uma sugestão que eu dava
para tentar um acordo, mas houve uma dificul
dade, que não interessa aqui relatar, e não aconte
ceu o acordo. Não faço nenhuma objeção, porém,
em colocar o texto do primeiro Substitutivo, que
é o texto tradicional, e, na expressão "orientação
sexual", a palavra "orientação" seria substituída
por "comportamento".

Estas são questões com as quais manifesta
mente eu entendi que poderia concordar. Deixo
claro, no entanto, que V.Ex'"têm plena liberdade
de optar pela solução que lhes aprouver.

Gostaria também de acrescentar, aproveitando
a oportunidade, que não darei mais detalhes, pois
aceitei praticamente cem emendas e eu ocuparia
um tempo enorme para relatar todas as emendas
que aceitei. Como V.Ex'"estão com o anteprojeto
nas mãos e já o leram, isto, evidentemente, se
toma desnecessário. Mas estou aqui para me sub
meter à decisão da maioria. O que for decidido,
para mim, do ponto de vista democrático, está
decidido. O importante é que vamos, nominal
e individualmente, responder pelas nossas deci
sões. É grave, é muito grave este momento. Espe
ro que tenhamos elegância e tranqüílídade para
decidirmos segundo as nossas convicções.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR.CONSmUlNTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente e demais companhei
ros de Comissão, estamos, agora, aqui, no mo
mento previsto no art. 18, §§ 1°e 2"do Regimento
Interno: em processo de votação. Minha questão
de ordem, Sr. Presidente, se fundamenta em que
aqui não está estabelecido como se proceder a
esta votação. Fala o Regimento, simplesmente:
.....sendo, em seguida, submetida a matéria à vota
ção". Não falacomo, ou seja, se por partes, tituIos,
capítulos ou blocos. Diante da ausência de nor
mas regimentais para este momento especifico
da votação, quero valer-me do que dispõe, por
analogia, o art, 27 e seus parágrafos, do Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte, com
binado com o art. 29, § 4°, do mesmo Regimento.
Isto por clara omissão do modus faciendi da
votação, prevista para o momento exato em que
estamos, que é o art. 18, § 1°, in fine.

Assim sendo, requeiro da Mesa seja colocada
a matéria em votação titulo por titulo, capítulo
por capítulo, porque, se formos colocar a matéria
em votação em bloco, só vamos encontrar respal
do para esta decisão no § 4° do art. 29, do mesmo
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Regimento Intemo. Nem é válido alguém contra
argumentar, querendo opor-sea esta minha ques
tão de ordem, dizendo que o art 27 e o art 29
tratam especificamente da votação da Comissão
de Sistematização, porque eu baseio minha ques
tão de ordem no princípio jurídico da analogia,
na ausência explícita de norma regimental que
determina como fazer a votação neste momento.
Não havendo regras para esta votação é lícito
que nos valhamos tanto dos demais artigos e
parágrafos do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte como do Regimento da Câ
mara dos Deputados.

Assim sendo, ao se colocar o anteprojeto em
votação, requeiro, com fundamento no art. 27,
que a Mesa decida - e a Mesa pode decidir 
conforme determina o art. 83 do nosso Regimen
to: "na resolução de casos omissos deste Regi
mento a Presidência poderá valer-se, subsidiaria
mente, do estabelecido no Regimento da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal".

Também invoco, para a votação, o que dispõe
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
E, quando se tratar de destaques para emendas,
de destaques para rejeição da matéria, quero tam
bém me valer do art 184 e seguintes, principal
mente do 129, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

É para nos nortearmos de forma segura neste
processo eleitoral,já que, conforme disse o nobre
Relator, estamos diante de um momento histé
rico, e que todos seremos julgados, depois, pela
Nação. E a nossa maneira fácil de querer encon
trar soluções para termos uma Constituição que
não represente a realidade nacional é brincar com
o povo. Estamos aqui para fazer algo sério, a
partir do nosso procedimento, no momento da
votação. Entendo, portanto, Sr. Presidente, funda
mentada a minha questão de ordem, muito pen
sada, estudada e refletida,para que aqui votemos
de acordo com a nossa consciência, com a lei,
com o Regimento Interno aprovado pela maioria
da Assembléia Nacional Constituinte e não por
outras formas que não ficam bem para homens
e mulheres escolhidos pelo povo para ter a res
ponsabilidade sagrada de votar aqui o que o povo
deseja.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO _
Sr. Presidente, peço a palavra, para contraditar.

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad) - Concedo
a palavra a V.Ex', para contraditar.

o SR. CONSmUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, Sr"'.Srs. Constituintes,se é verdade
o que afirma o nobre ConstituinteJosé Mendonça
de Morais, devemos aqui nos comportarmos de
acordo com o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, que é um todo e que esta
beleceu uma dinâmica que não pode ser que
brada no momento em que se está coroando
uma fase do processo de votação. Essa dinâmica
foi estabelecida, pois pelo próprio Regimento In
terno, que está sendo seguido em todas as Comis
sões Temáticas, como o foi nas Subcomissões
que prepararam os anteprojetos para as Comis
sões Temáticas. Os substitutivos passam a ser
a peça global, e em sua votação, nos termos do
Regimento Interno, os Srs, Constituintes manifes
tarão, de maneira soberana, a sua política em

,- relação ao conteúdo dessa totalidade.

Não estamos aqui, portanto, votando projetos
de lei ordinária; não estamos aquivotando proje
tos de lei complementar, não estamos aqui como
numa Comissão ordinária da Câmara dos Depu
tados, apreciando uma matéria isolada da outra.
Estamos votando um assunto global, dentro do
tema que é o próprio nome desta Comissão Te
mática. Deste modo, na medida em que a votação
não se dá a partir do Substitutivo, quebra-se este
princípio regimental.

Outra questão, Sr. Presidente. Se é verdade o
que afirma o nobre Constituinte que levantou a
questão de ordem, isto é, que se deveria votar
parte por parte, pergunto aos demais Srs. Consti
tuintes: para que serve o destaque? Se o sistema
de votação não partir do Substitutivo, não seria
preciso fazer destaque. Exatamente o Regimento
Interno confere aos Constituintes o direitode fazer
destaque de uma totalidade, que é a base para
ser votado preliminarmente.

Este é o ponto de vista cristalino do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte,pon
to de vista esse respaldado pela decisão da Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte. E
é esta a sistemática que está sendo seguida em
todas as Comissões Temáticas. Comissão da Or
ganização do Estado, Comissão do Estado, da
LeiEleitoral e da LeiPartidária, Comissão da Or
dem Econômica. Está-se seguindo essa sistemá
tica. Quebrar as partes? Vejam bem onde vamos
entrar. Se vamos votar parte por parte, o que esta
questão levanta? Levanta um princípio fundamen
talmente antidemocrático, porque ao se votar a
parte, automaticamente os apresentados estarão
prejudicados.

Então, o discurso que o ConstituinteJosé Men
donça de Morais fez em nome da democracia
é um discurso que anula, aniquila e assassina
a democracia. (Palmas.) O ConstituinteJoseMen
donça de Morais está querendo botar o Regimen
to na lata de lixo e fazer prevalecer aqui os seus
pontos de vista de maneira autoritária, maneira
não democrática, portanto. O Constituinte José
Mendonça de Morais tem o direito regimental de
fazer tantos destaques quantos queira. Ele pode
fazer esse destaque.

Quer, entretanto, repetir o que tentou em outra
Comissão, quando o ConstituinteJosé Mendonça
de Morais e os próceres que eram contra a refor
ma agrária, apresentaram Substitutivos, porque
naquele momento sabiam que não poderiam vo
tar ponto por ponto, artigo por artigo. Violaram,
então, o Regimento Interno, apresentando Substi
tutivos. Aqui o Constituinte José Mendonça de
Morais quer repetir a experiência daquela famosa
e triste noite, para rasgar ainda mais o Regimento
Intemo, votando parte por parte.

Se a Mesa acolher esta questão de ordem, esta
rá não só desrespeitando o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte, mas tam
bém eliminando a possibilidade de todos os Cons
tituintes terem a oportunidade democrática de
apresentar seus destaques e os verem apreciados,
votados. Aí, sim, a Comissão, por maioria abso
luta, escolherá esse ou aquele destaque do Substi
tutivo.Este é o procedimento democrático, crista
lino, e é isso que está no Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte,que é a Consti
tuição da Constituinte.Não podemos rasgá-Ia,pa
ra, na marra, fazer prevalecer pontos de vista que
nada têm a ver com os valores da democracia,

tão apregoados por quem levantar a questão de
ordem. (Palmas.)

O SR.CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma explicação pessoal.

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad) - Concedo
a palavra a V. Ex" para uma explicação pessoal.

O SR. CONsmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, na minha questão de
ordem tive a delicadeza e a ética parlamentar
de não me preocupar com nenhum dos Srs.
Constituintes individualmente.Uma vezcitado no
minalmente, porém tenho o direito de dar as mi
nhas explicações.

O ilustre Constituinte que acaba de contraditar
a minha questão de ordem não sabe o que é
capítulo e o que é título.Aos capítulos e aos titulos
da Constituição poderemos apresentar desta
ques, mas vamos votar, por exemplo, o Título
I, Capítulo I - dos Direitos Individuais - todos
de uma vezsó vez- aí sim, respeitados os desta
ques desse titulo- para, depois, passarmos para
o Título 11, que diz respeito aos fundamentos da
Nação. E assim por diante.

Quis S. Ex" envolver-nos em teias de aranha,
insustentáveis diante de uma argumentação jurí
dica e processual: Precisamos saber o que esta
mos fazendo.

O art. 27 é claro. Não pedi para votar item
por item, mas titulopor titulo,capítulo por capítulo
e, se S. Ex"quiser entender o Regimento Interno,
basta lê-lo e estudá-lo melhor. Não vai envolver
nos aqui com ameaças nem pressões de fora
para dentro. Aquininguém está sujeito a pressões
nem vai acovardar-se com pressões de fora nem
de dentro.

Sr. Presidente, nessa explicação pessoal quero
dizer a V. Ex" que minha questão de ordem tem
sustentação regimental. Quem quiser ir contra
ela apresente substanciais argumentos, apoiados
nos Regimento, e não demagogia eleitoreira de
praça pública. Aqui a coisa é séria.

Dai,Sr. Presidente, a minha questão de ordem.
De pé, peço a V. Ex", com os fundamentos que
usei, que a decida, ouvida, se for necessário, indu.
síve,a Assembléia.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. Sobre matéria atinente à que foi levan
tada. Por isso mesmo, julgo oportuno levantá-Ia
agora, para que V. Ex" possa dar uma decisão
conjunta.

O SR. PRESIDENTE (MáriO Assad) - Se o
assunto não for sobre a mesma matéria, V. Ex"
poderá levantar a questão de ordem.

O SR.CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS-Acho que V. Ex" deveriadecidirprimei
ro minha questão de ordem.

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad) - Decidirei
as duas ao mesmo tempo.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
A questão de ordem é a seguinte: o art. 18 é
realmente incompleto, omisso, no que se refere
ao processo de votação. Foram aqui invocados
o art. 27, caput, e o § 4° do art 29. Ocorre que,
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os dois preceitos seriam, à primeira vista, confli
tantes. O art. 27 estabelece:

"A votação será feita por títulos ou capítu
los, ressalvados as emendas e os destaques
concedidos."

Já o § 4° do art. 29 diz:

"A votação do projeto far-se-á em globo,
ressalvadas as emendas e os destaques con
cedidos."

Evidentemente, se se invoca a analogia, um
ou outro dispositivo poderia ser aplicado. Ocorre
que a esta altura da elaboração constitucional já
se estabeleceu umajurisprudência, unanimemen
te aceita nas 24 Subcomissões que antecederam
o trabalho das Comissões. Estou citando o Regi
mento Intemo § 4° do art. 29, segundo o qual
"a votação do projeto far-se-á em globo". Esta
foi a interpretação dada nas 24 Subcomissões.
Mesmo porque o art. 27 não estaria, no caso,
em conflito com o § 4° do art. 29, na medida
em que os temas de cada Comissão, na verdade,
constituem, em principio, títulos da Constituição
e, por isso mesmo, seriam votados globalmente,
do ponto de vista da perspectiva da Comissão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
tem a palavra. Vou permitir que V.Ex"fale, mais
daqui para a frente não permitirei que mais de
um orador, com a contradita, fale e levante a mes
ma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Parece-me que, regimentalmente,
o Constituinte levanta questão de ordem, o outro
contradiz e V. Ex" decide. Do contrário, fica-se
em tomo do mesmo assunto.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
está coberto de razão. Vou decidir a questão de
ordem.

Os artigos 27 e 29 tratam do momento de
votação em plenário - ambos. Esta Presidência
não vê por que se deva adotar um e não o outro.
O art. 29 estabelece:

"A votação do projeto far-se-á em globo,
ressalvadas as emendas e os destaques con
cedidos procedendo-se ao encaminhamen
to."

Em segundo lugar, o requerimento de votação
por parte deveria ser apresentado por escrito, con
forme dispõe o art. 128, item V do Regimento
da Câmara dos Deputados, e não o foi.Por conse
guinte indefiro o requerimento e decido como
questão de ordem.

Indefiro o requerimento por erro de forma, pelo
fato de não haver sido apresentado nos moldes
do art. 129, item V.

Quanto à questão de Ordem, também a inde
firo, com base exatamente, nos artigos a que me
referi. (Palmas.)

Considero este assunto encerrado. Recursos
sobre essa mesma matéria a Presidência informa
que não atenderá, ao mesmo tempo em que soli
cita que recorra ao Regimento...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra única
e exclusivamente para nos nortearmos. Vamos

acatar o Regimento da Câmara dos Deputados,
porque eu invoquei o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte e V. Ex", para não respon
der...

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) -Já decidi
a questão de ordem. (Palmas.) Solicito ao Plenário
que não se manifeste, para mantermos a ordem
no recinto. Quero, nesta hora, depois de haver
decidido a Questão de Ordem tão bem levantada
pelo nobre Constituinte José Mendonça de Mo
rais...

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, fizo requerimento por
escrito, está registrado aqui, para votarmos título
por título, artigo por artigo. Requeiro da Casa que
o traga aqui, porque o argumento de V. Ex", de
que não requeri por escrito não procede. Requeri
por escrito.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) -Amatéria
já foi resolvida.

Referi-me ao fato de o requerimento não ter
sido entregue aqui.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Nós o protocolamos, juntamente com
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Peço
a V.Ex" que respeite a Presidência, que não admí
tirá, de maneira alguma, que seja desacatada, e
exigindo o respeito devido dos Srs. Constituinte.
(Palmas.)

Quero esclarecer, tendo em vista a argüição
levantada pelo nobre Constituinte, que na hora
própria o seu requerimento, que está em meu
poder, será realmente destacado e submetido a
votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente leia o meu requeri
mento, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - É um
requerimento sobre destaque e preferência para
determinados artigos.

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

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - É reque
rimento de destaque. E a matéria já está resolvida.
A Presidência vai prosseguir.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Vai ser pior. Vamos correr o risco
de não aprovar em bloco. Sei o que estou pedindo.
Se V. Ex"" quiserem assim, isto poderá ser preju
dicial à matéria. Respeito, no entanto, a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Quero,
sinceramente, aproveitar esse apelo do nobre
Constituinte José Mendonça de Morais para ho
menageá-lo pelo espírito combativo e notável que
possui na defesa das suas teses e dos seus princí
pios. Mineiro, conheço bem de perto a garra, a
coragem, a disposição cívica de S. Ex"na defesa
de seus pontos de vista. Mas quero, nesta hora,
esclarecer ao Plenário, à Comissão e, afinal de
contas, a todos que aqui se encontram que temos
um dever indeclinável para com a Nação, o de
elaborarmos uma Constituição à altura da nossa
História e de nossa tradição. Por conseguinte, não
se pode, de maneira nenhuma, trabalhar, discutir

e votar a matéria passionalmente. As paixões, os
partidos, as ideologias, as convicções de ordem
pessoal tudo isto deve ser relegado a segundo
plano. Acima das nossas conveniências, acima
dos nossos interesses devem pairar, soberana
mente, os altos interesses da Nação, que, neste
instante, são coincidentes com objetivos de nosso
trabalho aqui, com vistas à Constituição que va
mos elaborar e que vamos promulgar dentro em
breve, para a maior glória e grandeza deste País.

Faço um apelo a todos os Srs. Constituintes,
para que perdoem as falhas da Presidência, que
são próprias do ser humano. Faço um apelo, tam
bém, a todos, para que se dispam da paixão exces
siva, do ódio, e que procurem, com amor, concluir
o trabalho nesta hora histórica que o País atra
vessa. (Palmas.) Não é possível que, amanhã, por
falta de tempo, por excesso de debates acalorados
ou apaixonados, que, na realidade, nada cons
tr6em deixe esta de comissão de cumprir o seu
dever de, na segunda-feira, remeter para a Comis
são de Sistematização o fruto de seu trabalho,
bem elaborado, corajoso, e que vai merecer o
respaldo daquele importante orgão técnico.

Estamos na segunda instância e o nobre Cons
tituinte José Mendonça de Moraís, a quem, repito,
respeito e admiro pelo sua garra e pelo seu entu
siasmo, terá condições de, na Comissão de Siste
matização e no Plenário, como os outros Srs.
Constituintes, continuar a defender suas teses
que, às vezes, são as mais justas.

Estes, os apelos que faço. Perdoem-me se rou
bo o tempo de V. Ex", mas acho que estava no
dever de fazer esta advertência aos Srs. Consti
tuintes, que tanto têm trabalhado, ouvindo, deba
tendo, assistindo às reuniões nas Subcomissões
e nesta Comissão. Tudo isto para amanhã, nada
para enviarmos à Comissão de Sistematização?
Não é possível, Srs. Constituintes! Vamos coroar
o trabalho das Subcomissões, o trabalho que ago
ra se concretiza e se discute na Comissão. Vamos
encaminhá-lo, devidamente, na segunda-feira, à
Comissão de Sistematização!

Vamos prosseguir a reunião.

O SR. CONSillUlNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, gostaria apenas de ler,
para o conhecimento da Casa, o requerimento
que encaminhei a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
muito prazer e democraticamente, eu o permito.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, tomo a liberdade de
ler, para conhecimento do Plenário, o requeri
mento que encaminhei e que recebeu o rr 027~
na Comissão - portanto, no momento certo. J:.
um requerimento de destaque e de preferência:

"Requeiro destaque para votação, em se
parado, de todos os artigos, de todos os itens
e suas respectivas letras, de todos os pará
grafos que formam o Substitutivo apresen
tado pelo Relator José Paulo Bisol, da Comis
são da Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher, com preferência
para a votação das emendas que apresentei
e que estão sob os seguintes números..."

E cito trinta e três emendas mistas, todas nume
radas.

Este requerimento, portanto, foi encaminhado
a V.Ex"Acato a decisão de V.Ex"As conseqüên
cias dela serão, depois, conhecidas. mas o reque-
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rimento foi feito em tempo hábil e no momento
oportuno.

O SR. PRESIDENTE(Márioassad) - Essa ma
téria já foi decidida. Mas, como o nobre Consti
tuinte teve o cuidado de ler o requerimento, quero
dizer que não foi simplesmente por isto que inde
feri sua questão de ordem. Esta foi apenas uma
das razões por que o indeferi..Além do mais, o
que foipedido foi o destaques de artigo por artigo
do Substitutivo. S. Ex' pediu destaque de partes.
Quanto aos destaque, no momento próprio a ma
téria será examinada, ou seja, na hora da votação
dos destaques, quando iremos examinar a prefe
rência solicitada por S. Ex'

Prosseguindo, vou agora colocar em votação
o Substitutivo do Sr. Relator, ressalvados os desta
ques e as emendas.

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

brilhante, não poderíamos de forma nenhuma eli
miná-Ia do contexto. (Muito bem! Palmas.)

Sr. Presidente e nobres Constituintes, há pon
tos, entretanto, objetos de discussão aqui, como
o que diz respeito às "babás" eletrônicas, aos apa
relhos de televisão. O Sr. Relator, afinal, não con
cordou em proibir a emissão de imagens atenta
tórias ao pudor; não concordou em retirá-Ias,
manteve-as como se encontravam. Todos nós,
brasileiros, portanto - os adultos e, principal
mente, as crianças -, estaremos obrigados a as
sistir espetáculos denegridores da autoridade mo
ral e da moral tradicional deste País. Nãopodemos
permitir que se vote matéria atentatória aos bons
costumes e à moral pública desta Nação. Essas
"revistecas" que andam por aí, soltas, nos colé
gios, também não estão proibidas no Relatório
de S. Ex'

No que tange ao problema da segurança públí
ca, todos sabemos que a impunidade campeia
neste País e leva aos lares brasileiros a insegu-

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Permita rança total. Cada um de nós tem diante ...
V.Ex' que eu conclua. Quatro Srs, Constituintes O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Solicito
poderão fazer uso da palavra, mas com o tempo e todos que mantenham silêncio neste plenário,
limitado a cinco minutos cada. A Presidência não sem o que vamos ter de tomar providências que
abrirá mão do cumprimento desta determinação. não desejamos.
Repetindo: serão cinco minutos para cada Sr.
Constituinte. Nem um minuto a mais. O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR

- Sr. Presidente, vivemos, dentro das nossas pró-
Apenas para ordenar nossos trabalhos, comu- prias casas, enjaulados, enquanto os bandidos

nico que estão inscritos os Srs. Constituintes Fara- estão soltos. O trabalho apresentado pelo Relator
bulini Júnior, Antônio Mariz, José Mendonça de é inaceitável, porque enfraqueceu, afrouxou a lei
Morais e ZizaValadares. penal, de tal sorte que não admite, sequer, a prisão

A SRA. CONSmUINTE ZIZA VAU\DARES - civil para aqueles que chamamos, em São Paulo,
Permita-me, Sr. Presidente. Não vou falar a favor de "garanhões" e que invadem as favelas, os mo-
e, portanto, cedo a minha vez ao Sr. Constituinte cambos, promovendo toda sorte de crimes se-
Maunlio Ferreira Uma. xuais, engravidando as mulheres, sem nenhuma

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo responsabilidade.
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte José O Relator deixou de fora qualquer punição
Femandes. quanto ao alimento. Segundo S. Ex' ninguém está

- obrigado ao pagamento do alimento. Isso é um
O SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDES- absurdo, eis que, na verdade, é tradição do Direito

Sr. Presidente, minha questão de ordem diz res- pátrio que o alimento deverá ser mantido na legis-
peito ao seguinte: como tivemos um acerto com lação brasileira.
o Sr. Relator referente aos quatro itens que S. Adiante vamos encontrar a famigerada questão
Ex' aqui citou - especificamente, no meu caso, do direito de propriedade. Quero dizer-lhes que
são três itens -, queria saber de V. Ex' se as como está escrito aqui é inaceitável, porque S.
alterações referidas se incorporam ao Substítu- Ex', o Relator, estabelece, na sua medida, que,
tivo. quando os meios de produção não atingirem sua

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Logica- plena potencialidade ou estiverem abaixo dela,
mente, incorporam-se, mesmo porque isto estará entregar-se-á tudo para o Estado. Ora, a micro,
constando dos Anais da Assembléia. a média e até a grande empresa nacional estão

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDES_ em tal debilidade que tudo será entregue ao Esta-
Muitoobrigado. do, que as receberá. Só que o Estado, hoje, já

mantém as estatais em níveis também inaceitá- r
O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo veis.

a palavra ao nobre Constituinte Farabulini Júnior, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, há pontos,
por cinco minutos. Faço um apelo a todos para neste Relatório,portanto, que não podemos aceí-
que respeitem o prazo de cinco minutos, já que tar, de forma alguma. E, no caso, não sei como
a Presidência vai marcá-lo rigorosamente. encaminhar a votação. É evidente que o Consti-

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR tuinte tem o direito de destacar e discutir o seu
- Sr. Presidente, nobres SI"" Constituintes, díscu- destaque. Na verdade, Sr. Presidente, não vou po-
tímos, neste plenário, horas seguidas, dias segui- der ferir os pontos nevrálgicos. Mas tenho aqui
dos todo o trabalho do ilustre Sr. Relator e, afinal, mais ou menos vinte destaques sobre pontos ca-
verificamos que votá-lo por inteiro, como se en- pitais, inclusive visando ao aperfeiçoamento da
contra, é por si só impraticável. Repito:votar esse anistia, e verifico que como está não podemos
Relatório por inteiro como se encontra redigido aceitar. É evidente que os Constituintes compare-
é, por si só, impraticável. Há alguns pontos, Sr. cerão, votarão os destaques e - quem sabe?
Presidente e nobres Srs. Constituintes, da mais - poderemos extirpar de plano aspectos tais co-
alta importância. E sempre destaquei, nos meus mo o que se refere à orientação sexual. S. Ex'
discursos, aquele que tange à anistia peça que, piorou o texto. Agora prestigia o comportamento
na verdade, dá suporte ao Relatório.Euma peça sexual, de tal maneira que, na verdade, não pode-

mos aceitá-lo como termo constitucional.
Era o que tinha a dizer.

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

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, votaremos pela aprovação do
Substitutivo, por se tratar de documento gene
roso, modemo, progressista e brilhante. Evidente
mente, um trabalho desta envergadura não pode
ria obter unanimidade por parte da Comissão.
Daí, as emendas, os destaques. Mas nada disso
deslustra as linhas mestras que o orientam, as
suas diretrizes, o seu conteúdo, em tudo e por
tudo adaptado aos tempos de reconstrução e de
redemocratização que viveo Brasil.Desde a meto
dologia adotada, desde a ordem atribuída ao do
cumento na enumeração das matérias, em tudo
está assinalado o espírito renovador, o espírito
Iibertário que perpassa essas páginas. O início
do documento, com as declarações sobre direitos
e garantias individuais, os direitos coletivos, os
direitos políticos, as soberanias do povo, as rela
ções do Estado com a sociedade e assim sucessi
vamente, tudo isso marca um compromisso do
Estado brasileiro com os valores essenciais ao
estado de direito democrático, ao Estado que te
nha o,povo como titular de todos os direitos políti
cos. E um documento que inova, quando distin
gue, de maneira clara, explícita, as garantias, as
obrigações e os direitos.

Abre um título especial para as garantias, reno
va, cria e modemiza ao adotar não só os antigos
e consagrados institutos do DireitoConstitucional
tradicional, mas avançando como habeas data,
mantidos, evidentemente, o habeas corpus e o
mandado de segurança, pelo mando de injunção,
pela ação penal privada subsidiária, pela ação re
quisitória de informação e exibição de documen
tos, pela ação de declaração de inconstituciona
lidade.

É a explicitação dessas garantias do cidadão
brasileiro; é o reconhecimento e a proclamação
da aplicabilidade imediata das Normas Constitu
cionais e, especificamente, dos direitos e garantias
do homem e da mulher; é a exacerbação do prin
cípio da isonomia para impedir, vedar toda e qual
quer dicriminação, tenha ela o fundamento que
tivere tomar as violações ao princípio da isonomia
crime punível pela lei. É o projeto que estabelece
a Defensoria do Povo, que cria as regras para
a sua composição e que, através dessa Defen
soria, oferece um instrumento a mais aos brasi
leiros na defesa dos seus direitos: é o projeto
que cria, igualmente, o Tribunal de Garantias
Constitucionais, com a competência específica
para tratar da matéria coberta pelos títulos e capí
tulos que aqui estamos discutindo. É o Antepro
jeto que trata da anistia de forma minuciosa, que
supre as deficiências, as omissões, as lacunas
da legislação em vigor e que restabelece, em rela
ção aos mais fracos, do ponto de vista do poder
politico- aos marinheiros, aos trabalhadores das
empresas privadas - direito igual à anistiajá con
cedida a outras categorias e segmentos sociais.
(Palmas.)

Sr. Presidente, por tudo isso, votamos pela
aprovação do Substitutivo do Sr. RelatorJosé Pau
lo Bisol, por considerar este documento digno
da hora política que vive o Brasil, que vivem os
brasileiros. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - De acor
do com a lista de inscrição, concedo a palavra
ao nobre Constituinte José Mendonça de Morais.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, gostaria de ver o Regi
mento cumprido do primeiro ao último instante
da nossa sessão. Pela regra de votação, fala pri
meiramente quem é a favor, depois quem é con
tra, em seguida quem é a favor e, novamente,
quem é contra. Esta é a regra. Aqui se inverteu
esta ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex'
deseja ou não usar da palavra?

O SR.CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Claro que sim.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Não há
questão a resolver. Concedo, então, a palavra ao
nobre Constituinte Maurílio Ferreira Uma.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr.Presidente, quero deixaro meu protesto. Todas
as vezes que S. Ex" levanta questão de ordem
para falar no início no meio ou no fim, não se
chega qualquer, acordo. S. Ex" quer falar sozinho.
Seu prop6sito é tumultuar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Maun1io Ferreira
Uma.

O SR. CONSmUlNTE MAURÍUO FERREIRA
UMA - Sr. Presidente, creio que, agindo com
magnanimidade e permitindo que o Constituinte
José Mendonça de Morais seja o último a expres
sar-se nesta Comissão, não colocaremos em risco
11oportunidade histórica de votarmos um antepro
jeto que, talvez, seja o único inovador neste pro
cesso constitucional e que dignificará pessoal
mente cada membro desta Comissão.

Quero frisar que esta Comissão começou seus
trabalhos marcada por um estigma muito forte.
Inicialmente, esta Comissão era considerada a
menos importante no processo constitucional.
Assisti a instalação desta Comissão e das Subco
missões, quando muita gente pouco ligava para
os nossos trabalhos. Por exemplo a imprensa,
destacava que aqui se iria realizar um trabalho
de somenos importância no processo constitu
cional. Entretanto, todos os que optamos por esta
Comissão sempre acreditamos que este seria um
f6rum onde se'podería realmente inovar o Direito
Constitucional brasileiro. Presidi uma das Subco
missões - as outras duas foram presididas, res
pectivamente, pelos companheiros Antônio Mariz
e Roberto D'Ávila. Fizemos inúmeras audiências
públicas aqui e fora de Brasília,Recolhemos teste
munhos da mairo importância e, finalmente, pu
demos trazer para o novo texto constitucional bra
sileiro iniciativas inéditas no que, se refere à tradi
ção constitucional do nosso Pais.

Trouxemos o direito de iniciativa que permite
a determinado número de cidadãos brasileiros
exercer também a prerrogativa de apresentação
de leis no Congresso Nacional.Trouxemos o direi
to de audiência e, pela capacidade do Relator
desta Comissão, o Senador e Constituinte José
Paulo Bisol, pudemos resolver o maior desafio
que se impunha a esta Comissão: o de dar, em
normas simplesmente enunciativas, garantias pa
ra que os cidadãos brasileiros possam gozar de
todas as prerrogativas constitucionais. E isto foi

resolvido com a criação do Tribunal de Garantias
Constitucionais.

Quero chamar a atenção de todos os compa
nheiros desta Comissão para um fato: o acervo
recolhido durante todo o nosso trabalho foi muito
importante. Acontribuição que vamos dar à reda
ção do texto constitucional vai honrar e digníficar
a presença de cada um de n6s nesta Comissão.
Por isto, faço um apelo aos companheiros mem
bros desta Comissão: vamos aprovar o antepro
jeto em bloco. Depois, democraticamente, com
os pedidos de destaques - porque nada é per
feito e creio que o ilustre Relator José Paulo Bisol
também não pretendeu redigir um texto perfeito
o texto poderá ser emendado com base nos desta
ques que forem oferecidos pelos nobres Consti
tuintes.

Para terminar, Sr. Presidente, avanço aida mais
referindo-me a uma proposta que foi admitida,
inclusive na prática, por algumas Subcomissões:
votemos em bloco o anteprojeto. E que ele mere
ça o apoiamento unânime desta Comissão, para
que, amanhã, cada um de n6s possa orgulhar-se
de ter votado e de ter contribuído para que a
Constituição brasileira seja modema e portadora
de mudanças. E, quanto à votação dos destaques,
submeto à Presidência a proposta de que se ad
mita a prática adotada nas Subcomissões, de os
pedidos de destaques serem aprovados por maio
ria simples. Isso facilitaria a aprovação do ante
projeto.

Concluo, Sr. Presidente, certo de que esta Co
missão não falhará na sua responsabilidade e não
frustará o trabalho eficiente que foi feito pelas
Subcomissões a partir do trabalho de cada um
de n6s. Apelo, pois a cada um para que se aprove
o anteprojeto e a essa Presidência para que admita
a votação dos destaques por maioria simples.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte José Mendonça de Mo
rais.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS-Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes,
a nossa intenção inicial, ao nos valermos do art
27, era aproveitar as partes ótimas do anteprojeto
e melhorar as que ainda não estão lá tão boas
quanto as que iríamos aprovar totalmente. Diante
da impossibilidade de cumprirmos o Regimento
nos termos do caput do art. 27, e já que agora
nos estamos valendo do 1°, sendo que depois
nos basearemos no § 2° do mesmo artigo para
o processo de votação, nós, os parlamentares que
temos emendas que não foram acolhidas na sua
totalidade ou mesmo em parte pelo Sr. Relator,
vamos votar contra a aprovação do anteprojeto,
de forma como está.

Gostaria sinceramente que a votação se proces
sasse por títulos e por capítulos, o que nos permi
tiria aproveitar e aprovar esta matéria mais objeti
vamente. Por que vamos votar contra, Sr. Presi
dente? Porque aqui há princípios fundamentais
que ferem a nossa dignidade, principalmente, de
cidadãos que respeitam as leis naturais, que res
peitam os princípios fundamentais da Nação bra
sileira, que deseja fazer mudança mas não extra
vagantes e revolucionárias a ponto de desestabí
lizarem a Nação. Queremos avançar. E vamos
avançar, melhorando, inclusive, o texto, porque
há partes em que ele é retrógrado, há partes em
que ele aviltaalguns avanços já obtidos pela socíe-

dade, embora em quase 90% n6s concordamos
com a postura jurídica que se imprimiu ao ante
projeto. No entanto, um grupo vai votar contra
a aprovação do Projeto como está, para termos
a oportunidade de, caso seja aprovado, passar
mos a discutir e a votar as emendas que estão,
muitas delas, com pedidos de preferência para
serem votadas.

É o caso da que se refere ao art. 19, que deve
ser votada preferencialmente, conforme reque
rido, inclusive por mim e por alguns outros cole
gas. Isto porque, como estabelece o § 4° do art.
189 do Regimento da Câmara, Sr. Presidente, não
podemos votar primeiramente este Substitutivo.
E 'vou dizer a V. Ex' porquê. É que, com apoio
no mesmo Regimento com base no qual V. Ex'
indeferiu minha questão de ordem - o art. 189,
§ 4° - a preferência na votação de projetos sem
substitutivo... E nós, aqui, não temos substitutivo.
Estamos aprovando o substitutivo dele, Relator,
que é o Projeto que estamos votando.

Serão votadas, inicialmente, as emendas su
pressivas, depois as emendas substitutivas, a se
guír, as emendas modificativas e, finalmente, as
emendas aditivas; depois, a proposição principal.
A proposição principal, para nós, agora, Sr. Presi
dente, é o anteprojeto apresentado pelo ilustre
Relator. Esta é a matéria principal. E, ademais,
temos emendas supressivas, emendas substitu
tivas, emendas modificativas e emendas aditivas.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Já se passaram os cinco minutos, Sr. Presidente.

O SR.CONsmUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Requeiro, Sr. Presidente, seja obede
cido o art. 189, § 4°, do Regimento da Câmara,
pata que possamos votar não em primeiro lugar,
em bloco, o Projeto, mas conforme estabelece
o Regimento.

o SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Isso já foi resolvido, Sr. Presidente.

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Peço a V.Ex" que me garanta a pala
vra, Sr. Presidente. Ninguém me pediu aparte.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Quero
comunicar a V.Ex' que seu tempo já está esgo
tado.

O SR.CONSmUlNTEJOSÉMENDONÇADE
MORAIS - Solicito a V. Ex' apenas um minuto,
porque eu gostaria de ter sido avisado que se
estava esgotando meu tempo. N6s vamos, Sr.
Presidente, fazer valer o Regimento. Não vamos
permitir atropelos aqui. Para isso estamos vigilan
tes, de armas na mão, o Regimento, não a dema
gogia, não a força da palavra, porque nada se
constrói fora do que a lei determina.

Solicíto, ainda, a V. Ex", Sr. Presidente, que ao
se proceder a votação - isto é uma questão de
ordem - respeitamos a ordem, ou seja, primeiro
devem-se obter os votos dos titulares, para, de
pois, se necessário, usarmos o voto de suplentes
nesta Comissão. Peço aos companheiros que
pensam como eu, com os quais temos conver
sado muito, que uma vez negada nossa questão
de ordem e para caminharmos crescendo e res
peitando as partes positivas do Regimento, que
votemos em bloco pela não aprovação do substi
tutivo e, depois, pela aprovação das emendas,
se o Sr. Presidente não acatar o que determina
o art. 189, em seu § 4°
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o SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Não exis
te matéria a resolver, mesmo porque V.Ex"estava
encaminhando a votação.

Concedo a palavra ao Constituinte João Mene
zes, que a requereu na condição de líder,

O SR. CONSTITGlNTE JOÃO MENEZES 
Não, Sr. Presidente, são dois a favor e dois contra.

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Gostaria
de ler para V. Ex"" o que prescreve o art. 12, §
4°;

"Em caráter preferencial independente
mente de inscrição, poderá o Uder discutir
matéria de Ordem do Dia e encaminhar a
votação, obecedidos os prazos e condições
estabelecidos neste Regimento."

Baseado, por conseguinte, nesse artigo, con
cedo a V.Ex"a palavra por cinco minutos. Como
vou, em seguida, concedê-Ia ao Uder do PMDB.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, conforme deci
diu a Mesa, iremos votar o projeto apresentado
pelo Relator, ressalvados os destaques. Quero di
zer que, na realidade, para mim, não obstante
o esforço do Sr. Relator, nele encontrou várias
incongruências. Já agora, neste último, no tercei
ro projeto que S. Ex"faz, verifica-se que, no item
1,Ietrá a, diz-se o seguinte: "adquire-se a condição
de sujeito de direitos pelo nascimento com vida".

Alterou S. Ex" o que havia no outro projeto
em que se davam direitos com nascimento e tam~
bém se davam direitos desde a concepção.
. Verificamos, por outro lado, que a letra b do
item V, estabelece:

"A resposta far-se-á na mesma condição
do agravo sofrido, acompanhado de retra
tação."

Ora, estamos vivendo uma época de violência.
Imaginem que tenhamos aqui, para esta Consti
tuição, de usar aquela velha tática, "olho por olho
den~epor dente", onde é que vamos parar?Vemo~
a9ul,. no. ~rt. 44, que "são suscetíveis de aprecia
çao JUdICIal quaisquer atos praticados pelo co
mando re~olucionáriode 31 de março de 1964".
Ora, esta e uma matéria já decidida, até prescrita,
e que não poderia mais entrar neste texto constitu
cional. Verificamos aqui no capítulo da anistia,
o art. 51 .e seus parágrafos, em que se poderia
ter resolvido esse problema com mais simplici
dade. Mas. se estalebece uma complexidade tal
que traz dificuldade para votação desse assunto.
Verificamos também que aqui o Sr. Relator acaba
com. uma das instituições mais importantes da
Naçao brasileira, com a extinção do Supremo Tri
bunal Federal. Cria um Tribunal Constitucional
que será.um órgão sem nenhuma capacidade
de decisão, porque eleitos por seus integrantes
quatro ano.s, eleitos pelo Congresso, quer dizer,
ser~ ~m tribu?aI ~olítico que vai ficar sujeito às
rnaronas ocasionais. Mas, o que há de mais inte
ressante e que me leva a não aceitar esse Substi
tutivo, es~e ~rojeto e esse Parecer é porque, sobre
tudo e príncípalmente, ele não tomou em consíde
ração o trabalho feito nas três Subcomissões. Não
so na Subcomissão dos Direitos Políticos e dos
Direitos Coletivos ...

. O .SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
díspôe de apenas um minuto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
.., na Subcomissão da Nacionalidade e na Subco
missão dos Direitos da Mulher. Não se colocou
esse trabalho aqui nesse seu projeto. Abandonou
todo o trabalho da Comissão e fez um outro traba
lho. Pode ser bonito ou pode não ser; pode ser
bom ou ruim; pode ser jurídico ou antijurídico,
mas foi de sua autoria e deixou de lado completa
mente o trabalho exaustivo desta Comissão e de
três Subcomissões que aqui trabalharam. Nestas
condições, manifesto meu voto contrário à apro
vação do Parecer e do Projeto apresentado pelo
nobre Constituinte José Paulo Bisol.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte A1oízio Bezerra, que
falará como Líder do PMDB.

O SR. CONSTITUINTE ALuÍZIo BEZERRA 
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, estamos diante
de um acontecimento de grande significado histó
rico. Sem dúvida alguma, o povo brasileiro, depois
de muito sacrifício, criou espaço para escrever
uma nova Constituição. E hoje aqui, esta noite,
temos sob nossa responsabilidade essa decisão
depois de inúmeros trabalhos das subcomissões
e sob a condução de Senador José Paulo Bisol,
Relator desta Comissão Temática.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Srs.
Constituintes, há orador na tribuna. Peço silêncio.

O SR. CONSTITUINTE ALuÍZIo BEZERRA
Homem pUblico da mais alta dignidade e de com
promisso com o povo brasileiro, de elevada prepa
ração intelectual, o que demonstra no texto que
elabora e que traz ao conhecimento deste Plená
rio, revela o Senador Bisol profunda sensibilidade
em relação aos problemas do povo brasileiro. Re
colheu S. Ex"nesse anteprojeto submetido à apre
ciação do Plenário, questões que vêm discipli
nadas da maneira mais elevada. Preocupado está
S. Ex"em resolver os problemas nacionais colo
cando o interesse coletivo acima dos interesses
de grupos e dos interesses individuais. Esse é
o cerne da questão que observamos. Apresentou
S. Ex"um trabalho que traz no seu bojo no que
diz respeito à política extema, por exemplo, nor
mas bem firmes e independentes. No que se refe
re ao .capítulo da soberania, no que diz respeito
aos díreítos e garantias individuais do homem
e da mulher, nenhum texto constitucional até ho
je, pôde ~ssegurartamanho avanço corno o que
está contido no anteprojeto que hoje apreciamos.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não obstante
algumas limitações que provavelmente existam
aqui e acolá, na observação de um ou outro parla
mentar, isto de maneira alguma reduz a grandeza
desse texto que, sem dúvida, atende à grande
expectativa do povo brasileiro, no sentido de que
a nova ~arta não seja uma frustração, mas que
caractenze um avanço para responder aos graves
e sérios problemas do nosso povo.

Espero que, aqui neste plenário, nós Constí
tuin~es, est~jamos firmemente preocu~ados, a
partír daquilo que hoje aqui vamos votar, com
o compromisso seguro que assumimos com o
povo e não com compromisso que outros tenham
assumido com minorias reduzidas, que nada mais
defendem do que exclusivos interesses particu
lares. Vamos aprovar o Substitutivo - e espero
que o aprovemos - por consubstanciar, nos
avanços que contém, a grande contribuição para

as transformações da estrutura econômica e so
cial exigidas pelo povo brasileiro.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nesse sentido
eu me manifesto pela aprovação do texto em blo
co (palmas), ressalvados os destaques, que serão
apreciados a posteriorl. Sem dúvida alguma,
através da contribuição que nos dá o nobre Rela
tor e pela maneira como a Mesa vem conduzindo
os trabalhos - com absoluta imparcialidade 
podemos dar uma contribuição efetiva, aprovan
do em bloco o texto, adotando esse critério de
votação, para, depois, apreciarmos os destaques
formulados.

Esta, a minha posição, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Emvota
ção o Substitutivo do Relator, ressalvados os des
taques e as emendas.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Estamos em processo de votação, Sr. Presidente.
Não podemos permitir que se tumultue a reunião,
como ocorreu na Comissão da Ordem Econô
mica, quando se tratou da reforma agrária.

A SR' CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
- Sr. Presidente, já estamos em processo de
votação!

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A Presi
dência vai conceder a palavra a um de cada vez,
sem o que vamos tumultuar toda a sessão.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem sobre o sistema de votação.

A SR' CONSTITUINTE ANNAMARIA RATTES
- Não! Já é hora de votação.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A Presi
dência vai disciplinar os trabalhos, concedendo
a palavra a 'um Sr. Constituinte, para questão de
ordem, com base no Regimento, e a outro para
contestá-Ia.

Com a palavra o nobre Constituinte Samir
Achôa, que pediu a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE SAMIRACHÓA - Sr.
Presidente, precisamos de um esclarecimento.

Votado o Substitutivo do ilustre Sr. Relator, e
eventualmente aprovado, passaremos à votação
dos destaques?

Vamos supor que, no que diz respeito à questão
da perda da propriedade, existam oito, nove, dez
ou quinze destaques. Nesse caso, qual será o pro
cedimento? Qual será o resultado final, se todos
os destaques não obtiverem o quorum suficiente,
ou seja, trinta e dois votos? Permanecerá o texto
original?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. CONSTJTGlNTE SAMIR ACHÓA- Para
contraditar? Mas eu não formulei a questão, ainda,
Sr. Constituinte José Genoino. V. Ex"vai contra
di~r.o quê? Fiz apenas uma pergunta. Não inove,
nao Invente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra, para contraditar, ao Sr. Constituinte Jo
sé Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, é que o Constituinte Samir Achôa,
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parlamentar experiente, que conhece o Regimen
to Interno...

O SR. CONSillUINTE SAMIR ACHÓA- Não,
sou ignorante.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
É óbvio que a questão depende do destaque a
ser feito, depende da matéria a ser destacada.
É óbvio.

O SR. CONSillUINTE SAMIR ACHÓA- Res
ponda V.Ex-, responda-me, que me satisfaço.

O SR. CONSTITmNTE JOSÉ GENOINO 
Deputado Samir Achôa, eu ouvi V.Ex-

O SR. CONSillUINTE SAMIR ACHÓA- Ou
viu não, V.Ex-está me contraditando.

O SR. CONSillmNTE JOSÉ GENOINO 
Agora V.Ex- vai ouvir-me democraticamente.

O SR. CON5mUINTE SAMIR ACHÓA- Não
quero argumento, quero uma resposta.

O SR. CONSillmNTE JOSÉ GENOINO -
V. Ex' vai ouvir-me democraticamente, conforta
velmente aí sentado. (Risos.)

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - É
bom que o Sr. Presidente responda.

O SR. CONSillmNTE JOSÉ GENOINO 
A questão de ordem levantada pelo nobre Consti
tuinte Samir Achôa não procede neste momento
de votação, Sr. Presidente, pelo seguinte...

O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÓA- Não
se trata de uma questão de ordem. Estou fazendo
uma indagação. Responda.

O SR. CONSTITmNTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, tenho direito à palavra?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex
tem direito. Peço que conclua, rapidamente.

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

O que está em votação agora é o substitutivo.
Háos destaques, supressivos, aditivos, modifica
tivos, etc. Será o passo seguinte. Portanto, deve-se
proceder à votação do substitutivo. A votação dos
destaques será em seguida. Aí, sim, cabe decidir
como serão votados os destaques. É isso, Sr. Pre
sidente.

O SR. CONSillUINTE SAMIR ACHÓA- Sr.
Presidente, meu voto depende da resposta à inda
gação que fIZ.

O SR. CONSTITmNTE JOSÉ GENOINO 
Não se pode agora, Sr. Presidente, estar falando
em uma questão que é posterior. O que está em
jogo agora é a votação do substitutivo. (Palmas.)

O SR. C:ONSillmNTE SAMIR ACHÓA- Que
ro, em face da resposta de V.Ex-, saber a direção
que devo tomar.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex
quer saber, exatamente, o que acontecerá depois
de votado o substitutivo? Serão votados os desta
ques, à parte do substitutivo. Simplesmente isso.

Vamos iniciar a votação.
Em votação o Substitutivo do Relator, ressal

vados os destaques e as-emendas, Vai-se passar
à chamada nominal. O voto "sim" aprova o substi
tutivo;o voto "não" o rejeita. Convido o Sr. 1°-Vice
Presidente a proceder à chamada para votação.

Votação

Votaram "sim" os seguintes Constituintes: Aé
cio Neves, Albérico Cordeiro, Aluízio Bezerra,
Anna Maria Rattes, Antônio Câmara, Antônio Ma
riz, Costa Ferreira, Gonzaga Patriota, Humberto
Lucena (com declaração de voto), João Agripino,
João Paulo, José Carlos Coutinho, José Carlos
Grecco, José Fernandes, José Paulo Bisol, José
Viana, Lúcia Braga, Lúcia Vânia, Luiz Viana Neto,
Lysâneas Maciel, Maguito Vilela, Manoel Viana,
Mário Assad, Maurício Nasser, Maurílio Ferreira
Lima, Orlando Pacheco, Paulo Almada, Raul Be
lém, Roberto D'Ávila, Uldurico Pinto, ZizaValada
res, Udice da Mata, Sotero Cunha, Benedita da
Silva, Jorge Uequed, Sigmaringa Seixas, Rita Ca
mata, Maria de Lourdes Abadia, Cristina Tavares,
Sérgio Spada e Benedicto Monteiro.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Antônio Ferreira, Cleonâncio Fon
seca, Darcy Pozza, Délio Braz, Francisco Rollem
berg, Jayme Paliarin, João Menezes, José Men
donça de Morais, Milton Barbosa, Narciso Men
des, Samir Achôa, Ubiratan Spinelli, Eliel Rodri
gues, Farabulini Junior, Osvaldo Coelho e João
Rezek.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A Presi
dência vai proclamar o resultado da votação: 41
Srs. Constituintes votaram "sim" e 17 votaram
"não". Aprovado o Substitutivo. (Palmas.)

Peço aos Srs. Constituintes integrantes desta
Comissão que permaneçam no plenário, a fim
de darmos prosseguimento à votação, pois serão
agora explorados em votação os destaques, que
estão sendo devidamente organizados pela Secre
taria. (Pausa.)

A Presidência informa aos Srs. Constituintes
que, para disciplinar melhor a matéria e com vistas
a garantir uma sequência mais normal e mais
rápida para nossos trabalhos, vamos suspender
a reunião de hoje e marcar outra para amanhã,
às 10 horas, neste plenário, para continuarmos
a votação.

Está suspensa a reunião.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Está rea
berta a reunião deste dia 13 de junho, para darmos
prosseguimento à votação dos destaques.

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

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

O SR. CONSillUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, com fundamento no
art. 90, § 2°, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, esta sessão não pode ser reaberta
sem a presença da maioria absoluta dos seus
membros, ou seja, 32 Constituintes. Isto porque
se trata de votação de matéria constante da Or
dem do Dia. Assim sendo, requeiro a V. Ex" a
suspensão da sessão por falta de quorum,

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Vou pro
videnciar a verificação de quorum, para atender
à questão de ordem levantada pelo Constituinte
José Mendonça de Morais.

Solicito ao Sr. Vice-Presidente, Constituinte Aé
cio Neves, que inicie a chamada dos Srs. Consti
tuintes.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves)-So
licito aos Senhores Constituntes que não estão
no plenário o favor de comparecerem, para res
ponder à chamada.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Antes
de iniciarmos a verificação de quorum, quero
alertar os Srs. Constituintes para o fato de que
o art. 170, § 2° do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, prescreve o seguinte: "Durante
o tempo destinado às votações, nenhum Depu
tado poderá deixar o recinto das sessões."

(Verificação de quorum)

O SR. PREsIDENTE (Mário Assad) - Consta
tada a existência de quorum, vamos passar à
votação dos destaques. Antes, porém, comunico
aos Srs. Constituintes que, conforme determina
o art. 83 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, combinado com o arl 200,
inciso IV, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, ficam prejudicados os anteprojetos
das Subcomissões com as respectivas emendas
e, por conseguinte, os seguintes requerimentos
de destaque: 103, Farabulini Júnior; 35, Roberto
Freire; 135, Eduardo Jorge; 292, Costa Ferreira;
132, Eduardo Jorge; 46, Samir Achôa; 34, Ro
berto Freire; 136, Eduardo Jorge; 36, Roberto
Freire; 360, Maurício Nasser; 37, Roberto Freire;
362, Maurício Nasser; 133, Eduardo Jorge; 31,
Jofran Frejat; 32, Jofran Frejat e 134, Eduardo
Jorge.

Ficam ainda prejudicados, por estarem con
templados no substitutivo do Relator, os seguintes
requerimentos de destaque: 269, Sotero Cunha;
158, Jairo Cameiro; 169, José Maria Eymael; 174,
José Maria Eymael; 258, Sotero Cunha; 209, João
Menezes.

Foram retirados pelos autores os seguintes re
querimentos de destaque: 130, João Paulo; 238,
Farabulini Júnior e 247, Farabulini Júnior.

Deixam de ser deferidos, ainda, os seguintes
requerimentos de destaque: 256, Farabulini Jú
nior; 283, Narciso Mendes e 300, Darcy Pozza.

O requerimento de destaque, conforme estatui
o art. 63 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, presta-se para votação em
separado de partes do projeto ou de substitutivo
e de emenda já apresentada de grupo, com pare
cer favorável ou contrário. Na apresentação que
os nobres Constituintes fizeram, verifica-se a in
tenção de incluir algo, o que deve ser feito através
de emenda, cuja fase já está ultrapassada.

Eram estas as informações que a Presidência
pretendia dar ao Plenário da Comissão.

Com a palavra, pela ordem, o Constituinte João
Agripino.

O SR. CONSillUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, apresentei dois requerimentos de des
taque, que não estão relacionados nas listas que
V.Ex- acabou de ler.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Esses
são os que estão prejudicado. Os de V.Ex-serão
submetidos a votação.

Concedo a palavra ao Sr. Relator, Constituinte
José Paulo Bisol, para prestar esclarecimentos,
tendo em vista requerimento que S. Ex' fez,anteci
padamente.

O SR. CONSillUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Permita-me, Sr. Presidente. Com a
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autorização do Sr. Relator, eu gostaria de levantar
uma questão de ordem, dirigida, inclusive, a 5.
Ex"

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

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, antes da votação dos
destaques requeiro sejam lidos os respectivos tex
tos, conforme combinado ontem com o Sr. Rela
tor e alguns Srs. Constituintes, -para que S. EJc!"
saibam o que'votamos e se realmente é o que
vamos ou não destacar. Como medida preliminar,
requeiro o conhecimento exato do texto do qual
tivemos notícia de haver sido acertado entre o
Sr. Relator e alguns Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - O Sr.
Relator, por certo, prestará a V. Ex'" os esclareci
mentos necessários.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, conforme manifestei on
tem, no inícioda reunião, acedi em fazer modifica
ções. Aprimeira correspondia à supressão do inci
so referente à vida intra-uterina, responsabilidade
da mulher etc. Isto já está suprimido do texto,
conforme acertado.

Também concordamos em suprimir a alínea
b...

O SR. CONsmUlNTE SAMIR ACHÔA - Co
mo fica, então, o último dispositivo sobre a ques
tão da mulher?

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- O dispo
sitivo fica assim redigido:

"São direitos e liberdades individuaisinvio
láveis:

1-Avida, a existência digna, a integridade
física e mental.

a) Adquire-se a condição de sujeito, etc.
etc."

E o "b" passa a ser o "c": "A alimentação,
a saúde, o trabalho...",

Então, suprimimos aquele, conforme combi
nado.

Quanto ao direito de pregação, na parte refe
rente à profissão de culto, nós o apanhamos no
seu aspecto de direito individual e no seu aspecto
de direito coletivo. Individual é a absoluta liber
dade de cada um ter o seu culto. E o direito
social é o direito de pregar, de fazer rituais e ceri
mônias em público, onde se quiser. Há inteira
liberdade. Haviamos acrescentado, na alínea b,
a proibição de culto.

'Trata-se do art. 4°, inciso m, na página 23, que
diz:

"lll-A Profissão de culto.
a) os direitos de reunião e associação es

tão compreendidos na liberdade de culto, cu
ja profissão por pregações, rituais e cerimo
niais públicos é livre."

A alínea b diz:

"É proibida a profissão de culto que incite
a violência ou defenda discriminações de
qualquer natureza."

Por acordo, eliminamos a alínea b, pura e sim
plesmente. São opiniões particulares.

Vamos voltar ao art. 3°, inciso III - cidadania
- alínea "f'. Por acordo, fizemos uma modifi
cação. Vou dizer como ficou com a nova redação:

"Ressalvada a compensação para igualar
as oportunidades de acesso aos valores da
vida e para reparar injustiças produzidas por
discriminações não evitadas, ninguém será
privilegiadoou prejudicado em razão de nas
cimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, com
portamento sexual ..." - antes era orientação
sexual - ... "estado civil, natureza de traba
lho, religião,éonvicções políticas e filosóficas,
deficiência fisica ou mental, ou qualquer ou
tra condição social ou individual."

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Per
mita-me V. Ex"apenas uma observação.

Existem destaques no sentido de que a palavra
"privilegiada" é inadequada. É evidente que qual.
quer legislação do mundo estabelece privilégio
- este me parece o termo adequado - para
deficientes físicos, idosos e crianças. Ninguém
pode ser privilegiado- e eu tenho emenda nesse
sentido - mas o privilégioexiste.A partir do mo
mento em que votamos isso, o deficiente físico
não poderá ter duas vagas em uma mesma gara·
gem, o deficiente físíco não poderá ter um telefone
apropriado para ele, etc, porque seria um privilé
gio, uma desigualdade que o favoreceria. Retíran
do-se a palavra "privilegiado", o dispositivo já se
adaptaria à minha sugestão. Do contrário, o dispo
sitivo entraria em conflito - e, se eu buscar, vou
encontrar incoerências - com qualquer outro
da própria proposta:de V. Ex"

Peço a atenção dEI V. Ex" para isso, porque
fiz um trabalho a este respeito, mas a emenda
não foi acolhida. Eu sugeriria que se atentasse
para este aspecto, já que, no caso, o privilegiado
existe.Mesmo em salvamento de avião, a criança,
o idoso, a mulher e o deficiente têm esse privilégio.
E no mundo inteiro ele existe. A palavra "privilé
gio", na minha opinião, significa isso.

É o que eu desejo sugerir a V. Ex", eis que,
a meu ver, facilitariao trabalho.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Peço
a V.Ex"que preste bem atenção ao detalhe, por
que está ressalvado duas vezes. Acho até que
a emenda, no caso, não precisaria ser submetida
ajulgamento porquejá está atendida: "Ressalvada
a compensação para igualar as oportunidades de
acesso aos valores da vida..." E lá adiante ainda
se diz que "lei complementar garantirá amparo
especial à maternidade, à infância, à velhice e
à deficiência física.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Relator, isso já foi aprovado aqui, pelo Plenário.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - É
justamente este o problema. A questão é de têcni
ca legislativa. Muita coisa que aqui foi aprovada
já foi modificada, o que, aliás, é uma questão
democrática em termos de debates. Se o nobre
Relator está comunicando que está alterando sem
a anuência do Plenário, porque houve conversa
e acordo, qual é o problema?

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - É sim
ples. A questão é de mera redação.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Lógi
co, a questão é essa.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) S. Ex'
se submeterá, se a maioria entende-r que a reda
ção dele é a melhor.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Não
é isso. A questão é apenas de lógica. Se se fala
no termo "privilegiado", é algo absoluto.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MAClEL
Sr. Presidente, pela ordem. Já estamos discutindo
os destaques? Parece-me que estamos discutindo
as observações que o eminente Relator fez, mas
não estamos discutindo os destaques. A come
çar-se assim, haverá tumulto, Sr. Presidente, an
tes, durante e depois, de iniciado o processo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Peço
a V.Ex' que permita que o relator exponha...

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Com
licença, Sr. Presidente. Quero ressalvar minha po
sição. Com relação ao que S. Ex' alterou, não
houve concordância, mas acordo, conversa de
bastidores. É isso que S. Ex"está comunicando.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES _
Sr. Presidente, o Constituinte Samir Achôa teve
autorização da Mesa para usar da palavra?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
ordenar os trabalhos, por favor.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - Se
S. Ex' está confessando que alterou à revelia do
Plenário, é porque houve alguma composição.
S. Ex"alterou à revelia do Plenário. Concordo com
isso, e não será V.Ex' que me irá advertir.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Solicito
aos Srs. Constituintes que permitam ao Sr. Relator
concluir sua exposição. No momento oportuno,
quando da discussão, vamos debater.

Continua com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Essas
modificações decorrem de conversações. Eviden
temente, não tenho condições - nem V. Ex'"
- de, de repente, para manter uma conversação,
reunir todos os demais. Então, não podemos lidar
com uma impossibilidade real. Temos de lidar
com possibilidades. Estamos fazendo apenas um
esforço de convivência, de compreensão, de tran
sigência, ouvindo pessoas que possivelmente sa
bem mais do que nós. Então, atendemos e muda
mos.

Tanto que acabo de conversar com o Constí
tuinte Samir Achôa. S. Ex' insiste, contra a minha
opinião, em colocar uma palavra no art, 9",alínea
d, onde, com relação ao problema do consumo,
na página 26, diz-se que "lei complementar dispo
rá sobre a defesa do consumidor".

O nobre Constituinte Samir Achôa insiste, no
caso, em incluir a palavra "código". Meu ponto
de vista é o de que a palavra "código" é atécnica,
no caso. Mas não faço qualquer objeção. E se
a maioria concordar, coloco ali tal palavra.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Mi
nha redação é a seguinte: "O Congresso Nacional,
dentro de um ano, elaborará código de defesa
do consumidor".

Usei a palavra "código" e estabeleci o prazo,
já que, pela tradição brasileira, código não tem
prazo para ser votado. Atendi, inclusive, às ponde
rações de congresso realizado aqui, em Brasílía,
que reuniu todas as entidades do Pais. Por isso
fiz a sugestão. Então, "código" é apenas uma
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forma mais adequada, mais firme. Se V. Ex" con
cordar...

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Peço
ªo Sr. Relator que continue sua exposição. Real
mente, pode parecer anti-regimental a discussão,
mas é altamente produtiva. Precisamos chegar
a um divisor comum, a um ponto final em nossa
votação. A atitude do Sr. Relator e da Presidência
não constitui propriamente liberálidade,mas uma
~ação altamente política. A vida parlamentar é
c;liálogo, é debate, no plenário e fora dele. Só nos
realizamos e nos estruturamos bem, conversan
do.

Concedo a palavra ao Sr. Relator, para conti
nuar sua exposição.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Pergun
taria se alguém deseja manifestar objeção. Basta
alguém querer fazê-Ia e seguiremos os trâmites
normais. Estou tentando simplificar e abreviar os
trabalhos. Se todos estiverem de acordo, faço as
modificações e elas ficam fora de discussão.

O SR. CONSTITmNTE JOÃO MENEZES 
Pela ordem, Sr. Presidente.

Acho que a medida sugerida pelo Sr. Presidente
t útil e facilitaráos trabalhos. Mas só poderemos
facilitar até determinado ponto. Naquilo em que
houve concordância entre o Relator e o grupo
A,B ou C, para ser colocado no substitutivo, tudo
bem. O dispositivo veio para cá e nós o estamos
discutindo.

Agora, depois de o substitutivo aprovado, não
pode mais haver conversas. Há que apresentar
emendas, destaques... E tudo deverá ser votado
pelo Plenário. Nem V. Ex", nem o Presidente, nem
qualquer um de nós pode alterar o que já foi
aprovado ontem, se não houver emenda substí
tutiva, em destaque, em tomo do assunto.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Não
faço oposição alguma a seu ponto de vista. Isto,
porém, foicolocado antes da votação. E, ademais,
precisamos ser profunda e rigorosamente éticos.
Por isso, quando se votou ontem, globalmente,
o anteprojeto, -estavam incluídas essas modifica
~ões. Daí este esclarecimento.

O SR. CONSTITmNTE JOÃO MENEZES 
Quanto ao que está incluído, tudo bem; agora,
quanto ao que não está, não...

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Em vírtu
de do grande número de requerimentos de desta
que e de preferência que teremos de votar, eu
gostaria de propor ao Plenário, com base no ca
put do art. 21 do Regimento Intemo 'da Assem
bléia Nacional Constituinte, que o encaminha
mento seja feitopor dois Constituintes, um a favor
e outro contra, mais o Relator. por um prazo de
três minutos para cada um. - -

O SR. CONSmmNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, pela ordem. Ainda a propósito
do mesmo assunto: o autor, evidentemente, tam
bém tem preferência?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Claro,
o autor da proposta tem preferência. Fica, então,
adotada esta norma em nossos trabalhos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte João
Paulo, para uma questão de ordem.

O.SR. CONSTIJUINTE JOÃO PAULO - Sr.
~S1dente, g?stari~ de 'saber quantos destaques
Iremos apreciar.

o SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Gostaria
que a secretaria me informasse a este respeito,
pois parece que houve algumas modificações.
(Pausa.)

Trata-se do art. 21 do Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte, que diz:

"Cada comissão fará a distribuição do seu
trabalho e marcará prazo para a duração dos
debates."

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, gostaria de fazer uma sugestão, ínvo
cando o § 1o do art. 27 do Regimento da Consti
tuinte, no sentido de que a votação das emendas
fosse feita conforme o disposto no citado § 1e

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - "Avota
ção será feita por títulos ou capítulos, ressalvadas
as emendas e os destaques..."

Gostaria de esclarecer ao nobre Constituinte
que não se trata de emendas, mas, sim, de desta
ques ao substitutivo. Dessa maneira, esse artigo
praticamente, não poderá ser aplicado. Inclusive,
a matéria já foi decidida.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, V. Ex" colocará em votação primeira
mente as emendas?

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Não, os
destaques ao substitutivo.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - A Presí
dência vai concluir a informação para, depois,
conceder a palavra a V. Ex"

O SR.CONSmmNTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - O § 3° trata dos destaques, Sr. Presí
dente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
poderá solicitara palavra pela ordem, após a ínfor
mação que a Presidência pretende transmitir ao
Plenário.

Acredito que a grande quantidade de requeri
mentos de preferência poderá tumultuar a Ordem
do Dia. Consulto o Plenário se admitirá modifi
cação na Ordem do Dia, conforme prescreve o
§ 1° do art. 190 do Regimento da Câmara dos
Deputados: "Quando os requerimentos de prefe
rência excederem a cinco, o Presidente, desde
que a seu critérioentenda que isso pode tumultuar
a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta
prévia, se a Câmara admite modificações na Or
dem do Dia".

Quero, escudado e baseado nesse artigo, fazer
a consulta, tendo em vista o grande número de
requerimentos.

Quero esclarecer também que o § 2° reza o
seguinte:

"Admitida a votação, esses requerimentos
serão considerados um a um, na ordem de
sua apresentação."

Indago como o Plenário entende se deva resol
ver essa matéria, já que o Presidente só poderá
decidir após consulta ao Plenário.

Condedo a palavra ao Constituinte José Men
donça de Morais, pela ordem.

O SR.CONSmmNTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, é para uma explicação
sobre o assunto. Acho que todos os destaques
solicitados deverão ser votados um a um, confor-

me permite o '§"'20 do art. 190. Alguns vão ficar
prejudicados pela votação, por ordem de entrada,
de matéria já superada.

Quanto à preferência, salvo melhor juízo,enten
do que é por ordem de entrada, e a inversão
da ordem sópode prejudicar alguém. E para que
inverter?

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Não es
tou inovando e tampouco estou procurando apre
sentarjurisprudência nova. Não quero feriro Regi
mento em momento algum. Estou consultando,
porque é o que determina o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que nesse caso deve
ser aplicado.

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Gostaria de saber qual é a inversão,
o que é que se cede e para quê?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vários
Constituintes pediram preferência. Consulto se
querem inverter a ordem.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, tendo em vista que o requeri
mento de preferência é regimental e também que,
enquanto se requer a preferência não se está sa
bendo quantos outros requerimentos há, é óbvio
que V. Ex' deveria acatar os requerimentos de
preferência, exatamente na ordem em que chega
rem.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) -Adecisão
cabe ao Plenário, mas naturalmente V. Ex" está
repleto de razões.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Antonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Em primeiro lugar, a Presidência deveria analisar
as razões da preferência. Em princípio, não vejo
razão para preferência, já que toda matéria tem
hierarquia igual. A rigor, não caberia estabelecer
preferência. •

Em segundo lugar, o art. 190, aqui citado, em
seu parágrafo primeiro, diz que quando os reque
rimentos excederem de cinco, e o Presidente en
tender que isso poderá tumultuar a ordem dos
trabalhos, verificará,por consulta prévia, se a Câ
'!Iara admite a modificação na Ordem do Dia.
E o que V. Ex" está fazendo.

Concordo com V. Ex" em que os pedidos de
preferência tumultuam a Ordem do Dia, já que
não há critério algum que permita estabelecer
preferência de um artigo ou de um destaque sobre
outro.

Assim sendo, a questão de ordem visa a que
se faça imediatamente essa consulta, para que
o Plenário decida se aceita as preferências ou
se votará, nos termos da Ordem do Dia,na ordem
em que foram classificados os destaques, mani
festando-se pela recusa da preferência e em favor
de que se cumpra estritamente a Ordem do Dia,
tal como a elaborou a Presidência da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Mais al
guém deseja usar da palavra? (Pausa.)

Vamos iniciar a votação. Quero esclarecer aos
Srs, Constituintes que o voto "sim" aprovará os
requerimentos de preferência, que serão votados
um a um. O voto "não" considera prejudicados
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os requerimentos de preferência, na forma do
§ 3· do art. 190 do Regimento Intemo da Câmara
dos Deputados.

Prosseguirá a Ordem do Dia.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem a
palavraV. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sugiro a V. Ex' que, como não se trata de matéria
constitucional, mas de matériaapenas regimental,
faça consulta pelo processo simbólico. Em caso
de dúvida, pedir-se-iaverificação.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Os Srs.
Constituintes que votarem "sim" devem perma
necer como se encontram. Quer dizer, conside
rarão acatados os requerimentos de preferência,
a serem votados um a um. Os que votarem "não"
estarão considerando prejudicados os requeri
mentos de preferência, na forma do § 3· do art.
190 do Regimento da Câmara dos Deputados,
devendo-se prosseguir a Ordem do Dia.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem a
palavraV. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Quero encaminhar a votação no sentido de que
se recuse a preferência e, nesse caso, que vote
mos contrariamente, para permitirque a votação
fluanaturalmente na ordem dos artigos,na ordem
da apresentação dos destaques, em suma, na or
dem previamente estipulada pela Mesa.

Assim,votáremos contra a aceitação das prefe
rências, por considerarmos que todas as propo
sições aqui em votação têm o mesmo grau de
importância.Votaremos "não" às preferências.

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad)- Asprefe
rências, primeiro.O voto "sim", considerará aca
tado o requerimento de preferência.Quem estiver
de acordo, permaneça como está.

(Tumulto.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
resolvero problema, fazendoa chamada. Vouno
vamente explicar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Avo
tação não tem que ser feita nominalmente?

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad)- Será feita
nominalmente,agora, por chamada. Quem quiser
votar a favor, dirá "sim"; do contrário, dirá não.
O voto "sim" considera acatados os requerimen
tos de preferência, que serão votados um a um;
o voto "não" considera prejudicado o requeri
mento de preferência, na forma do § 3· do art.
190 do Regimento da Câmara, e prosseguirá a
Ordem do Dia.

Vamos dar inícioà chamada.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JúNIOR
Sr. Presidente, peço a palavrapara esclarecer.

A votação é global? Envolve todos os requeri
mentos de preferência?

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra, para
encaminhar favoravelmente. Já que houve quem
fizesseo encaminhamento contra.

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

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente,entendo que devemos
votar "sim", porque vamos respeitar, inclusive, a
ordem das preferências,seu curso normal.Então,
eu gostaria de sugerir àqueles que desejam que
seus destaques e suas preferênciassejam votados
na ordem, que votemos "sim", será muito mais
lógico.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Então,
vamos proceder à chamada, para o que peço
a colaboração do Sr.Vice-Presidente, Constituinte
AécioNeves.

(Votação)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Anun
ciarei o resultado: votaram "não" 30 Srs, Constí
tuintes; e 17 votaram "sim".

Votaramsim os seguintes Constituintes:Adauto
Pereira,Albérico Cordeiro,AntônioFerreira,Costa
Ferreira,DarcyPozza, DélioBraz,HomeroSantos,
Jaime Paliarim,João Rezek, José Fernandes, José
Mendonça de Morais, Orlando Pacheco, PauloAl
mada, Ubiratan Spinelli, Farabulini Júnior, Ma·
theus Iensen e Antôniode Jesus.

Votaram não os seguintes Constituintes: Aécio
Neves,Aluízio Bezerra,AnnaMariaRattes,Antônio
Câmara, Antônio Mariz, Cleonâncio Fonseca,
Gonzaga Patriota, Humberto Lucena, João Agri
pino,João Menezes, João Paulo,Joaquim Haíckel,
José Carlos Coutinho,José Carlos Grecco, José
PauloBisol,José Viana, LúciaBraga, LúciaVânia,
Luiz Viana Neto, Lysâneas Maciel, Maguito Vilela,
ManoelViana, MárioAssad, Maurício Nasser,Mil
ton Barbosa, RaulBelém, Roberto D'Ávila, Samir
Achôa, U1durico Pinto e Ziza Valadares.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Então, não alcançou o número regimental.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - O voto
"não" prevaleceu, considerando-se prejudicados
os requerimentos de preferência. Permanece,
pois, a Ordem do Dia,previamente definidapela
Presidência.

Com a palavra,pela ordem, o ConstituinteJoão
Menezes.

, O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Quero declarar a V. Ex"que na votação dos desta
ques exigirei, em nome do Partidoda Frente Líbe
ral, que seja rigorosamente determinada essa
questão. Concluídaa votação dos membros efeti
vos, a Mesa deve dizerquantos efetivos dos parti
dos faltamvotar,e não fazeruma chamada aleató
ria.Caso contrário,não haverá controle.

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad)-Informo
ao nobre Constituinte que esta Presidência tem
permanente preocupação com a lisura de com
portamento e com o cumprimento do Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
É apenas uma colaboração a V. Ex"

OSR.PRESIDENTE (Mário Assad)- Vouaten
der a V. Ex', determinando à Secretaria da Mesa

que, assim que iniciarqualquer votação de desta
que, esclareça exatamente o número de suplentes
que irão votar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Obrigado a V. Ex"Confioem V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
iniciara votação dos destaques.

Em votação o Requerimento de Destaque rr
276, do ConstituinteJoão Menezes- para home
nagear V. Ex"logode início-sobre o substitutivo:

"Requeirodestaque para votação em sepa
rado do art 1· e seus acessórios.

Item III - A cidadania- alínea f."

Com a palavrao nobre ConstituinteJoão Mene
zes, por três minutos, para defender seu requeri.
mento de destaque.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pela ordem, Sr. Presidente. Pediria a V. Ex'
que, sempre que anunciasse votação de destaque,
solicitasseao Secretário da Mesapara esclarecer,
a fim de que o Plenário ficasse bem a par do
que se vai votar.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Exata
mente. Trata-se de destaque referente ao art. 1.,
item lll, que diz respeito a "A Cidadania", alínea
"f', que dispõe:

"Ressalvadaa compensação para igualar
as oportunidades de acesso aos valores da
vida e para reparar injustiçasproduzidas por
discriminaçõesnão evitadas,não será tolera
da nenhuma desigualdade de tratamento por
diferenças de pessoas, especialmente as de
condição social ou individual, as físicas ou
mentais congênitas ou adquiridas, e de op
ção e orientação de comportamento, atitude
ou hábito, sejam quais forem as razões em
que se baseiam, tais como a etnia, a raça,
a cor, o sexo e suas formas privadasde reali
zação, o nascimento, a idade, o estado civil,
a natureza do trabalho, a religião e as convic
ções étnicas, políticase filosóficas."

Antes de conceder a palavra ao nobre Consti
tuinte, que, por justiça, vai tê-Ia deferida, pediria
ao Sr. Relatorque esclarecesse alguns itens, por
terem sido motivo de algumas modificações.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente,vou até ajudar o Sr. Relator. Retiro
o destaque porque seu efeito é em função do
projeto anterior. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad)- Deacor
do com o já anunciado, esse texto fica com esta
redação:

"Ressalvadaa compensação para igualar
as oportunidades de acesso aos valores da
vida e para reparar injustiçasproduzidas por
discriminações não evitadas, ninguém será
privilegiado ou prejudicadoem razão de nas
cimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, com
portamento sexual, estado civil, natureza do
trabalho,religião, convicçõespolíticas ou filo
sóficas,deficiência físicaou mental, ou qual
quer outra condição social ou individual."

Este é o texto produzido a partir dos entendi
mentos havidos e que está sendo submetido à
votação.
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o SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Está diferente, Sr. Presidente, porque o texto que
está discutido é o que está no projeto, que V.
Ex" leu.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Nobre
Constituinte, no início da sessão de ontem e no
início desta, esclareci a V. Ex'" que, atendendo
ao apelo, à consideração, ao esforço e também
à objetividade das objeções produzidas em rela
ção ao meu texto, aceitava modificá-lo nestas cir
cunstâncias, para atender às ponderações aqui
feitas, eis que me pareceu que a maior parte das
expectativas girava em tomo disso. Então, estou
atendendo a um apelo dos Srs, Constituintes.
Acho que esta redação fica muito boa. Perderia
mos tempo discutindo o que já está superado.
Esta redação é que deveser submetida à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, então vou continuar com a palavra,
já que não é este o texto que está no projeto
e, sim, outro. Mantenho minha palavra.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Este é
um direito de V.Ex'Seu tempo é de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, quero parabenizar esta Comissão
pelo trabalho que tem feito aqui, votando ontem,
sem maiores dificuldades, este anteprojeto. Uns
achando que era um projeto revolucionário, ou
tros achando que era um projeto anarquista, mas,
afinal, votou-se o substitutivo do Presidente.

Temos visto aqui, no entanto, ao longo dos
trabalhos da Constituinte, ocorrerem fatos mais
inusitados. O que está acontecendo aqui, nos cor
redores do Congresso, é realmente inusitado. E
tudo presenciado, sem qualquer providência, pelo
meu amigo e tripresidente Deputado Ulysses Gui
marães, que hoje está obsecado em ser Presi
dente da República na base do voto direto ou
com uma outra forma de governo em que 5.
Ex" seja o Primeiro-Ministro. Vi, por exemplo, on
tem, para alegria minha, meu querido amigo, o
Presidente Mário Assad, homem preocupado, co
mo mineiro, com problemas da terra, com os
problemas da censura e outros mais, votando fa
voravelmente ao substitutivo do nobre Relator. Vi,
por exemplo, meu queridíssimo amigo Aécio Ne
ves, representando as tradições mineiras, repre
sentando literalmente meu grande amigo e com
padre Tancredo Neves, votar a favor do antepro
jeto, que abre a possibilidade da realização do
aborto livre,pêlo qual, aliás, há muitos anos venho
batalhando. Vejo, agora, outra inovação. O que
se discute hoje não é aquele projeto enviado para
discussão mas, sim, um texto baseado no que
se conversou lá, na sala.

Sr. Presidente, Sr. Relator, não posso aceitar
isso. Reconheço. a boa vontade de V. Ex", em
face de todas as conversas que V. Ex' teve com
grupos que sofriam pressão e com grupos que
não sofriam pressão. E modificou-se o texto. Mui
to bem. Está aqui o projeto que foi votado ontem.
Mas, hoje, V.Ex" traz uma nova idéia porque con
versou lá na sala com "fulano" e "cícrano'', alte
rando o texto.

Não é possível! É preciso votar o que está no
projeto. Esta deve ser nossa orientação. Esta será
a orientação do Partido da Frente Liberal.

Peço desculpas a V.Ex'sMeu intuito não é criar
nenhuma dificuldade à votação. Apenas acho que
a votação da Constituição é muito importante para

este País. A nova Carta Magna vai reger a vida
de cento e trinta milhões de brasileiros, não ape
nas de grupos de pressão. Devemos ter a certeza,
a confiança, a independência, a integridade e a
coragem de votar aquilo que achamos melhor
para esta Nação.

Não posso deixar de fazer esta pequena digres
são, para que fique ressalvada nossa posição. Aqui
votaremos certo ou errado, mas levando em con
sideração aquilo que conseguimos captar durante
nossa carreira política. (Palmas.) Esta será nossa
posição.

Por exemplo, um dos problemas mais graves
e mais delicados neste projeto de lei diz respeito
à anistia, assunto que poderíamos resolver bem,
claramente, sem nenhum subterfúgio. Mas vejo
cinco, seis, oito, dez artigos sobre anistia. Por que
não se faz isso claramente? Por que não se diz
no projeto aquilo que se quer? Espero, pois, que
cheguemos a um resultado positivo. Que seja um
projeto progressista que atenda aos interesses na
cionais, já que não se respeitaram os projetos
e estudos feitos nas Subcomissões.

Quero, assim, na sessão de hoje, fixar nossa
posição quanto à discussão de todos esses proje
tos de lei.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Fernandes.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, gostaria de fazer uma observação
sobre as explicações dadas em plenário pelo Sr.
Relator, antes da votação de ontem, para que fique
bem entendido que três alterações foram citadas
e nominadas.

Levantei questão de ordem para saber se esta
vam incorporadas ao substitutivo. V. Ex' confir
mou. E o Sr. Relator tinha o direito de fazer qual
quer alteração, porque ainda não haviam sido li
das em Plenário. Ontem já foram votadas essas
alterações citadas pelo relator - votadas, inclu
sive, sob condição. No meu caso, e de vários
companheiros, declarei o voto.

Respeitando a opinião do nobre Constituinte
que me antecedeu, parece-me, no entanto, neste
caso, matéria vencida no dia de ontem, incorpo
rada e condicionada inclusive, pelo voto dos que
se manifestaram pela aprovação do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Darei
a palavra ao nobre Relator José Paulo Bisol, que
tem o direito de encaminhar, por três minutos.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Substi
tuímos, ontem, a alinea f por uma outra alínea,
antes da votação do anteprojeto. Conseqüente
mente, essa nova redação integra, hoje, esse ante
projeto. Só ela pode ser submetida, como inte
grante do projeto, nesta parte, à votação.

O texto que será submetido à votação diz assim:

"Ressalvada a compensação para igualar
as oportunidades de acesso aos valores da
vida e para reparar injustiças produzidas por
discriminações não evitadas, ninguém será
privilegiado ou prejudicado em razão de nas
cimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, com
portamento sexual, estado civil,natureza do
trabalho, religião, convicções políticas ou filo
sóficas, deficiência física ou mental ou qual
quer outra condição social ou individual."

Este texto é o que integra o anteprojeto votado
e aprovado ontem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
iniciar o processo de votação.

Falará, pela ordem, o nobre Constituinte Fara
bulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Concordo plenamente com o que se fala neste
instante. A propósito da matéria inserida na letra
uP'.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Nossa
Constituinte, para ser uma questão de ordem, é
preciso justificar dentro do Regimento.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- É uma questão de ordem.

O problema é que a redação oferecida aos no
bres Constituintes envolve um texto que não é
o oferecido agora, embora tenha sido votado on
tem. Portanto, a questão é a seguinte. Os Consti
tuintes apresentaram destaques para expressões
relacionadas com a letra "f" do inciso m, no que
tange à cidadania. Ora, os destaques oferecidos
e solicitados ficarão desde logo. Prejudicados se
V.Ex" não acatar a questão que levanto agora.

No novo texto está escrito "comportamento se
xual". De minha parte, apresentei pedido de desta
que, onde estava escrito "orientação sexual", já
que a expressão "comportamento sexual" nem
se encontrava, ainda no texto. Tanto rejeito a ex
pressão "comportamento sexual" no texto da
Constituição, como contesto também o termo
"orientação sexual". Quero saber o que V. Ex'
resolve. A emenda do destaque que será discutido
agora fala em "orientação sexual", não em "com
portamento sexual". Como posso espungir a ex
pressão "comportamento sexual", se não se con
fia no texto oferecido para que oferecêssemos
os destaques a tempo e a hora? Até às quinze
horas de ontem não havia o novo texto.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - O
prazo para apresentação de destaques sobre o
relatório apresentado venceu ontem às quinze h0
ras. O Relator alterou seu projeto posterionnente.
De maneira que deve ficar subentendido que te
das as alterações devem merecer, automatica
mente, pedido de destaque para votação em sepa
rado, que a supressão, no caso da expressão
"orientação sexual", deve ser também entendida
como "comportamento sexual". (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
dar início à votação.

O voto "sim" não altera o texto; o voto "não"
retira o art. ]0, item VI, letra "b", do corpo do
substitutivo. Quem dizer, o voto "sim" mantém
o texto como está. Há, porém, possibilidade de
o Relator, na decisão final, modificá-lo a seu arbí
trio, por ser prerrogativa sua vamos submeter a
decisão à votação.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Sr. Presi
dente, pela ordem.

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

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Se votar
mos o texto que integra o anteprojeto, ou seja
o texto aprovado ontem, ficará bem simples, por-
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que depois serão colocadas à discussão e votação
as emendas que não queriam nem "comporta
mento sexual", nem "orientação sexual".

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, pela ordem. Parece-me que, se
gundo informação, este segundo texto foi apro
vadoontem.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Se al
guém quiser o texto, mas quiser destacar "com
portamento sexual..... É o destaque que vamos
votar agora.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Não quero mais o destaque, diante disso. Retiro
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Retirado
o destaque, resolve-se toda a problemática.

Em votação requerimento de destaque, para
votação em separado, para o art. 10item VII, letra
~b", de autoria do Constituinte João Menezes. Pe
ço ao Sr. Vice-Presidente que proceda à leitura
da proposta.

O SR. CONSTlTClINTE LYSÂNEAS MACIEL
Permita-me, Sr. Presidente. Seria bom consultar
o autor do projeto, o ilustre Constituinte João Me
nezes, que pode até desistir e considerá-lo supe
rado, para saber o que ele quer modificar e se
ainda o quer.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - O desta
que é de S. Ex" Somente ele pode decidir.

No requerimento está escrito "art. 10", mas é
art. 3., item VII, letra b. O Constituinte, natural
mente, por equívoco, colocou art. 10. Isso é natu
ral, acontece...

Com a palavra o Sr. Vice-Presidente, Consti
tuinte Aécio Neves.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves) 
Pág. 16, letra b:

"b) da casa, assim entendido, o lugar utili
zado como moradia; nela ninguém poderá
penetrar ou permanecer senão com o con
sentimento do morador ou por determinação
judicial, salvo em caso de flagrante delito,
ou para acudir vítima de crime ou desastre."

Este é o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Autor, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, há outro também referente à letra
b deste mesmo artigo.

Diz a letra b, que dispõe sobre privacidade:

"da casa, assim entendido lugar como mo
radia."

Ã casa é onde o cidadão mora. Se ele morar
em um barraco, debaixo de uma árvore, sua casa
é lá. Então, a casa é a casa. Não se entende
como lugar utilizado como moradia. Onde ele
morar é sua casa, qualquer que seja o tipo. Dal
a razão de apresentarmos este destaque, porque
achamos que qualquer que seja a casa é a mora
dia dele. Então, não tem que ser a casa "assim
entendido lugar utilizado para moradia". Não tem
razão de ser esse texto. Acho que deve ficar só
a palavra "casa", porque ela é o lugar onde o
cidadão mora e vive,Foi esta a razão do destaque
apresentado.

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

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, tenho a impressão de que o Consti
tuinte João Menezes, no seu habitual zelo e opero
sidade, na verdade não é contra nada disso que
aí está. A rigor, S. Ex" não sugeriu alternativa.
Para celeridade dos trabalhos, apelaria ao Consti
tuinte João Menezes que esclarecesse melhor seu
ponto de vista. Se for uma questão meramente
redacional- e o Relator tem sido bastante amplo
e receptivo nesse sentido - que não se perca
tanto tempo com este dispositivo, o que poderia
dificultar os trabalhos.

Este o apelo que faço a S. Ex", sabendo que,
com sua operosidade, S. Ex" até citou o dispositivo
errado. Todos entendemos que estã preocupado
com a matéria redacional. Como fez da primeira
vez, tenho a impressão de que pode sugerir onde
acha oportuna a mudança, e o Relator examinará
a questão com sua habitual receptividade.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - O acrés
cimo da frase "... assim entendido lugar utilizado
como moradia", decorre não do meu texto, mas
de emendas produzidas por Srs, Constituintes.
Senti que S. Ex" estavam preocupados, já que
a polícia obedece a essa determinação da casa,
mas, a pretexto de não considerar casa um barra
co etc., realiza invasões. Então, é uma questão
de proteger 05 pobres. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Então, é o barraco, onde ele morar, seja onde
for. Porque casa é o lugar onde a pessoa mora.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Podería
mos colocar uma expressão diferente. Ao invés
de "casa" colocaríamos "da moradia", sejam
quais forem suas condições materiais e de apa
rência. Se concordarem com isto, posso modi
ficar.Concordam?

O SR. CONSTITUINTEDARCY POZZA-Casa
ou moradia?

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Aí o
efeito é diferente. Existem casas que não são ca
sas, em termos de utilização. Quem torna a casa
moradia é o morador. Há casas sem morador,
onde estão estabelecidos pontos de comércio e
até serviços de tortura. Quem não conhece isto?
Há casas onde se fabricam drogas sub-reptícía
mente. Certo?

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Entendo, Sr. Relator, que esta redação está
muito boa. Pela redação só se pode adentrar a
casa com determinação judicial. Equivaleria a en
caminhamento de votação contra o pedido do
Constituinte João Menezes. A redação como se
encontra agora...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Não retiro.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - É para
segurar os pobres e impedir a existência de fábri
cas domésticas de drogas, etc.

Então, acho que "moradia" é o termo mais
certo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Casa ou moradia. Aí estaremos diferenciando. Pa
rece que casa não é moradia. A casa é onde
o cidadão mora. Ele pode estar na sua casa e
ter moradia em outro lugar. Sendo onde ele mora,
moradia onde ele está fica genérico. Meu cuidado
é justamente para proteger aqueles que estejam
em situação mais difíciL

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - V. Ex'
quer colocar casa de moradia?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Também pode ser, porque casa já é moradia.
Como sugestão de V. Ex", aceito a expressão a
"moradia".

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Prefiro
colocar somente "moradia".

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Perfeitamente. Aceito, porque me parece correto.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Então,
está resolvido.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex'
retira, então, o destaque?

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, como ficaria o texto?

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Voupedir
ao Sr. Relator para ler como ficará o texto.

O SR. CONSTITUINTEDÉUO BRAZ - Permi
ta-me, Sr. Presidente.

Pelo que estou entendendo, já estão pedindo
para ver como fica a redação do texto todo. O
que está em destaque é 56 a questão da moradia.
Tenho um destaque neste mesmo texto. Acho
que se ele retira o destaque, não vai interferir.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Não vai.
O destaque de V. Ex" será votado.

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ - Está
ótimo. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Sr. Relator para proceder à leitura
do texto retificado.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - O texto
fica assim:

"Da moradia. Nela ninguém poderá penetrar
ou permanecer senão com o consentimento do
morador ou por determinação judicial, salvo em
caso de flagrante delito ou para acudir vítima de
crime ou desastre".

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
De acordo.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Gostaria
de ouvir o Plenário.

Os que estiverem de acordo permaneçam co
mo estão. (Pausa.)

Aprovado.

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

Qualquer emenda, qualquer destaque, matéria
constitucional, tem que ter votação nominal. Isso
é imprescindível.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Mas ele
retirou o destaque.
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Vamos prosseguir.
Requerimento de destaque, de autoria do Cons

tituinte João Menezes, para votação em separado
de art. 3°, item VII, letra d.

Peço ao Sr. Vice-Presidente que proceda à leitu
ra do texto.

O SR. VICE-PRESIDENTE (AécioNeves) - Pá
gina 16, letra d:

"Aimagem pessoal, bem como a VIda inti
ma e familiar, não podem ser divulgadas,
publicadas ou invadidas sem a autorização
do interessado."

Este é o artigo colocado em destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, temos outra emenda ao art. 1°Esta,
porém, é do art. 3°, letra "d", Como leu o Sr.
Relator, diz assim:

"Aimagem pessoal, bem como a vida ínti
ma e familiar, não podem ser divulgadas,
publicadas ou invadidas sem a autorização
do interessado."

Ora, isso está muito vago. Como, por exemplo,
se vai impedir que a televisão invada sua casa
e sua vida íntima? A televisão vai lá e invade sua
casa. Não se deseja que ela traga programas que
não se aceitam, mas ela invade sua casa. Para
tanto não é preciso autorização do interessado.
ATVentra sem autorização, invade mesmo e está
acabado.

Que significa o termo "invadidas", que se lê
aqui? Qual é a garantia? E quanto à imagem pes
soal, à essência da pessoa?

O que temos discutido, no que se refere ao
parecer do Relator José Paulo Bisol, é justamente
essa confusão, essas coisas todas colocadas no
seu trabalho. Amanhã, quando chegar a outra
Comissão, isso tudo vai ser enxugado. Eles vão
tirar tudo isso e nós daremos a impressão de
termos comido gato por lebre.

Não há condição de impedir a invasão da sua
imagem pessoal. A televisão apresenta, o rádio
diz, o jornal publica. Qual a garantia que se tem?
Quem proíbe? Quem autoriza? Ninguém, pes
soalmente - com raríssimas exceções - auto·
rizaa invasão de sua vida particular, de sua privaci
dade. Então, artigos como esse seria melhor que
não existissem. Aqui não representam coisa algu
ma. Não existe nenhuma sanção, nenhuma comi
nação para manutenção desse artigo. Ninguém
pode, na situação em que se está, impedir a inva
são da sua casa. Uga-se a televisão às nove horas
da noite e ela já invade nossa privacidade. Líqa-se
o rádio e acontece o mesmo.

Seria de bom alvitre, portanto, até em termos
de técnica da elaboração da Constituição, que
esse dispositivo fosse retirado, porque agora não
se pode mais modificar. No meu destaque mante
nho a retirada.

oSR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Antônio Câmara,
para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIOCÂMARA
Sr. Presidente, data venia não proceder as recla
mações feitas pelo nobre Constituinte João'Mene
ses. Pelo que entendi a letm,d do ill't(~

há, de maneira alguma divulgação da imagem
pessoal ou da vida íntima familiar. S. Ex" falou,

por exemplo, na televisão. Ela não vai divulgar
a vida íntima nem familiar de ninguém.

Acho que não foi feliz o exemplo citado pelo
Constituinte. Não é isso que está no artigo. Não
quer dizer isso. Pelo que entendi, a imagem pes
soal e a vida íntima e familiar não podem ser
publicadas ou divulgadas sem autorização do in
teressado. A televisão não vai lá divulgar a vida,
a casa ou a intimidade do cidadão.

Acho, portanto, que não procede, data venia,
o temor do nobre Constituinte. A apreensão de
S. Ex" é de que a televisão divulgue sem autori
zação o que se passa na vida do cidadão. Não
há nada disso.

Este é o meu entendimento.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Mas divulga, nobre Constituinte. A televisão mos
tra a vida dos barracos, das famílias que ali vivem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - A Presi
dência já advertiu, várias vezes, que não são per
mitidos apartes. V.Ex" tem um minuto para con
cluir.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIOCÂMARA
A televisão só poderia divulgar com consentimen
to... Não é isso, a meu ver, o que está aqui na
letra d, que pode ser aprovada da maneira como
está, sem que a casa do cidadão sofra nenhuma
intromissão.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - É
permitido meio minuto ou não?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
poderá inscrever-se para encaminhar o próximo.

O SR. CONSTITCIINTE SAMIR ACHÓA- Sr.
Presidente, isso constitui cerceamento à própria
liberdade de imprensa. Por exemplo, se o cidadão
comete um crime e sai no jornal o nome desse
cidadão - fulano de tal, que é amasiado com
fulana de tal - haveria, pelo texto do artigo, ínva
são da sua privacidade. Imagem pessoal ou vida
íntima. O amasiamento pode servida íntima. Acho
que a liberdade de imprensa fica prejudicada aí.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Relator, por três minutos.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Há al
guns anos, um repórter profissional fotografou
Jacqueline Kennedy, nua, em sua propriedade
de campo. Se S. Ex- quiserem sujeitar-se a seme
lhantes vexames, eliminem o texto.

O direito à privacidade é um dos grandes avan
ços jurídicos do País. A privacidade é mais impor
tante do que a propriedade, é muito mais impor
tante que o status, vinculada à dignidade da pes
soa. Não se pode desenvolver uma verdadeira
personalidade sem privaticidade.

Este texto é de uma importância humana, mo
ral e jurídica extraordinária! Se alguém vai à janela
do banheiro e fflma o nobre Constituinte João
Menezes durante seu banho, essa pessoa tem que
ser punida. Se alguém der seu consentimento
para aparecer despida na revista "Playboy", tudo
bem. E problema de quem consente. Eu não que
ro interferir na liberdade das pessoas. O que quero _
resguardar é a liberdade das pessoas, que começa
-nalib~cla~_.~)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder,

A SR" CONSmUINTE LÚCIA BRAGA - Sr.
Presidente. eu já havia pedido a palavra para uma
questão de ordem.

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

A SR- CONSmUlNTE LÚCIA BRAGA - Gos
taria de dizer que nosso posicionamento é pes
soal, que o PFL não interfere na nossa votação.
Acredito que a Bancada do PFL, que votou no
substitutivo do Constituinte João Paulo Bisol o
fez em nome da consciência democrática, em
nome do compromisso que temos com o povo
brasileiro. (Palmas.)

Queremos que esta Constituição seja instru
mento de transformações sociais. Por isso, vota
mos no brilhante substitutivo do RelatorJosé Pau
lo Bisol.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
submeter a votos ...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, pela ordem.

Antes de mais nada, quero felicitar a Sr' Consti
tuinte Lúcia Braga, porque é isso que queremos,
que todos votem de acordo com sua consciência,
com o que for melhor, não sob pressão de a,
b, c, ou d, de pequenos ou grandes grupos.

Voltando ao assunto da letra d, quero dizer que
neste dispositivo não existe nenhuma garantia.
Está colocado aleatoriamente. Aliás, na Subco
missão discutimos muito essa questão da garan
tia da aplicação da lei. Aqui não há nenhuma
garantia. Se amanhã a televisão pegar uma foto
grafia da Luíza Brunet e publicá-Ia, nada aconte
cerá, vai sair no jornal. Mas não é só a Luíza
Brunet. Se pegar o nobre Relator, à vontade, à
noite, vendo televisão, batendo seu papo particu
larmente, também nada vai acontecer.

Há outro fato também muito interessante. Mi
nha preocupação maior é com a pobreza, que
é televisionada a todo momento. Demonstra-se
e se traz para a televisão a miséria do povo, a
desgraça dos pobres. Isso é televisionado cons
tantemente e entra na casa de todos. A prívací
dade aí não é defendida, fica ao Deus-dará (Pal
mas.). Por que os pobres não têm também direito
à sua privacidade? Têm, Sr. Presidente. têm, Srs.
Constituintes. A privacidade tem que ser defen
dida por todos. Ou esse dispositivo tem uma sano
ção para que seja aplicada e cumprida, ou então
ele está aqui como mera fantasia. E eu, com fenta
sia, não voto nesta Constituição.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
não pode falar. Já falaram dois Constituintes, en
caminhando a votação.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

Gostaria de chamar a atenção do nobre Relator
para a questão da terminologia "...ou invadidas
sem autorização do interessado".

Acho que ninguém dá autorização para invadir
e, portanto, no caso, está englobada a invasão
na autorização do interessado. Seria de bom alvi
tre fosse modificado o texto.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Data
venia, acho irrelevante. Se tiro o "indevidas", as
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"divulgadas e publicadas" ficam sem essa res
salva.

oSR. CONSmUINTEJOÃO AGRIPINO -Pu
blicadas e divulgadas sem autorização.

O SR. REI.ATOR (José Paulo Bisol) - Se con
tém implicitamente a restrição, as outras duas
não a contêm. É muito detalhe. A linguagem é
retirada de textos de Constituições consideradas
exemplares, não é invenção minha.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Mas a invasão é um arbítrio, ninguém a autoriza.

O SR. REI.ATOR (José Paulo Bisol) - Gostaria
de acrescentar que esse dispositivo tem uma re
percussão necessária no Código Penal e no Códi
go CMI. O que significa que quem descumprir
esse dispositivo, seu comportamento será tipifi
cado no Código Penal. E o Direito Civil, no capitulo
"Das Indenizações", ainda vai estabelecer o direito
à indenização para a pessoa que sofreu tal coisa.
Não há nada disso.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Para co
nhecimento do Plenário, vamos ler o dispositivo
do Regimento relacionado com apartes. Art. 166,
do Regimento Intemo da Câmara:

"Aparte é interrupção breve e oportuna do
orador para indagações ou esclarecimentos
relativos à matéria em debate. O Deputado
56 poderá apartear o orador se solicitar per
missão, devendo permanecer de pé ao fa
zê-lo.

Não será admitido aparte por ocasião do
encaminhamento de votação."

Esta Presidência vai cumprir rigorosamente o
Regimento. Por conseguinte, não permitirá apar
tes durante o encaminhamento da votação, como
também não permitirá que outros oradores usem
da palavra, senão os dois e o Relator, conforme
ficou decidido pelo Plenário.

Vamos passar à votação. O voto "sim" não alte
ra o texto; o voto "não" retira do texto o art 30,
item VII, letra d,

Solicito ao Sr. Vice-Presidente que proceda à
chamada dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, estamos votando o destaque,
portanto, dizendo "sim" ao destaque anularemos
o texto. Dizendo "não" ao destaque, manteremos
o texto. É o inverso do que V.Ex" anunciou.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - É o re
querimento de destaque para votação em sepa
rado do artigo. Se se está votando em separado,
"sim", está de acordo com o artigo; "não", con
trário ao artigo. (Votação.)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Aécio Neves, AluízioBezerra, Anna
Maria Rattes, Antônio Câmara, Antônio Ferreira,
Antônio Mariz, Costa Ferreira, Darcy Pozza, Délio
Braz, Gonzaga Patriota, Humberto Lucena, Jaime
Paliarin, João Agripino, João Paulo, Joaquim
Haickel, José Carlos Coutinho, José Carlos Grec
co, José Femandes, José Mendonça de Morais,
José Paulo Bisol, José Viana, Lúcio Braga, Lúcia
Vânia, Luiz Viana Neto, Lysâneas Maciel, Mário
Assad, Mauricio Nasser, Milton Barbosa, Paulo Al
mada, Raul Belém, Roberto D'Ávila,Samir Achôa,
Ubiratan Spinelli, Uldurico Pinto, VitorTrovão, Ziza
Valadares, Farabulini Junior e Sigmaringa Seixas.

Votou "não" o Constituinte João Menezes.

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vou
anunciar o resultado: 39 Srs. Constituintes vota
ram "sim". Não está alterado o texto do dispo
sitivo.

Concedo a palavra à Çonstítuínte Ziza Valada
res, para uma questão de ordem.

A SR' CONSmUINTE ZIZA VAl.ADARES 
Sr. Presidente, gostaria de saber quantos desta
ques ainda há para serem votados.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Trezen
tos e cinqüenta destaques.

A SR" CONSmUlNTE ZIZA VAl.ADARES 
Sr. Presidente, se formos votar nominalmente ca
da destaque, eles serão obviamente prejudicados,
porque não haverá tempo para apreciarmos to
dos. O prazo se encerra amanhã meia noite. Não
sendo votados os destaques, prevalece o antepro
jeto já aprovado, que será encaminhado à Comis
são de Sistematização. Assim, levanto duas ques
tões de ordem. Primeira: se não houver quorum
para votarmos os destaques, qual será o procedi
mento que a Presidência desta Comissão ado
tará?

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Constituinte Lysâneas
Maciel.

A SR" CONSmUlNTE ZIZA VAl.ADARES 
Permita-me Sr. Presidente, mas gostaria que V.
Ex" respondesse, primeiramente a questão de or
dem que formulei.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) -OConsti
tuinte Lysãneas Maciel pediu a palavra para con
traditar. Esse é um direito que lhe assiste.

O SR. CONSmUlNTE ZlZA VAl.ADARES
Gostaria que V.Ex" me respondesse primeiro para,
depois, S. Ex" contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Depois
da contradita, a Presidência teria dificuldade de
resolver a questão de ordem, porque, a não ser
em caso excepcional, não iria reconsiderar o que
teria decidído.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Lysâ
neasMaciel.

O SR. CONST]TUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, a rigor, entendo a perplexidade
do eminente Constituinte Ziza Valadares. Entre
tanto, o Regimento me parece claro. Se não hou
ver tempo para votar qualquer dispositivo, volta-se
ao texto já aprovado integralmente por maioria
expressiva e regimental. De maneira que, não sen
do apreciados alguns destaques, será mantido
o texto aprovado pelo dispositivo.

Refiro-me a isso, porque não há nada mais
claro e objetivo. Entendo que a questão de ordem,
a rigor, não procede, em face do Regimento em
vigor.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
prosseguir a votação. O quomm terá de ser verifi
cado rigorosamente. Na hipótese de não se apro
varem os destaques ou de não se decidir sobre
a matéria na sua totalidade, infelizmente ficare
mos sem condição de considerar concluídos nos
sos trabalhos, e a Comissão de Sistematização
é que terá de deliberar.

E a realidade do Regimento, mas não é a do
coração do Presidente. Entretanto, temos de cum
prir, rigorosamente, o Regimento.

O SR. CONSmUINTE ZlZA VALADARES 
Sr. Presidente, foi exatamente por isto que levantei
a questão de ordem.

Estamos todos aqui e queremos votar os desta
ques, pois muitos deles são importantes. Pediria,
então, a V.Ex" que submetesse ao Plenário a pro
posta para que as votações deixassem de ser no
minais, passando a serem simbólicas, a fim de
que possamos adiantar a apreciação desses des
taques e não fiquemos presos ao Regimento, que
pode ter sido elaborado com a melhor das inten
ções, mas na prática não está funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Faço
um apelo aos Srs. Constituintes, no sentido de
quecontinuem agindo como têm feito até agora.
Na realidade, S. Ex"s têm dado excelente colabo
ração aos nossos trabalhos, comparecendo quase
que maciçamente. Todavia, não posso deixar de
cumprir o que determina o parágrafo único do
art. 65, que diz: "As matérias constitucionais so
mente serão votadas pelo processo nominal".

Então, não posso, de maneira alguma, infringir
o Regimento.

Vamos prosseguir nossos trabalhos, fazendo
um apelo no sentido de que os Srs. Constituintes
realmente colaborem, para darmos seqüência rá
pida aos nossos trabalhos - naturalmente sem
procrastinar o direito democrático da manifes
tação pessoal de cada um.

O SR. CONSmUINTE ZlZA VALADARES 
Sr. Presidente, estou apenas querendo ajudar e
não tumultuar os trabalhos.

Cumprimentando V. Ex" pela maneira demo
crática e ordeira como está dirigindo, gostaria de
dizer que nas outras Comissões tem sido votado
dessa forma, para agilizar o processo.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Relator.

O SR. REI.ATOR (José Paulo Bisol) - Sr. Presi
dente, se por acaso for ultrapassado o prazo sem
vencermos toda a matéria, vou retomar um direito
regimental e fazer um substitutivo. No relatório,
vou explicar quais as matérias que foram subme
tidas à votação e quais as que não o foram. Nin
guém irá retirar deste Relator o direito ao substi
tutivo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Constituinte Gonzaga Patriota, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE GONZAGA PA1=R10TA
- Sr. Presidente, V. EX' tem toda a razão, por
estar cumprindo o Regimento.

Na qualidade de Suplente da Comissão da Or
ganização do Estado, que, desde ontem de ma
nhã, aprecia o anteprojeto do Relator, tenho
acompanhado a votação nominal, artigo por arti
go, emendas e destaques. O que não estou vendo
aqui é a observância do tempo de três minutos.
Só na discussão de um destaque foram consu
midos quarenta e cinco minutos; em outro, trinta
e um. Basta que V.Ex" faça cumprir o Regimento,
sendo rigoroso na observância dos três minutos,
que teremos condição de votar os destaques apre
sentados.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Esta
questão de ordem foi, realmente, "patriótica". (Ri
sos) Daqui para frente, tudo faremos para cum
prir, rigorosamente, esse preceito. Cada orador
disporá de apenas três minutos, a que tem direito.
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Se não se atender a esta determinação, a Presi
dência, muito a contragosto, terá de cassar-lhe
a palavra.

Com a palavra o nobre Constituinte João Mene
zes, que requereu destaque para votação em se
parado do art. 39, item XVII, letra c. Peço ao Sr.
Vice-Presidente que proceda rapidamente à leitu
ra da proposição. O Autor terá, depois, três minu
tos para encaminhar.

O SR. CONSmUlNTE JOAQUIM HA/CKEL
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

Há trezentos e cinqüenta pedidos de destaque.
Vamos supor que durante dez minutos se discuta
cada destaque. Seria três mil e quinhentos minu
tos, o que totalizaria sessenta horas. Não vamos
conseguir votar todos os destaques.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Este cál
culo já foifeito pela Presidência. Muitosdestaques
estão sendo retirados. Temos a esperança de que,
se agilizarmos, o tempo será suficiente para con
cluirmos nossos trabalhos.

Com a palavra o Sr. Vice-Presidente para uma
leitura rápida.

O SR.VICE-PRESIDENTE (AécioNeves) - Pá
gina 19, letra c:

"O não uso e o uso meramente especu
lativode terras urbanas e rurais importa perda
em benefício de planos, programas e proje
tos de desenvolvimento social e econômico,
sejam eles da União, dos Estados ou dos
Municípios."

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra, por três minutos, o Constituinte João
Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esse artigo tem
por objetivo, completando os outros, tratar da es
peculação da terra. Então, o que ele não quer
é o não uso da propriedade ou o uso meramente
especulativo. Essa parte especulativa é muito difí
cil de determinar, porque fala em "terras urbanas
e rurais". Na Amazônia, por exemplo, uma terra
rural deve ter uma dimensão imensa, diferente
da de um outro Estado, em que a área pode
ser muito menor. Reconheço aqui o espírito de
procurar combater o não uso das terras e o seu
uso meramente especulativo. Realmente, esse
"especulativo" é muito difícil, porque pode pare
cer especulativo para "a" e não ser especulativo
para "b", Ninguém pode determinar até onde vai
a especulação. Parece-me que nesses trabalhos
todos é que o Relator se perdeu. O Relator fez
aqui quase que um almanaque. E não se pode
fazer isso numa Constituição. Numa Constituição
há que estabelecer as normas gerais, as normas
principais a que se vão sujeitar todos aqueles que
habitam o territ6rio nacional. Mas aqui temos tan
tos detalhes, tantas coisas miúdas, que, no fim,
vai ficar reduzido a nada. Esse artigo, tenho certe
za, será extraído, porque a especulação é índefí
nida. Como se vai determinar isso? Quem vai
determinar? Qual o órgão que vaideterminar essa
especulação? De maneira que o sentido da apre
sentação do nosso projeto foipara chamar a aten
ção da Constituinte sobre o que aqui está escrito
e para demonstrar que, a falta de cuidado, fez
com que transformassemos o projeto, que pode
riaser dos mais importantes, em apenas um alma
naque de uso comum.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Antes
de conceder a palavra ao nobre Constituinte Sa
mir Achôa, que a requereu, a Presidência solicita
aos Srs. Constituintes que tenham a paciência
cívica de resistir até às 14 horas, quando suspen
deremos a sessão para almoço: Retomaremos
às 17 horas, para prosseguimento dos trabalhos.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Permita-me, Sr. Presidente, pela ordem.

Já foi dito aqui que estamos lutando contra
o tempo. Um almoço a mais ou a menos não
vai fazer diferença. Fixemos o horário para às 15h.
V. Ex' verifique que a procrastinação da votação
levará à aprovação do relatório, e não podemos
procrastinar, temos que votar.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Então,
vamos concluir às 14 horas e retomaremos às
15h30m. Faço um apelo a V. Ex'" para que te
nham paciência cívica e continuam aqui mais um
pouco. Vamos prosseguir os trabalhos.

Com a palavra o nobre Constituinte Samir
Achôa.

O SR. CONSmUlNTE SAMIR ACHÔA - Sr.
Presidente, o texto original, em que pese à boa
intenção do ilustre Relator, realmente não satis
fazia as tradições brasileiras, causava preocupa
ção. Entendo que este é o texto mais polêmico
de todo o anteprojeto do nosso nobre Relator.
Entretanto, por conversações mantidas democra
ticamente, o ilustre Relator acabou por adotar o
seguinte texto, com o qual concordo:

"Os planos, programas e projetos de de
senvolvimento social e econômico dos muni
cípios serão submetidos à apreciação judi
cial, antes de iniciadas as desapropriações
necessárias."

E, a respeito da propriedade, S. Ex" deu uma
adaptação que entendo válida,por todo o capítulo
da propriedade. Acho que as alterações vêm de
encontro ao pensamento médio do povo brasi
leiro, na minha modesta opinião. Portanto, este
texto que estava redigido, objeto da discussão,
está superado pela nova redação dada pelo ilustre
Relator, que não ficou sozinho, pois ouviu vários
companheiros.

Era o que tinha a dizer, pedindo a V. Ex" que
submeta o texto alterado ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Permita-me, Sr. Presidente.

Quis chamar a atenção para a incongruência
do projeto de lei, que tem sido minha luta desde
o primeiro momento. Mas retiro esse destaque,
porque há outras emendas semelhantes e mais
abrangentes. Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Retirado
o destaque. Em votação pedido de destaque do
Constituinte Farabulini Júnior:

"Requeiro destaque para votação em separado.
Excluir a expressão da letra "r', inciso Ill, art. 3°,
do anteprojeto: ..... as de opção e orientação de
comportamento, atitude ou hábito", e bem assim,
.....e suas formas privadas de realização".

Peço ao Sr. Vice-Presidente Aécio Neves que
proceda à leitura do texto.

O SR.VICE-PRESIDENTE (AécioNeves)-Sa
liento que, conforme entendimento anterior à vo-

tação do substitutivo, ontem, ficou desta maneira
a letra "f', a página 14:

"f) ressalvada a compensação para igua
lar as oportunidades de acesso aos valores
da vida e para reparar injustiças produzidas
por discriminações não evitadas, ninguém
será privilegiado ou prejudicado em razão
de nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo,
comportamento sexual, estado civil, natureza
do trabalho, religião, convicções políticas ou
filosóficas, deficiência física ou mental ou
qualquer outra condição social ou indivi
duai."

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte Farabulini Júnior, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSmUlNTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, apenas para esclarecer ao Ple
nário que meu desejo é o de eliminar do texto
a expressão "comportamento sexual". É verdade
que o pedido de destaque se referia à orientação
sexual. Quando for mudado o texto, desejo retirar
a expressão "comportamento sexual"; somente
isso. Então o destaque que pleiteio agora é para
retirar a expressão "comportamento sexual" do
texto. No mais, acolho-o por inteiro.

No texto ficaria por inteiro, assim:

"f) ressalvada a compensação para igua
lar as oportunidades de acesso aos valores
da vida e para reparar injustiças produzidas
por discriminações não evitadas, ninguém
será privilegiado ou prejudicado em razão
de nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo
~ a parte do comportamento sexual sai 
estado civil, natureza do trabalho, religiões,
convicções políticas ou filosóficas, deficiên
cia fisicaou mental, ou qualquer outra condi
ção social ou individual."

Apelo, portanto, aos Srs, Constituintes para que
votem pela eliminação da expressão "compor
tamento sexual" do texto.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Sr. Relator, por três minutos, impror
rogáveis.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, acho que a questão deve ser submetida
à votação, tendo em vista que a modificação ante
rior foi feita à última hora.

É um direito do Constituinte Farabulini Júnior
exigir a manifestação por voto da maioria. Minha
opinião é de que este texto proíbe a discriminação
entre pessoas e minorias. Éum contra-senso fazer
uma discriminação nele.

Então, fica bem claro que quem quiser que
os homossexuais sejam discriminados deve votar
"sim"; quem não quiser que essa discriminação
seja feita vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Quero
esclarecer ao Plenário que no caso da votação
dessa proposta, existe uma inversão em termos
de voto. O voto "sim" retira a expressão "compor
tamento sexual" do texto: o voto "não" não altera
o texto, já que o Constituinte Farabulini Júnior
pediu para excluir.

Vamos submeter a matéria a votos. Peço ao
Vice-Presidente que proceda à chamada. (Vota
ção.)
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Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Albérico Cordeiro, Cleonâncio
Fonseca, Costa Ferreira, Darcy Pozza, José Fer
nandes, José Mendonça de Morais, MiltonBarbo
sa, Orlando Pacheco, Paulo Almada, Ubiratan Spi
nelli e Farabulini Júnior.

Votaram "não" os seguintes Constituintes: Aé
cio Neves, AluízioBezerra, Anna Maria Rattes, An
tônio Câmara, Antônio Mariz, Délio Braz, Gonzaga
Patriota, Humberto Lucena, Jaime Palíarín, João
Agripino, João Menezes, João Paulo, João Rezek,
José Carlos Coutinho, José Carlos Grecco, José
Paulo Bisol, Lúcia Vânia, Lúcia Braga, Lysâneas
Maciel,Mário Assad, Maun1io Ferreira Lima, Mau·
rício Nasser, Raul Belém, Roberto D'Ávila, Samir
Achôa, Ulderico Pinto, VitorTrovão, Ziza Valadares
e Sigmaringa Seixas.

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Houve
29 votos "não" e 12 votos "sim". A expressão
permanece no texto. (Palmas.)

Solicito à "minigaleria" que não se manifeste,
por favor.

Passa-se, agora, à votação de requerimento de
destaque de autoria de Constituinte Darcy Pozza...

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA- Reti·
ro o destaque, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Retirado
o destaque.

Em votação o pedido de destaque do Consti
tuinte José Fernandes, também no mesmo senti
do. Indago se S. Ex" insiste na sua apresentação.
(Pausa.) Retirado.

Outro pedido de destaque do Constituinte Dar
cyPozza:

"Requeiro destaque para a votação em se
parado da alínea "d", do item V do art. 3'
Suprimir a alínea "d", integralmente."

Pelo que se vê, trata-se da mesma matéria.

o SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA- Sr.
Presidente, não há dois com o mesmo teor.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Exata·
mente. Após a informação que obtive aqui, verifi
quei que V.Ex"não iriaapresentar dois no mesmo
sentido. Trata-se de suprimir a alínea "d", integral·
mente.

Peço ao Sr. Vlce-Presidente que proceda à leitu
ra do texto.

O SR. CONSTITUINTEGONZAGA PATRIOTA
- Permita-me, Sr. Presidente.

Apenas para facilitar o acompanhamento do
assunto pelos Constituintes, pediria a V.Ex"que,
quando da leitura do destaque, mencionasse o
número da emenda, o que permitiria seu acompa
nhamento pelos Constituintes.

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Vice-Presidente, para proceder à lei
tura.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves) 
Proposta de supressão da alínea d - "A lei não
limitará o número de dissoluções da sociedade
conjugal". Página 15, item V,letra d, Autor: Consti
tuinte Darcy Pozza.

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

.rnínhar,

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a supressão que
estamos destacando, alínea d, do item V,diz res
peito ao número ilimitado de dissoluções da so
ciedade conjugal. Não podemos aceitar a i1imita
ção de casamentos, de divórcios, a toda hora,
a todo dia. Nossos princípios e nossas tradições
mais caras revelam que um casamento mal cons
tituído pode ser, de acordo com a legislação vi
gente, dissolvido, dando-se oportunidade a que
se refaça a vida conjugal. Mas não podemos per
mitir que esse número se estenda ilimitadamente,
porque me parece que experiências sempre reno
vadas acabam não dando certo. Não dando certo
uma vez, tenta-se a segunda vez. Mas, tentar de
forma indefinida, parece-me uma incoerência, um
abuso das nossas mais caras tradições, inclusive
dos nossos princípios cristãos.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Quando
se cria uma limitação, já se abriu espaço para
uma nova cultura, para a formação de um novo
estilo de vida.Alimitação produz resultados piores
do que a concessão de um só divórcio. A expe
riênciajudicial está demonstrando que as pessoas
se divorciam a primeira vez e depois estabeleçam
uma relação estável com pessoas, por exemplo,
não casadas e têm filhos.A dificuldade do segun
do divórcio impede a oficialização desse casa
mento.

Pergunto-me: se foi possível em um caso, se
esse caso foi concluído pelo legislador como ne
cessário, tendo em vista o estágio da sociedade,
por que impedir os demais casos? Por que fazer
essa proibição restritiva?

Não insisto nisto. Se quiserem decidir diferente
mente, podem decidir. Mas acho que é mais ético
deixar a decisão ao foro íntimo, à consciência
das pessoas. No caso, por exemplo, de duas pes
soas divorciadas, as complexidades ainda aurnen
tam.

Finalmente, um critério básico em relação à
liberdade, neste anteprojeto, é este: até onde o
comportamento das pessoas não interfere com
o das outras. Ninguém tem o direito de interferir.
Esta é a idéia básica. (Palmas.) Pergunto aos se
nhores: que direito tenho de interferir na decisão
de outra pessoa, se ela não produz nenhum resul
tado na minha vida?

Há uma hipocrisia por debaixo disso. Porque
há uniões estáveis! E recebemos essas pessoas
em nossa casa! Ora, muitas dessas uniões está
veis não são formalizadas porque impedimos o
casamento. Se admitimos, no recinto de nossos
lares, essas uniões, por respeito à substância mo
rai dessa união, impedida de tomar-se formalizada
por outro casamento, estamos substancialmente
aceitando isso no lar. Que direito temos de impe
dir que isto seja formalizado?

O SR. CONSTITUINTE JOÁO MENEZES 
Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem V.
Ex"a palavra, como Líder, por cinco minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOÁO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, este projeto tem
tido a grande oportunidade de procurar liquidar
a propriedade, os bens de produção, a morali
dade, a censura e, agora, também, a famllia, o
casamento.

Também acho que esta limitação não tem ne
nhum procedimento. Não é o casamento que dá
moralidade. A moralidade está na vivência das
pessoas. O que determina a moralidade é a vívên
cia das pessoas. Não podemos obrigar que uma
pessoa viva com outra quando não mais a quer.
Diante da nova conjuntura em que vivemos, isso
não é mais possível. As moças casam. No primei
ro ano de casamento, já estão desquitadas, divor
ciadas, separadas. Esta, a realidade. Não sei a
razão. A liberdade da imprensa, a liberdade de
comunicação, da dissolução da família, da sítua
ção econômica, da situação fmanceira, enflrn, um
conjunto de circunstâncias leva a esse fato.

Então, não vejo onde está a moralidade em
impedir que a pessoa case duas, três ou dez vezes.
Será que, na quarta ou quinta vez, não encontrará
uma pessoa com quem conviverá bem? A pessoa
tem o direito de escolher com quem viver. Não
se pode forçar ninguém a viver com ninguém.
A pessoa é que deve decidir sobre a sua própria
vida. Nestas condições, não vejo nenhuma razão
lógica, social ou econômica para se limitar a dís
solução da sociedade conjugal. Aceito, portanto,
a letra "d" desse dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Vou sub
meter a proposta a votação. Esta votação é idên
tica à anterior: o voto "sim" suprime a letra "d"
do item IV do art. 3·, ou o voto "não" mantém
o texto.

Concedo a palavra ao Sr. Vice·Presidente, para
proceder à chamada dos Srs. Constituintes. (Vota
ção.)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Costa Ferreira, Darcy Pozza, José
Fernandes, José Mendonça de Morais, Mário As·
sad, Milton Barbosa, Orlando Pacheco, Paulo Al
mada, Ubiratan SpineUie Antônio de Jesus.

Votaram "não" os seguintes Constituintes: Aé
cio Neves, AluízioBezerra, Anna Maria Rattes, An
tônio Câmara, Antônio Mariz, Cleonâncio Fonse
ca, Délio Braz, Gonzaga Patriota, Humberto Luce
na, João Agripino, João Menezes, João Paulo,
João Rezek, José Carlos Coutinho, José Carlos
Grecco, José Paulo Bisol, Lúcia Braga, Lúcia Vâ·
nia, Lysâneas Maciel,Maguito VIlela, Mauricio Nas
ser, Maurílio Ferreira Uma, Raul Belém, Roberto
D'Ávila, Samir Achôa, U1duricoPinto, Victor Tro
vão, Ziza Valadares, Farabulini Junior, Sigmaringa
Seixas e Jaime Paliarin.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Resul
tadodavotação: 31 votos "não", 11 "sim".Perma
nece o texto do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Requeri
mento do Constituinte José Mendonça de Morais:

"Requeiro destaque para votação em sepa
rado da letra "b", item XI, do art. 39, para
rejeição."

Peço ao Sr. Vice-Presidente que proceda à leitu
ra do texto. Trata-se da Constituição. É preciso
que as pessoas façam silêncio!

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Peço
a atenção de todos e solicito às pessoas que estão
aqui como assistentes que não se manifestem.
Caso contrário, seremos forçados a pedir sua reti
rada do recinto. Trata-se de medida que tornare-
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mos enérgica e imediatamente, se nossa decisão
não for cumprida.

Com a palavra o Sr. Vice-Presidente.

O SR.VICE-PRESIDENTE (AécioNeves)-Art.
30, item XI, letra b, pág. 17:

"b) A lei só estabelecerá regime de exclu
sividade para o exercício de profissão que
envolvarisco de vida ou de privação da liber
dade, ou que possa causar grave dano ao
indíviduo ou à coletividade, restringida a ex
clusividadeà medida do risco e do dano obje
tivamente previsível."

O destaque é para suprimir esta alínea.

O SR.PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Autor,para encaminhar, por três mi
nutos.

o SR. CONSillUINTE SAMIR ACHÔA - Des
culpe-me a irreverência, Sr. Presidente, mas será
que poderia ser traduzido esse dispositivo? Con
fesso minha ignorância; não consegui atinar com
seu objetivo.

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
terá oportunidades de ouvir o Relator e o Autor
do pedido.

o SR.CONsmUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, en
tendi que o texto deveria ser excluído,porquanto,
se permanecer na Constituição, não haverá mais
necessidade de universidades e escolas de nível
médio para qualificarprofissionais até então tidos
como liberais. Isto porque, à exceção daquelas
que envolvam risco de vida e privação da liberda
de, todas as outras profissões poderão ser exerci
das por pessoas não qualificadas.

Trata-se de risco muito grande. Poderemos
acabar com o mercado de trabalho para as pes
soas que se aperfeiçoaram em escolas, com lon
gos anos de pesquisas e de estudos para serem
profissionais competentes. Por exemplo, não
consta que ser dentista prático represente risco
de vida para os clientes. Então, vamos acabar
com os odontólogos, porque todos os dentistas
práticos vão ter direito de exercer a profissão. É
muito mais fácilmontar um gabinete portátil den
tro de um veículo e sair por ai afora, concorrendo
com os verdadeiros profissionais. Não haveria
mais necessidade, pois, de alguém ser professor
habilitado para exercer a profissão. Vamos acabar
com as escolas de formação; vamos acabar, por
exemplo, com a classe dos jornalistas - e muitos
querem até que acabe mesmo.

Defendo, ainda, a qualificação profissionalpara
todos. É necessário que tenhamos juízo ao se
querer abrir demais. Vamos prejudicar muito a
qualidade intelectual.

Em países evoluídos, como os Estados Unidos
e países europeus - Rússia, por exemplo - 25
a 30% de seu orçamento federal se destinam
à educação, àprofiseíonallaeção, ao adestramento
do homem que vai mexer com o homem. Nós
estamos implantando no Brasil,via Constituição,
uma aberração como esta. Não sei onde o Relator
buscou isso. a n"".r. ser em uma proposta de emen
da. Nãc "dr":'" .j"<l isso tenha sido produto da
inlr-ligelici;: e 'l:i r"r:;picácia do nossó Relator,
a quem tenho na conta de pessoa que quer avan
çar dentro daquilo que é normal.

Para terminar, gostaria que o texto da letra b
item XI, art 30, saísse na sua totalidade.

O SR. CONsmUINTE ANTÔNIO MARIZ 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Tem a
palavra, para encaminhar, o nobre Constituinte
Antonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, votarei também pela supressão
desse dispositivo. Entendo que, não obstante se
tenha inspirado na mais generosa das idéias, a
de liberalizaras profissões e os ofícios,na verdade,
o texto, tal como se encontra redigido, estabelece
privilégios para algumas profissões.

A meu ver, o que se faz aqui é restabelecer
aquelas três grandes linhagens profissionais de
antigamente, quando só se considerava o curso
superior se dissesse respeito à Advocacia,à Medi·
cina ou à Engenharia. Só havia três carreiras, que
eram estas. Todas as outras eram consideradas
carreiras secundárias.

É o que está aqui: a proteção da liberdade:
Advocacia;a proteção da vida:a Medicina;o risco
de danos: a Engenharia. Com isto, colocam-se
todas as demais profissões em situação secun
dária, dispensado o diploma universitário,díspen
sada qualquer exigência legalpara o seu exercício.

A Constituição de 1824 já teve essa preocu
pação, quando disse, no seu art 179, n° 25, dos
Direitos e Garantias Individuais:

"Ficam abolidas as corporações de ofícios,
seus juízes, escrivães e mestres."

Desde então, perseguimos a eliminação das
corporações de ofícios,para dar liberdade ao exer
cício profissional. Eu seria, em tese, favorável à
abolição de toda e qualquer exigência para todas
as profissões, mas, no caso em tela, não posso
concordar. Nas circunstâncias atuais, no estado
de desenvolvimento em que se encontra o País,
não sou a favorde que se discrimine em benefício
de apenas três profissões: Medicina, Advocacia
e Engenharia. Se há exigências, que se protejam
todas as profissões.

Vejam que nessa liberação está incluída a pro
fissão de jornalista. É evidente o interesse das
empresas jornalísticas em se livrarem de jorna
listas profissionais, para reduzirem seus salários,
para imporem condições negativas, em termos
de qualidade da informação.

Por tudo isso, Sr. Presidente, voto pela supres
são desse dispositivo.

oSR.PRESIDENTE(Mário Assad) -Concedo
a palavra ao nobre Relator.

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, admito que a questão não é simples. Mas
quero chamar a atenção para um detalhe profun
damente relevante. Durante quase vinte e três
anos o Estado burocrático-autoritário inoculou,
com espetacular inteligência,uma doença na so
ciedade brasileira. E estamos padecendo do mal
desta doença, que se chama corporativismo.

Nenhuma legislação nos países civilizados 
Estados Unidos, Inglaterra,Alemanha - deixade
conter este texto, mutatis mutandJs, que está
aqui precisamente para evitar o corporativismo.
O texto não está orientado em direção aos jorna
listas. E eu sou jornalista. O texto não está oríen-

tado em direção aos professores. E eu sou profes
sor universitário.Aquestão é a cura de uma doen
ça.

Não vou ter tempo para ler, mas estão aqui
oferecidas a todos os Constituintes as opiniões
da maior parte dos intelectuais brasileiros, dos
grandes jornalistas brasileiros, a respeito disso.
E há, aqui, algumas entrevistas de grandes intelec
tuais e jornalistas estrangeiros. Este volume, aqui,
mostra que devemos ter cuidado com o corpora
tivismo, instrumento do fascismo, caminho 'da
fascização.

Ademais meu texto não está impedindo a legis
lação sobre as profissões; só está impedindo a
exclusividade nos casos em que o talento, de
monstradamente, independe de um diploma.
Também não estou destruindo todas as universi
dades; estou, pelo menos, qualificando-as. Por
que, com algumas exceções, o curso de jorna
Iismo, por exemplo, no Brasil, é uma vergonha!
Assim, o diploma vai valer, porque o curso vai
ser bom e o estudante vai sair de lá melhor do
que outro sem diploma. Assim como está, o estu
dante sai pessimamente de lá, com o diploma,
e se impõe frente a outros que têm mais talento.

Aqui está a opinião dos maiores intelectuaís
do Brasil, a começar por Jorge Amado.

Quanto ao problema da Medicina e do Direito,
pela primeira vez não se deu total liberdade. A
leisó exigirá regime de exclusividadepara o exer
cício de profissão que envolva risco de vida, de
privação de liberdade ou que possa causar grave
dano ao individuoe à coletividade.Estes são con
ceitos carecidos de uma determinação comple
mentar, que a lei vai fazer. E vai ressalvar, nobre
Constituinte Antônio Mariz, as inquietações que
V. Ex" manifestou, que também são minhas. Vai
ressalvar sem criar a corporação.

Reparem o fmaldo texto: .....restringida a exclu
sividade à medida do risco e do dano objetiva
mente previsível."

Ou colocamos na Constituição o direitoà liber
dade de trabalho, ou colocamos uma frase de
mentira, na medida em que nos referimos a ela.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, peço a palavra a V.Ex", como Líder,

O SR. PRESIDENTE(Mário Assad) - Tem V.
Ex" a palavra, como Líder.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
.Sr, Presidente, estou achando muito interessante
a discussão desse projeto.

Várias vezes mostramos as incongruências e,
sobretudo, a írrealíííade desse projeto. lnfelízmen
te, não fomos ouvidos. A cada passo, depara
mo-nos com um novo fato. Hoje, por exemplo,
vem o Relator falar em Estado autoritário. Isso
já acabou, não existe maís.

S. Ex" diz, ainda, que estamos fazendo aqui
uma Constituição contra privilégios. Diz S. Ex",
ainda, que não há privilégiospara ninguém, que
existe igualdade para todos, que não há distinção,
que todos são iguais. Mas S. Ex" agora coloca
um privilégio.

Quer dizer, são dois pesos e duas medidas.
Não tem cabimento a manutenção desse dispo
sitivo, porque será manter a previsão do privilégio
sem nenhuma defesa.

Fala S. Ex" em corporativismo. Isso não existe.
O que S. Ex" está pensando é em deixar na mão
de certos grupos determinadas atividades públi
cas. Portanto, esta emenda precisa sair para ficar-
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mos dentro dos princípios que se dizem querer
estabelecer nesta Constituição, que são os princí
pios da liberdade, da igualdade e contra a discri
minação. Não podemos manter esse dispositivo
porque ele importa uma forte, uma profunda e
inarredável privatização.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Passare
mos à votação.

Gostaria de esclarecer que quem votar sim esta
rá retirando a letra "b", item xl,art 3°;quem votar
não estará aprovando sua permanência.

Solicito ao Sr. Více-Presídente que proceda à
chamada.

(Votação)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Aécio Neves, Anna Maria Rattes,
AntônioMariz, Costa Ferreira, DélioBraz,Gonzaga
Patriota, Humberto Lucena, Jaime Paliarim,João
Agripino,João Menezes, João Paulo, João Rezek,
João Carlos Coutinho, José Carlos Grecco, José
Femandes, José Mendonça de Morais,Lúcia Bra
ga, Lucia Vânia, Lysâneas Maciel,Maguito Vilela,
MárioAssad, MaurílioFerreira Lima,MiltonBarbo
sa, Orlando Pacheco, Raul Belém, Roberto D'Á
vila,Samir Achôa, Ubiratan Spinelli,Uldurico Pin
to, VitorTrovão, Ziza'.'a1adares,Farabulini Júnior,
Sigmaringa Seixas, Rita Camata e Antônio de Je
sus.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:Alui
zio Bezerra, Antônio Câmara, Cleonâncio Fonse
ca, José Paulo Bisol e Maurício Nasser.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Resul
tado da votação: 36 Srs. Constituintes votaram
"sim" e 5 votaram "não". Portanto, retira-se a
letra "b", item XI, do art. 3°.

Srs. Constituintes, antes de suspender a reu
nião, gostaria de fazer um veemente apelo no
sentido de que todos estejam aqui às 15h30min,
para reiniciarmos nossos trabalhos e continuar
mos com a votação. Caso contrário, veremos frus
trado todo este esforço que vimos empreenden
do. Faço este apelo para que continuemos assim
até o final.

Está suspensa a reunião.

(Continuação da Sessão Matutina de 13-6·87.)

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Está rea-
berta a sessão.

Vou ler um ofício que o Sr. éonstituinte José
Lourenço, Uder do PFL, encaminhou à Mesa da
Assembléia, nos seguintes termos: "Sr. Presiden
te, solicito a V. Ex" o obséquio de alterar a desig
nação referente ao Deputado Pedro Canedo, que
passa de membro efetivoda Comissão da Familia,
da Educação, Cultura, Esportes, da Ciência e Tec
nologia e da Comunicação, para membro efetivo
da Comissão da Soberania dos Direitos e Garan
tias do Homem e da Mulher,em vaga ora ocupada
pelo Constituinte José Mendonça Bezerra".

O documento está devidamente despachado
pelo Sr. Presidente: "Cumpra-se".

A SR"CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Tem V.
Ex" a palavra.

A SR"CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
-Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo, real
mente um apelo, de maneira muito amistosa, à

Presidência e aos colegas Constituintes que fazem
parte desta Comissão.

O fato é que já sentimos que não haverá tempo
hábil para completar esta votação. Não consegui
remos chegar ao fim, muito menos com o ritmo
que estamos empreendendo aos trabalhos. Deve
ríamos, portanto, solicitar uns dos outros, até co
mo tática para tentarmos chegar ao final, que
aqueles que tenham destaques de menor impor
tância no cômputo geral ou que já tenham sido
declinados em outros destaques, que 05 retirem
para que possamos concluir a votação. E também
que o encaminhamento dos destaques seja feito
por um Constituinte apenas, não havendo neces
sidade de outro contraditar o encaminhamento.

Assim, agilizaremos nossos trabalhos, para che
garmos ao fim da votação.

O SR: PRESIDENTE (MárioAssad) - A Presi
dência respeita o apelo que V.Ex" faz,mas adverte
que está cumprindo o Regimento. Espera que
os Srs. Constituintes, se possível, atendam ao ape
Io de V.Ex" e realmente colaborem.

A SR"CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
- Sr. Presidente, talvez V. Ex" pudesse remeter
este apelo à apreciação do Plenário. Outras co
missões estão fazendo assim, porque sabem que
não é possível, no espaço de tempo de que dispo
mos para votação, completá-Ia exatamente no
prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, com a aprovação do substitutivo
algumas dezenas de destaques estariam prejudi
cados?

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Está-se
fazendo um levantamento na Secretaria, e dare
mos conhecimento do resultado ao Plenário no
decorrer desta sessão.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, sugiro a V. Ex" que, tão logo tenha
mos o número de destaques ainda pendentes
em função da aprovação do substitutivo, tente
mos um entendimento entre as várias lideranças
partidárias aqui representadas, para negociação
dos pontos considerados polêmicos e respectiva
votação. Quem sabe assim prescindiríamos da
discussão e votação dos demais destaques. Isto,
quando tivermos o número exato dos destaques
pertinentes à matéria.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Quando
tivermos o número exato, a Presidência dará co
nhecimento à Casa, quando, então, talvezse pos
sa agilizaro processo de votação, com a concor
dância do Plenário e sem ferir o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE (Mário Assad) - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, existem destaques e seus correlatos.
Acredito que votando-se um destaque, 05 corre
latos estariam também implicitamente aprecia
dos. Assim, proponho que se aglutinem 05 desta
ques correlatos - e submeteria esta proposta
à apreciação dos demais companheiros -, que
fossem assim considerados e votados em grupo,
em bloco.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Enquan
to a Secretaria da Casa está fazendo o levanta
mento, darei prosseguimento à votação.

O nobre Constituinte José Fernandes requer
destaque para votação em separado, na forma
do art. 63, § 2° do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, da expressão .....que
não terão caráter de censura", constante do art,
30, inciso XIV, a1ineaa.

Peço ao Sr. Primeiro-Vice-Presidente que pro
ceda à leitura do texto.

O SR.VICE-PRESIDENTE (AécioNeves) -Alí
nea a do inciso XIV:

"As diversões e os espetáculos públicos,
incluídos 05 programas de televisão e rádio,
ficam sujeitos às leis de proteção da socie
dade, que não terão caráter de censura."

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Para en
caminhar a votação, tem a palavra o Autor do
requerimento, por três minutos Improrrogáveis.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, não necessito nem dos três minu
tos. Quero apenas lembrar que esta expressão
"... ficam sujeitos a leis de proteção da socíeda
de,..." toma-se praticamente inócua se não tiver
caráter de censura.

Não podemos, evidentemente, imaginar que
uma lei possa proteger alguém. E aqui diríamos
que o Estado participa para talvez gerir, tutelar
aquelas pessoas que devem ser protegidas por
determinado tempo, principalmente o menor. Se
pensarmos apenas em classificação, esta orienta
ção servirá para alguns tipos de diversões e espe
táculos públicos. Poderia servir, concordo, para
o teatro, para o cinema. Vãoao teatro e ao cinema
aqueles que se dispõem antecipadamente a fre
qüentar aquele tipo de espetáculo. No entanto,
temos que reconhecer que a televisão tem que
ter tratamento especial, e este texto, aqui, não
caracteriza nada. Inclui tudo: televisão e rádio. A
televisão tem realmente possibilidades de aden
trar os lares, e é mera demagoria a irresponsa
bilidade, portanto, o aviso, na televisão, de que
"a partir deste horário a programação é desacon
selhável a menores de 14 ou 15 anos."

Com este dispositivo,estamos abolindo definiti
vamente a censura. E acredito que determinados
tipos de espetáculos, notadamente os de televi
são, devem ter algum tipo de controle, porque
a partir daí há a liberação total, irresponsável, do
problema referente à tutela de determinadas pes
soas que devem receber a proteção do Estado
antes que possam discernir por si mesmas.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Sr. Relator.

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, esta é uma questão que realmente oferece
algumas dificuldades, 10 ponto de vista da con
cepção da família. Mas o ponto de partida deste
Anteprojeto - podem reparar, até pela sua siste
mática - não está relacionado com o espetáculo
ou o programa em si, tal como ele é; está relacio
nado com a liberdade individual de escolhê-los.
Isto é que é importante: a liberdade individual
de escolhê-los.

Entendo que, realmente, as famílias sofrerão
algumas dificuldades para não permitir que seus
filhosassistam programas que entendam que não
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devem ser assistidos. Este é um problema de
controle, de disciplina, de domínio familiar que
cada um terá de resolver. Agora, é impossível
que eu impinja a minha ética ao meu vizinho.
Isto é muito importante: ou somos a favor da
liberdade ou não somos. Posso discordar, etica
mente, da natureza do programa, mas não posso
utilizar o Estado como instrumento para obrigar
meu vizinho a ter a mesma ética.

Trata-se de uma questão de liberdade funda
mentai: a escolha do que eu quero ver, do que
eu quero sentir e com o que eu quero conviver.
A ética é intrafamiliar. O controle da ética infrafa
miliar é o controle da família. Não vaiser a pretexto
disso que vamos eliminar a ampla liberdade que
os outros têm para sentir diferente, pensar dife
rente e escolher as suas alternativas.

Esse é um dos aspectos. Mas há um aspecto
político mais grave. Eque a censura e os estudos
estão aí - as últimas três décadas, aliás, tiveram
dedicação dos cientistas sociais quese prioritárias
ao assunto - e demonstraram que o Estado utili
zaa censura de caráter sexual, a censura relativa
a hábitos sexuais para o exercício de sua arbitrarie
dade e para o desvio da consciência popular em
relação àquilo que realmente importa. Então, írn
pinge na população determinado cuidado com
os costumes, mas faz com que a população fique
inteiramente desvinculada daquilo que se está
passendo na sociedade e no Estado, relativamen
te ao seu futuro.

A censura tem, pois, dois aspectos negativos.
um, a restrição de liberdade de milhares em nome
de poucos; o outro, uma forma de atribuir ao
Estado um poder. E Estado não é entidade ética!
(Palmas.)

I O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Em vota
'ção a matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, peço a palavra, como líder.

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

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, esse dispositivo constitucional en
volve um grande sofisma. O item XIV tem por
título o seguinte: "A livre Escolha Individual de
Espetáculo Público e de Programa de Rádio e
de Televisão".

Diz a letra a:

"a) As diversões e os espetáculos públi
cos, incluídos os programas de televisão e
rádio, ficam sujeitos às leis de proteção da
sociedade, que não terão caráter de censu
ra,"

Agora, na letra b está-escríto:

"b) Para a orientação de todos, especial
mente em relação ao menor, haverá serviço
público de classificação e recomendação."

Isto é mentira, Sr. Presidente, é um sofisma!

Diz a letra c:
"c) É vedada a supressão, ainda que par

cial, de espetáculo ou programa, ressalvados
os de incitamento à violência e defesa de
discriminações de qualquer natureza."

Quanto àmoralidade, porém, não há nada aqui.
Daía pertinência do destaque apresentado, que
pede a retirada, na letra a, da expressão "... que

não tem caráter de censura", porque, se não hou
ver isso, de nada adiantará.

Isto aqui é um grande sofisma, porque o Relator
sabe que ninguém pode impedir que a televisão
entre na casa de todo mundo. Sobretudo e princi
palmente hoje, no interior do nosso País, onde
a televisão alcança 70%, ninguém está protegido.
(Palmas.) Por ela entra tudo. Tudo que é desmora
lização, tudo que é amoral entra em nossa casa
através da televisão.

Por isto, como medida mínima, seria necessário
aprovar esse requerimento é o mínimo dos míni
mos que se pode fazer, em face desse sofisma,
desse dispositivo que aí está.

O SR. CONSmUINTE ULDURICO PINTO 
Sr. Presidente, permitimo-nos questionar, aqui, o
fato de o Líderdo PFL estar falando a toda hora,
- possivelmente farão o mesmo o Líder do PT,
o Líder do PC do B, etc. No Regimento pressu
põe-se a liderança, mas, segundo fiquei sabendo,
o Constituinte João Menezes não é Líder no Se
nado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vai-se
passar à votação. Peço ao Sr. Primeiro-Vice-Pre
sidente que proceda à chamada. Antes, porém,
devo informar que o "sim" mantém o texto e
o "não" retira a expressão"...que não terão caráter
de censura", do art. 3., inciso XIV, alínea a.

Em votação. Vai-se proceder à chamada.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, desejo uma explicação
quanto à votação.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) -Já inicia
mos a votação, nobre Constituinte.

O SR. CONSmrnNTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Gostaria de saber se estamos votando
pedido de destaque ou emenda supressiva. Se
é pedido de destaque, o "sim" é para o destaque,
como ocorreu no pedido anterior. O "não" rejeita
o destaque; o "sim" atende ao destaque. O "sim"
exclui do texto; o "não" mantém o texto.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Há uma
minúcia, aqui, que V.Ex' não notou, e talvez nem
a Presidência a tenha notado. Pede-se destaque,
no caso, para votação em separado. Logo, o "sim"
mantêrn o texto, enquanto o "não" retira a expre
são. E para votação em separado.

Quero esclarecer que, quando se pede para
suprimir uma expressão, o voto "sim" realmente
suprime a expressão. Quando se pede para votar
em separado, o "não" é que suprime.

Peço ao Sr. Primeiro-Vice-Presidente que pro
ceda à chamada.

(Votação)
Votaram "sim" os seguintes Constituintes: Aé

cio Neves, Anna Maria Rattes, Antônio Mariz,Gon
zaga Patriota, Humberto Lucena, João Paulo, Joa
quim Haickel, José Carlos Coutinho, José Carlos
Grecco, Pedro Canedo, José Paulo Bisol, Lúcia
Braga, Lúcia Vânia, LuizViana Neto, Lysâneas Ma
ciel, Maguito Vilela, Mário Assad, Maurício Nasser,
Mauricio Ferreira Lima, Raul Belém, Roberto DÁ
vila,Uldurico Pinto, Sigmaringa Seixas e Vladimir
Palmeira.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Costa Ferreira, Darcy Pozza, Délio
Braz, Jaime Paliarin, João Menezes, João Rezek,
José Fernandes, José Mendonça de Morais, José
Viana, Manoel Viana, Milton Barbosa, Samir
Achôa, Ubiratam Spinelli e Farabulini Júnior.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Vou pro
clamar o resultado da votação: 24 Srs. Consti
tuintes votaram "sim" e 15 votaram "não". Fica,
pois, mantido o texto.

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

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Nobre
Constituinte, o requerimento foi para votação em
separado, ou seja, para aprovar o texto ou rejei
tá-lo.

O SR. CONSmrnNTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Neste caso, Sr. Presidente, regimen
talmente, com o pedido antecipado de votação
em separado, só poderá ser considerado válido
e aprovado o texto se obtiver maioria absoluta
para deliberação. O texto não está aprovado, por
falta de quorum. Esta situação é regimental. Sem
as emendas...

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Esta ma
téria já foi decidida. De maneira que não mais
nos manifestaremos sobre o assunto.

O SR. CONSmrnNTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Vou recorrer da decisão de V. Ex',
Sr. Presidente. Peço que conste da ata o recurso
que farei por escrito até a instância competente.
E um absurdo modificar o Regimento dessa for
ma.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - É um
direito que V.Ex' tem, o de recorrer. Vamos pros
seguir na discussão de outra matéria.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra, por 3 minutos, o Constituinte Lysâneas
Maciel. Peço encarecidamente, porém, que, em
caso de questão de ordem, seja referido o artigo
do Regimento Interno em que V. Ex' pretende
basear a questão. E que não verse sobre a matéria
vencida.

O SR. CONSmUlNTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, não é sobre essa matéria, pois V.
Ex"já a decidiu, tendo, inclusive, comunicado o
resultado da votação.

Estou percebendo, Sr. Presidente, que, não
obstante a firme tentativa de V. Ex' de ordenar
os trabalhos, que há um intuito claro de tumultuar
esta sessão, para evitar que aqui não se vote,
Sr. Presidente. Na verdade...

O SR. CONsmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Mas, já se está votando!

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Eu não lhe estou concedendo aparte. V. EX'já
tumultuou a sessão da Comissão da Ordem Eco
nômica e não permitiremos que tumultue esta!

(Tumulto - Discussõespamleléls)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Não
são permitidos apartes em encaminhamento de
votação.

V.Ex' está levantando uma questão de ordem,
nobre Constituinte Lysâneas Maciel. A palavra de
V.Ex' está mantida.

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
O intuito é claro, Sr. Presidente. Perdida a votação,



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Quinta-feira 2 27

ontem, percebe-se agora qual o interesse dos
grandes donos de terra.

Preocupa-me, Sr. Presidente, não essa exaspe
ração, mas a tentativa de atingir a Presidência.
Atéagora votamos pouco. O Sr. Relator fezvárias
concessões, procurou conciliar interesses. Agora,
no entanto, tenta-se armar uma pantomima, em
que, lamentavelmente, até termos descorteses fo
ram usados em relação a duas Sras. Constituintes
que acabaram de votar.

Sr. Presidente, tenho a impressão de que, em
bora V.Ex"esteja dominando a situação, na verda
de, está sendo atingido esse intento, porque agora
faz-se uma gritaria, uma coisa meio histérica, que
nem é sincera, porque os interesses estão muito
definidos.

A questão de ordem que faço a V.Ex"se deve
ao fato de haver muitas emendas a serem votadas.
V. Ex"sabe que fizemosvários acordos na tentativa
de conduzir os trabalhos...

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - É louvá
vel o interesse de V.Ex"para com esta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
...para não repetir-se aqui o que aconteceu na
Comissão da Ordem Econômica. Estamos ten
tanto evitar isso.

Tenho, pois, uma questão de ordem: que V.
Ex" - se me permite assim dizer - faça um
esforço para conter sua extraordinária calma e
tolerância, porque, senão, vencerá a bulha, o histe
rismo, a tentativa clara e anti-regimental de tumul
tuar os trabalhos. Acabei de votar, por exemplo,
contra uma proposta digna, a do ConstituinteJosé
Femandes, que era contra a censura. A proposta
de S. Ex" é digna de todo respeito. Agora não
podemos deixar que a gritaria, o histerismo or
questrado, impeça que os trabalhos desta Comis
são tenham seu curso normal.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Esta Pre
sidência vai lutar no sentido do que V. Ex" está
pleiteando. E fazum apelo aos demais Srs. Consti
tuintes, para que mantenham a calma, como fize
ram até agora, e tentem não permitir que a paixão
se sobreponha à sua inteligência.

Vamos, então, submeter à votação pedido de
destaque de autoria do nobre Constituinte Darcy
Pozza.Ex"requer destaque para votação em sepa
rado da alínea a do item XIV do art. 3°. Já está,
porém, prejudicado pelo fato de a matéria haver
sido votada.

O Constituinte José Mendonça de Morais re
quer destaque para votação em separado da letra
b, item )0/, art. 3°, para excluir a palavra "comer
ciais".

Peço ao Sr. Primeiro-Vice-Presidente que pro
ceda à leitura do texto.

O SR.VICE-PRESIDENTE (AécioNeves) -Pá
gina 18, alínea "b", item 15:

"Aos autores pertence o direito exclusivo
à utilização,publicação e reprodução comer
ciais de suas obras, transmissível aos her
deiros."

O destaque pede a supressão da palavra "co
merciais".

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte José Mendonça de Mo
rais.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, entendo que o plágio

intelectual, havendo a limitação apenas para a
reprodução comercial, está sendo permitido pela
Constituinte.

Minha observação é criteriosa, sem histerismo,
sem querer prejudicar o texto,mas única e exclusi
vamente para atender àquilo que acho louvável
estar na redação. Excluída a palavra "comerciais",
deixamos o termo "reprodução", que é genérico
- reprodução intelecual, 'reprodução comercíal,
Muitas vezes posso ter um livro sem fmalidade
comercial, uma peça teatral sem finalidade co
merciai.

Viso, com essa supressão, única e exclusiva
mente evitar o plá,gio intelectual de obras de auto
res que pensem. E uso exclusivodeles a utilização,
a publicação e a reprodução. Se quiserem comer
cializar, tudo bem; se não quiserem, é única e
exclusivamente para evitar o plágio.

Gostaria que o Sr. Relator analisasse o alcance
dessa minha propositura, que é muito aberta e
abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra, para encaminhar, o nobre Constituinte
Antonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, quero ser breve e colaborar com
a Presidência na rápida tramitação dos destaques.

Tendo um destaque sobre esse mesmo dispo
sitivo, propondo um texto pouco diferente para
a letra b:

"Aos autores de obras literárias, artisticas
e científicas pertence o direito exclusivo de
utilizá-las, transmissível aos herdeiros pelo
tempo que a lei estabelecer."

Concordo com a supressão da expressão "co
merciais", pelo seu caráter limitativo, porque as
obras literárias podem ser utilizadas com outro
objetivo,até com objetivos didáticos ou qualquer
outra finalidade. Mas nem aí deve o autor perder
sua propriedade, mas, sim, exercer o direito de
autorizar o uso de sua criação.

Esse é um dos aspectos. O outro diz respeito
aos próprios termos em que foi redigido. A nova
forma dada, de certo modo, limita a emenda a
esse aspecto da utilizaçãocomercial. A expressão
"atividades intelectual, artística, científica e técni
ca", na proposta que havia feito, era substituída
por "obras literárias, artísticas e científicas", ou
seja, considerando atividades intelectual, "gêne
ro", e as outras, "espécie". No caso, limitava-me
às espécies.

Essas, as ponderações que queria fazerao emi
nente Sr. Relator, sem me referir- por não estar
em pauta - a um último aspecto, que seria o
da autoria coletiva.

É característica do direito autoral, ao que pare
ce, a individualização da autoria. Na legislação
vigente, a autoria coletiva leva à titularidade da
obra pelas empresas que as produzem.

Eram os aspectos que eu gostaria de assinalar
como contribuição ao debate e na expectativa
de que o Sr. Relator pudesse aceder às modifi
cações sugeridas.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem a
palavra o Sr. Relator, por três minutos.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Acho
muíto ponderadas as observações feitas.

Acolocação da palavra "comercial" é uma soli
citação dos produtores de programas de rádio

e televisão, porque eles são pagos por determi
nada produção e essa produção fica arquivada.
Depois de algum tempo ela é reproduzida, volta
a ser transmitida, e as empresas alegam que ela
já está paga. Como já está paga, não há mais
remuneração a fazer.

Apalavra "comercial" signfica dizerque a repro
dução comercial também deve ser paga. O que
é justo. Acho que ninguém vai contestar. Aqui
há, portanto, uma preocupação em defender os
interesses econômicos dos produtores, porque
eles estão garantidos só na produção e, de repen
te, a empresa reproduz cem vezes e eles não têm
um só acréscimo de pagamento pelo trabalho
que fizeram.

Na medida em que a expressão que foiutilizada
possa autorizar as outras reproduções, acho que
a correção deve ser feita.Então, poderíamos colo
car "publicação e reprodução comerciais ou não".
Assim, defenderíamos interesses legítimos e, ao
mesmo tempo, ressalvaríamos o aspecto obser
vado, muito oportunamente, aliás, pelo Consti
tuinte José Mendonça de Morais.

Quanto às obras coletivas, dedicamos uma alí
nea especial, a alínea c, em que fica ímplícrto
que não há obra coletiva sem participação indivi
duai e que os autores, individualmente, têm direito
a remuneração.

Entendo que, deste modo, ficam satisfeitas as
pretensões e que até se poderia dispensar a vota
ção, caso V. EX"concordarem.

(AssumeaPresidência o Sr.Primeiro-\!Jce
Presidente AécioNeves)

O SR.PRESIDENTE(AécioNeves)- Consulto
o Sr. ConstituinteJosé Mendonça de Moraissobre
se retira seu pedido de destaque.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Devo dizer, primeiramente, que con
cordo com a inclusão da expressão "ou não".
Desta forma, fica sem sentido meu pedido de
destaque, já que ficam ressalvados os direitos dos
intelectuais, que terão protegidas suas criações.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)- Consulto
também o Plenário sobre se algum Sr. Consti
tuinte se opõe a esta modificação. (Pausa.)

O próximo requerimento de destaque é de au
toria do Constituinte Antonio Mariz, para votação
em separado da expressão .....em manifesto esta
do de ociosidade ou subutilização". Para supres
são, na a1inea "b" do inciso XVII do art. 3° do
Anteprojeto do Relator.

Concedo a palavra ao Constituinte Antonio Ma
riz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, em face os entendimentos já havi
dos com o Sr. Relator, retiro o meu destaque.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Máno Assad) - Tem a
palavra o Sr. Relator, para que esclareça àqueles
que não pertícíparam das negociações a forma
definitivado texto.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- O texto
do artigo relativoà propriedade privada, conforme
concordância da maioria dos Constituintes - e
aqueles que não tiveram oportunidade de parti
cipar das conversações, evidentemente, deverão
manifestar-se -, ficou redigido da seguinte ma
neira:
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"xVu-Apropriedade privada, assegurada
e protegida pelo Estado:

a) a de bens de uso pessoal e familiar
é insuscetível de desapropriação, salvo por
inarredável interesse social ou utilidade ou
necessidade pública, mediante justa e ime
diata indenização em dinheiro, se assim o
exigir o expropriado;

b) a de bens de produção é susceptível
de desapropriação por necessidade ou utili
dade pública ou por interesse social, desde
que necessária à execução de planos, progra
mas e projetos de desenvolvimento social
e econômico, sejam eles da União, dos Esta
dos ou dos Municípios, mediante justa inde
nização;

c) QS critérios para determinar o valor
e a forma de indenização por desapropriação,
constem eles da Constituição ou de leis, sem
pre levarão em conta o uso meramente espe
culatívo do bem desapropriado nos últimos
três anos e; se bem de 'produção, a média
da produtividade no mesmo período, além
da significação econômica do ato expropria
tório em relação ao patrimônio do expro
priado, considerada a base de garantia de
seus dependentes;

d) os planos, programas e projetos de
desenvolvimento social e econômico dos
Municípios serão submetidos a apreciação
judicial antes de iniciadas as desapropriações
necessárias."

Parece-me que há total concordância a respeito
desse texto.

O SR.PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA- Sr.
Presidente, gostaria de ouvir uma melhor explici
tação do Sr. Relator quanto à expressão "sempre
levarão em consideração o uso do bem desapro
priado nos últimos três anos."

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Trata-se
de caracterizar que esse bem, sendo um bem
de produção, está inteiramente inutilizado. Isso
vai ser considerado no preço, ou seja, ele não
vai merecer um pagamento como outro que está
produzindo. Suponho que um bem que está no
limite ideal de produção tem que ser pago a di
nheiro, a vista, etc. Mas um bem que não está
produzindo, na medida em que diminui o uso
de sua potencialidade, o preço vai-se reduzindo
e a forma de pagamento pode ser escolhida em
outros termos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte José Carlos Coutinho.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO- Sr. Relator, na alinea ..d" - ..... os planos,
programas, e projetos de desenvolvimento social
e econômico..." - em vez da expressão "dos
.<\unicípios", sugeriríamos que se colocasse "do
Poder Público".

OSR.REI.ATOR.<J*PauIoBisol)-Acredito
que isso dificul~'l'nlIlo o processo de reforma
rural e reforma urba'!\i.\<?ar sugestão do Consti
tuinte Ubiratan SpineJ·i. usamos a expressão "dos
Municípios", porque em pequenas comunidades
às vezes os interesses são demasiadamente díscu
tíveis. Então, fica na dependência do Poder Judi
ciáriodizer se o programa é realmente necessário.

Se colocarmos tudo sobre o Poder Judiciário,
vamos emperrar a máquina do processo de de-
senvolvimento econômico. . . .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOSCOUTI·
~HO - Sr. Relator, ai há o problema de a questão
urbana, em relação aos Municípios, ser mais gra
ve, muitas vezes do que o problema fundiário
do Município. Esta é até uma das características
do desenvolvimento do nosso País. O problema
urbano suplanta, em muito, o problema fundiário.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Normal
mente, o problema urbano envolve imóveis que,
não sendo de pessoas muito ricas, são imóveis
familiares.Aindenização é em dinheiro, pela troca,
até, por bens de maior valor ou desconto da dívida
fiscal, e assim por diante.

Acho que o problema urbano não fica afetado
aqui.

Há também uma objeção relativamente à de
mora que isso vai acarretar, já que vai depender
de uma decisão judicial. Vou aproveitar o ensejo
para, rapidamente, dar uma idéia de que isso não
ocorrerá se este projeto for transformado em lei
porque nele está garantida a celeridade da Justiça.
Se alguma coisa é encaminhada à Justiça e ela
não resolve em tempo adequado, cabe o mandato
de injunção, para exigir que a solução seja dada.
No sistema judiciário atual, isso seria realmente
um obstáculo para a realização de desapropria
ções a nívelmunicipal. Mas, se implantado o síste
ma que este Anteprojeto está propondo, na Cons
tituição, essa demora não poderá ocorrer.

. Outro aspecto é que a decisão é uma só. Não
são cem, duzentos ou quinhentos desapropriados
que vão ajuizar. Há uma s6 ação. Se a Justiça
dizque o programa é realmente necessário à so
ciedade ou ao interesse público, a ação do desa
propriado é só para discutir o valor. Mas a desa
propriação acontece imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Dados
os esclarecimentos, passemos ao destaque apre
sentado pelo nobre Constituinte Darcy Pozza 
sobre o mesmo assunto, praticamente - que
requer votação em separado da alínea "c" do
mesmo item XVII do art 3°

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr.
Presidente, fica prejudicado, em razão da nova
redação. Retiro o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está pre
judicado. (Palmas.)

Requerimento de destaque do Constituinte
João Menezes, para votação em separado do ...
A Mesa está entendendo que não há nenhuma
objeção a esta nova forma aqui esclarecida pelo
nobre Relator José Paulo Bisol.

O SR.RELATOR(José Paulo Bisol) - Sr. Presi
dente, quero dizer que estou considerando como
incluído no Anteprojeto o novo texto do inciso
XIVdo art 3°

O SR.PRESIDENTE (Aécio Neves) -Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Fara
bulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, requeri destaque a respeito do
mesmo assunto, o direito de propriedade, em rela
ção às letras a, b, c e d do art 3°, inciso XVII.
Pergunto a V. Ex", Sr. Presidente, se o requeri-

mento de destaque de minha autoria será ou não
objeto de discussão. Será a ocasião em que ex
penderei meu ponto de vista, pois, como sabe
V. Ex', é impraticável falar-se aqui enquanto o
destaque não seja de autoria do deputado que
deseja usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
entende que a consideração de V. Ex" será aten
dida no momento oportuno.

Requerimento de destaque do Constituinte
João Menezes, para votação em separado do art.
4°, Capítulo fl, alínea b. Repito: o requerimento
é Rara votação em separado.

A página 22, alínea b, consta: "não será exigida
autorização estatal para a fundação de associa
ções".

Com a palavra, por três minutos, o autor do
requerimento, o nobre Constituinte João mene
zes,

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, trata-se de a1gç> que é claro e sim
ples. É que a letra a diz: "E plena a liberdade
de associação, inadmitidas as de caráter para
militar".

Então, é plena a liberdade de associação. Se
é plena a liberdade de associação, não é preciso
mais colocar que não será exigida autorização
estatal para a fundação de associações. Se é ple
na, não há mais necessidade de autorização de
ninguém. Daí eu pedir a exclusão.

O SR.PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para contraditar, ao Constituinte João
Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, eu achava que o Constituinte João
M.enezesia oferecer outra argumentação. Mas se
S. Ex" defende o peramílítarísmo, vou deixar que
faça. Eu não o defendo. E só isso.

O SR.PRESIDENTE (AécioNeves) - Concedo
a palavra ao Sr. Relator, por três minutos.

O SR.RELATOR(João Paulo Bisol)-Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, em tese, a observação
do Constituinte e Senador João Menezes é corre
ta. Mas nós vivemos em um Estado com uma
cansativa experiência autoritária e burocratizante.
De modo que há uma mentalidade burocrática
no sentido de que a exigência de autorização nada
tenha a ver com a liberdade.

Então, queremos aqui deixar caracterizado 
para, inclusive, transformar essa mentalidade 
que não é exigível a autorização. Submeto-me,
pois, do ponto de vista da linguagem literária,
às ponderações feitas pelo nobre Constituinte
João Menezes, mas entendo que há uma neces
sidade normativa, rigorosa, de colocarmos isso
aí, sob pena de as autoridades entenderem, em
função da tradição, que a autorização é exigível.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Então, V.Ex" aceita ou não a ponderação?

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Aceito
o conteúdo da sua ponderação no sentido literá
rio, e estou manifestando que há uma necessi
dade absoluta, do ponto de vista normativo, de
se acrescentar isso aí.

O SR. PRESIDENTE(Aécio Neves)-Concedo
a palavra ao Constituinte João Menezes, como
Líder,
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o SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Não entendo muito bem o Sr. Relator, porque
S. Ex'está com a cabeça de quem ainda se encon
tra sob um regime autoritário. V. Ex"" viram o
que aconteceu ontem e o que está acontecendo
hoje. Temos que tirar da cabeça esse negócio
de autoritarismo, Nova República ... Isso já aca
bou! Esta é uma Constituinte para valer, para ela
borar uma nova Constituição. Então, não há razão
para esse pieguismo de incluir e repetir essas
coisas.

Aliás, com a devida vênia, em todo o projeto
V. Ex< repete demais as coisas. Dizque está livre;
embaixo repete que precisa. Aqui, no entanto, é
uma coisa simples. Se é plena a liberdade, para
que sustentar a autorização? Não vejo por que
V.Ex", que concorda que literariamente está certo,
vai ficar com esse negócio de autoritarismo, de
República Nova, na cabeça. Acabe com isso, Sr.
Relator. Vamos em frente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) - Desejo
apenas para dizer que, se eliminannos este acrés
cimo,literariamente dispensável e nonnativamen
te indispensável, as nossas repartições vão exigir
a autorização. Vamos deixar isso bem claro. Ob
viamente, não cabe aqui discutir se temos ou não
um Estado burocrático, já que meu pensamento
é o oposto ao do Constituinte João Menezes. Não
saímos, até agora, um milímetro do Estado buro
crático - autoritário, e que foi implantado em
1964.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Embora
o entendimento de dois ilustres Senadores sobre
a matéria nos pareça muito próximo, mas tendo
sido mantido o pedido de destaque do ilustre
constituinte, esse será imediatamente colocado
em votação. Dirá "sim" quem apóia a manuten
ção do texto como está e dirá "não" quem apoiar
a proposta de retirada da letra "b" do item XI
do art. 3° O Sr. Secretário procederá à chamada.
(Votação)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Aécio Neves, AluízioBezerra, Anna
Maria Rattes, Antônio Câmara, Antônio Mariz,
Cleonâncio Fonseca, Délio Braz, Gonzaga Patrio
ta, Homero Santos, Humberto Lucena, Jaime Pa
liarin,João Agripino,João Paulo, João Rezek,Joa
quim Haickel, José Carlos Coutinho, José Carlos
Grecco, José Fernandes, Pedro Canedo, José
Mendonça de Morais, José Paulo Bisol, José Via·
na, Lúcia Braga, LuizVianaNeto, Lysâneas Maciel,
Maguito VIlela, Mário Assad, Maurício Nasser, Mil·
ton Barbosa, Raul Belém, Ubiratan Spinelli, Ziza
Valadares, Vladimir Palmeira, Farabulini Júnior,
Sigmaringa Seixas e UIdorico Pinto.

Votaram "não" os seguintes Constituintes: Cos
ta Ferreira, Darcy Pozza e João Menezes.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -o Resul
tado da votação: Por 37 votos "sim", contra 3
votos "não", fica mantido o texto.

O próximo requerimento de destaque é do
Constituinte José Mendonça de Morais, para vota
ção em separado do art 3°, item XI,letra b. Está
prejudicado, pois já foi votado.

Requerimento de destaque do nobre Consti
tuinteJosé Fernandes, para votação em separado,
na forma do art. 63, § 2° do Regimento Interno

da Assembléia Nacional Constituinte, da expres
são .....ou defenda a discriminação de qualquer
natureza", inserida no art. 4° Já está prejudicada.

Existem aqui algumas proposituras do Consti
tuinte João Menezes, que não colocarei agora em
discussão, pelo fato de o Constituinte não se en
contrar em plenário. Obviamente, teria de fazer
a defesa de sua proposta.

O Constituinte Darcy Pozza requer destaque pa
ra votação em separado da alínea b, item lll, do
art. 5°, no sentido de suprimir-se a expressão .....e
do Senado Federal".

Diz o citado dispositivo:

"b) São privativas de brasileiros natos as
candidaturas para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República e de Presi
dente da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal."

Tem a palavra o nobre Constituinte Darcy Poz
za, autor do requerimento.

O SR. CONSTITUINTEDARCY POZZA- Nos
so propósito, Sr. Presidente, era suprimir a expres
são .....e do Senado Federal". Mas, talvez, tenha
sido um erro de interpretação. Na hora de redigir
o requerimento pensei que fosse .....candidatos
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal".
Retiro, pois, o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está reti
rado.

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSmOlNTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Gostaria de saber do Sr. Relator se
poderíamos colocar a expressão .....e o Presidente
do Supremo Tribunal Federal", que, na ordem
da sucessão da Presidência da República está em
quarto lugar. Há uma emenda nesse sentido e
eu queria conversar com V.Ex" para estudannos
a possibilidade de incluir, no caso, o Presidente
do Supremo Tribunal Federal.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) -A ques
tão está em que esse tema foi tratado através
de uma técnica ou de uma sistematização mo
derna. Nós o deslocamos de um capítulo que
falava sobre nacionalidade e nada tinha a ver com
candidatura para o lugar de um direito político,
já que a candidatura é um direito político. Então,
esse cuidado de sistematização, deslocando o te
ma para o lugar certo, ocasionou um problema.
Eu não posso considerar uma eleição intracor
porecomo eleição no sentido do termo, tal como
ele é empregado na Constituição. Portanto, como
o Presidente do Supremo Tribunal não é eleito
pelo povo, ele não tem direito à Candidatura.

Nós excluímos, assim o Presidente do Supremo
Tribunal, não porque ele não possa ser, por suces
são, Presidente da República, mas porque a condi
ção de sua eleição tem que ser colocada na legis
lação relativa à estrutura do Poder Judiciário.

Estive observando que a tendência era no sen
tido de que só poderá ser Presidente da República
o brasileiro nato. De modo que a Comissão de
Sistematização vai ter de verificar se há ou não
essa discordância, essa incoerência. Se houver,
terá que resolver.

Realmente, a questão levantada é oportuna,
mas não há problema em deixarmos a compo
sição disso para a Comissão de Sistematização
e, pela primeira vez na História, a meu ver, num
avanço de técnica jurídica e constitucional, colo
cannos a candidatura como um direito dos brasi
leiros eleitores.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tendo
sido retirado pelo Constituinte Darcy Pozza esse
requerimento, passamos ao próximo.

Requerimento do nobre Constituinte LuizViana
Neto, para votação em separado da letra c, item
I, do art 9", que diz: "c) Os nascidos no estran
geiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que registrados em repartição brasileira compe
tente, ou, desde que venham a residir no Brasil
antes da maioridade e, alcançada esta, optem pela
nacionalidade brasileira em qualquer tempo."

Com a palavra, o nobre Constituinte LuizViana
Neto, autor do requerimento.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Presidente, o objetivo do meu pedido de desta
que é evitar que se dê um tratamento inequânime
a fIlhos de brasileiros nascidos no estrangeiro.
Da forma como está redigido no Anteprojeto, nes
se magnífico trabalho do Relator João Paulo Bisol,
teríamos dois tipos de filhos de brasileiros nasci
dos no estrangeiro, cujos pais não estejam a servi
ço do Brasil. Seriam brasileiros, pela letra "b",
aqueles cujos pais comparecessem aos consu
lados brasileiros e fizessemo seu registro. A bem
dizer, poderíamos entender como opção pela na
cionalidade a feita pelo pai. Isto é, o pai, desejando
que o filhoseja brasileiro, o registra no Consulado
brasileiro. Agora, daqueles cujos pais não tives
sem tido esse cuidado, mas que, na maioridade,
desejassem tomar-se brasileiros - um direito de
les e sobre o qual, portanto, eles próprios deve
riam opinar - é exigida uma outra condição:
a de que venham a residir no País.

Entendo que o texto constitucional estaria mui
to mais apurado se isso fosse escoimado da letra
"b", item I do art. 99, para evitar que tivéssemos
brasileiros que de fato não tenham a naciona
lidade brasileira. No mês passado, por exemplo,
esteve aqui, no Brasil, Maurice Druou, Secretário
Perpétuo da Academia Francesa, bisneto de Odo
rico Mendes, ilustre maranhense. Pois bem, Sr.
Presidente, ocorreu-me que este ilustre francês
poderia ser brasileiro se o seu bisavô, o seu avô
e o seu pai tivessem sido registrados no Consu
lado. Este ilustre francês, que de fato tem a nacio
nalidade francesa e que não tem nenhum con
taeto com o sentimento nacional brasileiro, pode
ria ser brasileiro. Poderia ser brasileiro sobretudo
com a intenção de isentar-se do serviço militar
na França.

Permita-me, Sr. Presidente, mais um minuto
para narrar um fato marcante e que deve chamar
a atenção dos meus nobres companheiros e cole
gas da Assembléia Nacional Constituinte.

Há trinta anos, quando eu estudava na França,
fui visitar um colega cuja esposa acabara de ter
um filhinho. Dividiao quarto com uma outra par
turiente e aconteceu de eu lá estar quando chegou
a enfenneira para dizer à mãe da companheira
de quarto da esposa do meu amigo que seu neto
tinha nascido e que era um menino. Ela começou
a chorar. E eu disse: Mas, chorando, por quê?
É um menino! E ela disse: "Um menino, não;
é mais um soldado!"
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Então, se nós dermos essa oportunidade a pes
soas nascidas no estrangeiro, filhosde brasileiros,
de se tomarem brasileiros pelo simples registro
no Consulado, poderemos perpetuar nossa nacio
nalidade brasileira em pessoas que de fato não,
tenham a personalidade brasileira. Não partici
pam disso .que é fundamental à nacionalidade,
isto é, desse entrosamento, dessa identidade com
o sentimento nacional.

Por isso, defendo que se deve escoimar do texto
a letra b, do item I, do art. 9". Ficaríamos com
a letra a, e a c, passaria a ser b, embora na
letra c, eu defenda também a exclusão da expres
são "em qualquer tempo," deixando que o legis
lador ordinário defina o prazo em que essa opção
deva ser feita.

Esta, a minha proposta.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Algum
Constituinte gostaria de contraditar o nobre Cons
tituinte LuizViana Neto? (Pausa.)

Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) - Eu não
faço nenhuma oposição, conforme manifestei ao
nobre Constituinte LuizViana Neto a essa modífl
cação. Apenas registro que o pensamento que
norteou o trabalho, em matéria de nacionalidade,
foi o de configurarmos na Constituição o espírito
de generosidade do povo brasileiro e a abertura
que temos em relação à comunidade internacio
nal.

Agora, se entenderem necessária alguma restri
ção nesse sentido, sinceramente eu não me apo
nho.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)- Consulto
o nobre Relator se S. Ex"encaminha alguma pro
posta de entendimento que atenda à propositura
do Constítuínte LuizViana Neto.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol)- Eu estou
inteiramente à disposição do nobre Constituinte,
se os demais concordarem, para fazermos esta
retificação.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)- Consulto
o Plenário sobre se algum dos Srs. Constituintes
se opõe ...

Com a palavra o Sr. Constituinte AluízioBezerra.

O SR. CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA 
O nobre Constituinte Luiz Viana Neto fez uma
observação importante. Aconvotade do legislador
é bem clara ao tratar dessa questão. No artigo
que diz que "pertencem ao povo do Brasil: ...
os brasileiros natos.." , seguem-se três itens para
essa especificação:

"a) os nascidos no Brasil,embora de pais
estrangeiros, desde que estes não estejam
a serviço de seu país;"

Quanto aos nascidos no Brasil, está bem claro
no texto anterior. Agora, a letra "b" diz:

"b) os nascidos no estrangeiro de pai ou
mãe brasileiros, desde que qualquer deles
esteja a serviço do Brasil."

Ora, isto quer dizer todo funcionário brasileiro
que esteja servindo em organizações internacio
nais ou em órgãos diplomáticos.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Presidente, realmente houve um equívoco de
minha parte. O que desejo escoimar é a primeira
parte da letra c e não a letra b.

O SR. CÓNSTITUINTE ALUIziO BEZERRA
Feito este reparo pelo nobre Constituinte LuizVia
na Neto, deixode tecer outras considerações; por
que justamente a letra "b" procura contemplar
os filhos de funcionários brasileiros a serviço do
País em órgãos diplomáticos e em organismos
internacionais. Neste sentido, gostaria de ouvir
como seria formulada a questão pelo nobre Cons
tituinte LuizViana Neto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra o Constituinte LuizViana Neto.

. O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Presidente, a letra b continuaria com a redação
apresentada pelo Sr. Relator, enquanto a c teria
a seguinte redação:

"Os nascidos no estrangeiro, de pai brasí
leiro ou mãe brasileira, desde que venham
a residir no Brasil antes da maioridade e,
alcançada esta, optem pela nacionalidade
brasileira."

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves) - Primeira
mente, consulto o nobre Relator sobre se S. Ex'
adotaria a proposta do nobre Constituinte Luiz
Viana Neto.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) - Confir
mo o que disse anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agora
tenho o dever de consultar o Plenário, para saber
se está de acordo com essa modificação. Faço
isso em decorrência da liberalidade com que a
Mesa até agora tem atuado, a fim de, no prazo
mais curto possível, cumprirmos nossa missão.

Tem a palavra o Constituinte Aluízio Bezerra. .

O SR. CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA
Gostaria de ouvir o Sr. Constituinte Luiz Viana
Neto, a fim de entender bem o que acabou de
sugerir.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - S. Ex'
quer retirar a expressão .....registrados em repar
tição brasileira competente" e, lá adiante, .....em
qualquer tempo". É esta a supressão que S. Ex'
quer fazer.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO -'
É exatamente isso. Ou seja, nasceu de pai ou
mãe brasileiros, no exterior, é brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO BEZERRA 
Eu gostaria de entender melhor, porque aqui há
três condições. Na primeira, trata-se dos nascidos
no Brasil. Na segunda, os nascidos no Brasil de
pai brasileiro ou mãe brasileira a serviço". Na ter
ceira, não se trata de pai ou mãe brasileiros a
serviço, mas de pai ou mãe brasileiros que não
estejam a serviço e, portanto, não estão cum
prindo uma função no exterior. Mas, tendo regis
trado em repartição brasileira competente, que
no caso é o Consulado brasileiro. Ou desde que
venham a residir no Brasil antes da maioridade.
Esta é uma quarta condição.

Ou seja, aquele que, sendo filho de brasileiro
ou brasileira, que não estejam a serviço, e que
não foi registrado, desde que venha a residir no
Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, op
tem pela nacionalidade em qualquer tempo.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)- Consulto
mais uma vez o plenário: há alguém que se mani
festa contrário?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, quero que se proceda à votação
pelo seguinte: entendo que um pai brasileiro ou
uma mãe brasileira têm o direito, antes que os
filhosatinjam a maioridade, de determinar a prefe
rência pela nacionalidade deles. Aí estaríamos dei
xando o direito apenas ao fílho. Tolheríamos os
brasileiros que vão estudar no exterior ou que
vão a serviço e que lá têm seus filhos, a quem
querem dar a nacionalidade brasileira. Mesmo
porque antes dos 18 (dezoito) anos há expec
tativas e direitos que seriam exigidos em virtude
dà nacionalidade brasileira. ,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
colocar em votação. Com a palavra, pela ordem,
o nobre Constituinte,Aluízio Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE ALUlZIO BEZERRA
Não devemos perder essa oportunidade de dar
um conteúdo que bem possa responder aos fatos
que acontecem na vida real todo dia. Então, te
mos:

"Os nascidos no estrangeiro de pai e mãe
brasileiros, desde que registrados em repar
tição brasileira competente."

A repartição brasileira competente, no caso, é
o Consulado.

Há ainda uma quinta condição "desde que ve
nham a residir no Brasil antes da maioridade e,
alcançada esta, optem pela nacionalidade brasi
leira em qualquer tempo".

Neste caso, entendo que o legislador aqui pro
cura assegurar àquele que atingir a maioridade
o direito de opção pela nacionalidade brasileira.
Portanto, nesse sentido, há uma maior flexibili
dade para o caso da nacionalidade daqueles que,
completando 18 (dezoito) anos possam fazer op
ção estando no Brasil.Por essa flexibilidade maior,
entendo deva ser assegurado o texto. Até porque
é o único caso em que se assegura ao próprio
cidadão o direito de opção.

Portanto, vejo esta fórmula como uma maneira
de assegurar um critério mais democrático no
caso daqueles que querem fazer opção pela na
cionalidade brasileira. Em se trantando de um
avanço, de uma opção democrática, voto pelo
texto como está posto.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Quero acrescentar uma questão, e gostaria
que os Srs. Constituintes a levassem em consí
deração.

Às vezes, o pai ou a mãe é brasileiro, mas o
cônjuge, não. Isso dá marge a muitos conflitos
para os filhosde pais de diferentes nacionalidades.
Não é fácil para um jovem fazer uma opção de
nacionalidade, antes, às vezes, digamos, de co
nhecer o Brasil,porque talveznão possa vir.Nesse
caso, há conflitos de família. Entendo que se dê
margem a que o filho de brasileiro possa de fato
adquirir essa nacionalidade.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO D'ÁVlLA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO D'ÁVlLA
Srs. Constituintes, gostaria de dizer que, do jeito
como está aqui, no texto, a questão está muito
bem colocada.
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Gostaria de citar um exemplo pessoal. Eu vivia
na França, meu filho nasceu lá, e o registrei no
Consulado. Ele voltou com um,ano de idade, já
está no Brasil há nove anos. E brasileiro nato,
sem dúvida alguma.

Então; não há por que alterar o texto.

O SR. CONsm"UlNTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, gostaria de fazer um adendo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Faço
um apelo aos Srs. Constituintes,já que está decido
pela Mesa que o tema será submetido à votação,
para que evitem prolongar-se em ponderações.

Darei a palavra, pela ordem, ao Constituinte
José Fernandes, que a solicitou.

o SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, serei rápido, porque vejo que as
manifestações são muitas.
. Emconversa mantida agora com o Constituinte

Luiz Viana Neto, entendi que S. Ex- quer deter
minar, na Constituição, que, além de ser regis
trado pelo pai, o filho, ao atingir a maioridade,
não estando no Brasil, tem de fazer a opção. Isso
é normal e é comum em diversas Constituições
que eu li.Talvez o texto não precisasse ser altera
'do; bastaria retirar o termo "ou". Ficaria assim:
"em repartição brasileira, desde que venham a
residir no Brasil antes da maioridade e, alcançada
esta, optem." Quer dizer, isso é o que está no
texto. Apenas esse "ou" dá a entender que a pes
soa nascida no exterior, registrada pelo pai, pode
ria viverdefmitivamente no exterior e, mesmo as
sim, ainda teria direito à cidadania brasileira.Pare
ce-me que a retirada do "ou" atenderia ao que
deseja o Deputado LuizViana Neto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agra
deço a contribuição do nobre Constituinte José
Fernandes. Mas, tendo sido manifestadas por ou
tros Constituintes posições divergentes desta, ou
seja, pela manutenção do texto como está, entra
remos em processo de votação. Votarão "sim"
aqueles que quiserem a manutenção do texto;
e votarão "não" aqueles que optarem pela retirada
da alínea c do item I do art. 9"

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à cha
mada.

O SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA NETO 
Permita-me, Sr. Presidente. Não.propus a retirada
da alínea c, mas apenas a retirada da expressão
"...desde que registrado em repartição brasileira
competente ou..."

Ficaria: "desde..."

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quero
esclarecer ao nobre Constituinte que essa obser
vação não consta do requerimento que tenho em
mãos e que vou ler na íntegra:

"Requeiro destaque para votação em sepa
rado da alínea c do item I do art. go"

O SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA NETO 
Aíseria pior a emenda do que o soneto. Eu retira
ria minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mas a
Mesa, dentro da mesma liberalidade, está à dispo
sição de V. Ex" para que faça essa observação,
a fim de fazermos essa retificação.

O SR. CONSmUlNTE LUIZ VIANA NETO 
Se V.Ex" vai colocar em votação, ficará pior. En
tão, é melhor o originaI.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Ex"
retira o destaqu.e?

O SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA NETO 
Se o entendimento de V. Ex" é este, de que eu
tenha proposto retirar a alínea c•••

O SR. PRESIDENTE(Aécio Neves) - Gostaria
que o Constituinte se manifestasse. Tenho em
maõs um requerimento, que diz, simplesmente,
o seguinte: .

"Votação em separado da letra.c do item
I do art. go".

A Mesa está à disposíçâo de V. Ex- para que
seja feita essa retificação e seja, portanto, votada.

O SR. CONSmUlNTE LUIZ VIANA NETO 
Aretificação é exatamente esta: o que eu pretendo
é escoímar da alínea c do item I do art. goessas
palavras: "...desde que registrado em repartição
brasileira competente ou..." Porque isso não exis
te.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra, antes de iniciar o processo de votação,
o Relator José Paulo Bisol.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) - Se en
tendi bem, a questão é simples, e talvezpossamos
dispensar a votação.

"Os nascidos no estrangeiro de pai brasi
leiro ou mãe brasileira, desde que registrados
em repartição brasileira..."

Então, o registro na repartição brasileria está
como condição para que se realize a naciona
lidade. O nobre Constituinte LuizViana Neto não
quer que essa condição exista. A pessoa pode
ser registrada e pode não ser registrada. S. Ex'
não está proibindo o registro. E, nessa parte, en
tão, acho que é mais generosa a posição de S.
Ex- do que a nossa. Tira-se o "ou" daqui e fica
o seguinte:

"Desde que venham a residir no Brasil an
tes da maioridade, e, alcançada esta, optem
pela nacionalidade brasileira."

Quer dizer, com ou sem registro, se eles quise
rem realmente ser brasileiros, eles vêm aqui.

Posso adotar a redação do nobre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Mas te
nho, antes disso, de fazer uma consulta ao PIe
nárlo,

Tem a palavra o nobre Constituinte Vladimir
Palmeira.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Eu não aceito, porque acho que algumas pes
soas que não podem vir residir aqui antes da
maioridade, ou porque têm mães estrangeiras ou
pais estrangeiros, teriam extrema dificuldade em
se deslocar para cá. De forma que a redação
de S. Ex' não me satisfaz. V.Ex' retira a exigência
do registro, mas a frase fica, isto é, eles serão
brasileiros "desde que venham a residir no Brasil
antes da maioridade e, alcançada esta, optem pela
nacionalidade brasileira em qualquer tempo't.Isso
é altamente restritivo para quem é filho de pais
de nacionalidades distintas.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) - E se
tirarmos a residência? Se vierem ao Brasil realizar
a opção?

O SR. CONSTITUINTE VI.ADIMIR PALMEIRA
- Tudo bem, mas depois da maioridade. Inclu
sive, porque freqüentemente ele não pode fazer
essa opção aos dezoitos anos, mas somente aos
vinte, ou aos vinte e um, quando vier a conhecer
o Brasil.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol)- Concor
do, se o nobre Constituinte LuizViana Neto con
cordar. Porque já há a hipótese de casais brasi
leiros que permanecem na Europa, por exemplo,
e os filhos querem ser brasileiros e, às vezes, nem
têm oportunidade de virem até aqui. Compreendo
perfeitamente. Minha intenção é abrir isso aqui.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra o autor do requerimento, o Constituinte
LuizViana Neto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Como todos estamos imbutidos do mesmo pro
pósito, acredito que o entendimento será fácil e
nada tenho a opor a que também se retire essa
expressão "antes de atingir a maioridade" e "que
venham a residir no Brasil e optem pela naciona
lidade brasileira".

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) - V. Ex'
exige a residência no Brasil,e ele está-se referindo
a filhos de brasileiros que não saem, digamos,
da França, e o filho, apesar de estar lá, quer ser
brasileiro, quer ter condição de nacionalidade. Eu
não tenho por que não entender isso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra o Constituinte LuizViana Neto.

O SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA NETO 
O objetivo da residência e da opção é para que
se tomem brasileiros do ponto de vista jurídico
aqueles que tenham a nacionalidade, de fato, bra
sileira.Admitida a sugestão do colega que propôs
a supressão da exigência da residência, podería
mos perpetuar no estrangeiro brasileiros que de
fato não terão a nacionalidade brasileira.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Não,
mas aqui, segundo o texto, se eles estão registra
dos na repartição competente, eles são brasileiros.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Mas não são brasileiros de fato.

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol) - Então,
são filhos de casais brasileiros, lá.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
decide, em última instância, que o tema será sub
metido à votação, dadas as divergências de opi
niões aqui existentes.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Anto
nio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Quero fazer uma observação rápida. Primeiro, pa
ra concordar com a objeção aqui suscitada fora
do microfone em relação às intervenções do pie
nárío nas votações. Nos termos do Regimento,
limitaríamos o número: dois 'a favor, dois contra,
um a favor, um contra.

Mas, valendo-me da liberalidade da Mesa, que
louvo, gostaria de fazer uma ponderação antes,
ainda sobre essa matéria.

O depoimento do Constituinte Roberto D'Ávila
foi extremamente elucidativo. Imaginemos que o
pai que vê o filho nascer no estrangeiro não pode
registrá-lo no Consulado, volta com ele para o
Brasil e essa criança vai ficar até a maioridade
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sem a nacionalidade brasileira. Só depois da
maioridade passa a ser brasileiro !lato. É evide~te
que o registro tem de ser manti~, ess~ opça?
tem de ser mantida, para que a criançaseja brasí
leira nata. Volta com dez dias de vida, é brasileira
nata, não vai esperar até os vinte e um anos para
se tomar brasileira nata.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa,
como bem disse o nobre Constituinte Antonio
Mariz,tem procurado incentivar esse tipo de nego
ciação, de entendimento. Masestamos vendo que
isso nos tem realmente levado a perder um tempo
enorme. Portanto, neste momento, coloco o tema
em votação.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Constituinte Aluízio Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE ALUfZIO BEZERRA
Esses casos mencionados aqui no texto expres
sam tipos de realidade que não podemos escon
der. O texto contempla fatos apenas e como este
caso, muito bem levantado pelo Constituinte Ro
berto D'Ávila,há também os de brasileiros nasci
dos fora do Pais, cujos pais não estão a serviço,
mas os filhos são brasileiros, registrados no setor
competente, o Consulado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Ex>
está com a palavra para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE ALOmO BEZERRA
Vou encaminhar, Sr. Presidente. A legislação es
trangeira exige que os filhos, nascidos lá, sejam
registrados. Não se pode sair do aeroporto com
uma criança sem registro, para qualquer lugar.
Ela tem de ser registrada, seja no Consulado, seja
no órgão do Pais onde estão residindo os pais.
O registro há que ser feito. É uma questáo indis
cutível.

O outro ponto é uma hipótese: sendo filho de
brasileiros e venha residir no Brasil- isto pressu
põe que seja registrado num país estrangeiro 
sendo filho de pai e mãe brasileiros, ao completar
18 anos deve fazer a opção pela cidadania brasí
leira. Temos professores brasileiros no estrangei
ro, outros fazendo cursos prolongados, ou desem
penhando atividades empresariais, que, portanto,
caracterizam essa situação.

Portanto, Sr. Presidente, concluo dizendo que
são legítimos os dois casos, porque contemplam
fatos que acontecem na vida real.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
proceder à votação. Os Srs. Constituintes que v~
tarem "sim" estarão optando pela manutençao
do texto; os que votarem "não" optarão pela retira
da da alínea c do item 1 do art 9°

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Viana Neto. Antes, porém, quero comunicar aos
Srs. Constituintes que, quanto aos próximos te
mas aqui discutidos, serão pela Mesa seguidas
rigidamente as disposições regimentais: ape~as
um Constituinte a favor, um contra, e tambem
o Relator.

Concedo a palavra ao Constituinte Luiz Viana
Neto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Presidente, permita-me insistir no assunto. Es
tou convencido de que estamos travando ~a
conversa de surdos. O Constituinte Roberto DA
vila atribuiu a aquisição da nacionalidade brasí
leira de seu filho ao fato de ter sido a criança

registrada no Consulado brasileiro. Se ele a tivesse
registrado perante o oficial do Registro Civil do
lugar onde nasceu o seu sucessor, pelo fato de
vir residir no Brasil, no instante em que chegasse
aqui, se tivesse um ano de idade a criança seria
automaticamente brasileira.

O que quero dizer, Sr. Presidente, é que pelo
Direito brasileiro - e esta é uma boa tradição
- o registro no Consulado ou não, é absoluta
mente irrelevante. Tanto que a Constituição de
1'946 dizia tomarem-se brasileiros os filhos de
pais brasileiros que viessem, a residir no Brasil
e optassem por confirmar a nacionalidade, isto
é como para crismar a nacionalidade.

, Não foi pelo fato de o filho do Constituinte Ro
berto D'Ávila ter sido registrado no Consulado
que ele se tomou brasileiro. No dia em que chega
ao Brasil, o filho de qualquer pai ou mãe brasileira
torna-se brasileiro. A Constituição apenas exige
que ele confirme a nacionalidade através da op
ção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
proceder à votação. Votarão "sim" aqueles que
optarem pela retirada, na alínea c, item I, do art
9" da expressão "registrados em repartição brasi
leira competente". Votarão "não" aqueles que op
tarem pela manutenção do texto.

O Sr. Secretário vai proceder à chamada.

O SR. CONSTITCIlNTE JOSÉ CARLOScoem
NHO - Sr. Presidente, o meu voto é não, solici
tando ao Sr. Relator que, regimental ou anti-regi
mentalmente considerando o que foi entendido
aqui, amplie ~ redação desse artigo, a fim de satis
fazer realmente aos brasileiros que querem sê-lo,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quero
esclarecer ao nobre Constituinte que ainda haverá
etapas posteriores ao trabalho desta Comissão
para que este assunto, dada a sua importância,
seja melhor debatido.

Vamos dar prosseguimento à votação. Peço ao
Sr. Secretário que proceda à chamada.

VOTAÇÃO

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Cleonâncio Fonseca, João Agripino, João Mene
zes, João Paulo, Pedro Canedo, José Mendonça
de Morais, Lúcia Braga, Lúcia Vânia, Luiz Viana
Neto, Maguito VIlela, Milton Barbosa, Orlando Pa
checo, Paulo e Mário Assad.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Aécio Neves, AluizioBezerra, Anna
Maria Rattes, Antônio Mariz, Costa Ferreira, Darcy
Pozza, Délio Braz, Gonzaga Patriota, Jaime Palia
rín, José Carlos Coutinho, Joaquim Haickel, José
Carlos Grecco, José Paulo Bisol, Maurício Nasser,
Roberto D'Ávila, Uldurico Pinto, Ziza Valadares,
Antônio Câmara, Homero Santos, Humberto Lu
cena José Femandes, Lysâneas Maciel, Raul Be
lém, Samir Achôa, Vladimir Palmeira e Farabulini
Júnior.

Absteve-se de votar o Constituinte Obiratan Spi
nelli.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação. A Mesa faz um apelo aos Srs.
Constituintes para que procurem, durante o pro
cesso e votação, manter-se em plenário. Isso faci
litará muito nossos trabalhos.

VOU proclamar o resultado: 27 votaram "não",
14 votaram "sim", e uma abstenção. Fica, pois,
mantido o texto.

Passemos ao próximo requerimento de des
taque.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Permita-me, Sr. Presidente. Sei que a Mesa está
decídíndo esta votação. Mas há um profundo en
gano em tudo isto, porque, quando a matéria
é destacada, não é considerada aprovada. Para
ser aprovada, de acordo com o Regimento da
Constituinte, tem de haver maioria. Não pode ser
aprovada com 22 votos, porque não se trata de
uma proposição. Não estou contra a proposta,
mas o fato é que ela não existe.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quero
dizer ao nobre Constituinte que esta questão de
ordem já foi decidida, sendo, pois, matéria ven
cida.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sim, mas foi decidida contra tudo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Foi deci
dida e não me cabe a ela retomar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES -
V.Ex",de um lado, aprova sem maioria constitu
cional e, de outro, quer maioria constitucional.
Não pode, porque, para ser válida, tem de ter
voto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento do Constituinte João Menezes, que requer
destaque para votação em separado da alínea
b, inciso N, do art 4°

A Mesa passa a ler o texto do dispositivo como
consta do Substitutivo do anteprojeto:

"Alei não poderá exigir autorização do Es
tado para fundação de sindicatos."

Tem a palavra o Constituinte João Menezes,
por três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Srs. Constituintes, é mais um excesso de palavra
que verificamos no projeto do Relator. A letra a
diz: "É plena a liberdade de organização sindical
dos trabalhadores, inclusive dos servidores públi
cos civis." Então, é plena a liberdade. Não existe
nenhuma restrição. Todos podem organizar-se.
A letra b - aí entrou a psicose - diz o seguinte:
"A lei não poderá exigir autorização do Estado
para fundação de sindicatos." Ora, se é livre...
Aqui está a expressão "plena liberdade de organi
zação". Então para que autorização do Estado?
Não há lógica, nem razão de ser. Aliás, quem
ler este projeto de Constituiçãovai até achar graça,
porque as repetições são contundentes. Ou será
que isso é uma Constituição? Então, a liberdade
é ou não é plena. Se é plena, não poderá exigir
autorização do Estado. Dai a razão do nosso des
taque. Quero ainda insistir, dentro dos meus três
minutos - meu relógio é médio, não é grande
nem pequeno - no fato de que esta Comissão
está decidindo errado, porque isso poderá trazer
dificuldades futuras. Quando se coloca em desta
que um artigo da Constituição, isso não significa
que ele é válido. Tem que ser comprovada a sua
validade e ela só pode ser determinada se obtiver
a maioria constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Ex>
tem mais um minuto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Não, o assunto não foi vencido, absolutamente,
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porque quando se votou aqui o projeto de lei,
quando se aprovou, foram ressalvados os desta
ques. Se está ressalvado o destaque, não foi apro
vado o dispositivo. E para ser aprovado o dispo
sitivo, ele tem que ter a maioria constitucional.
E nós não podemos estar encontrando uma solu
ção aqui para cada caso. O raciocínio tem que
ser geral para todo o mundo. Estamos, então,
cometendo erros consecutivos e não quero parti
cipar deles. Quero deixar registrado, nos Anais
dos nossos trabalhos, esse erro grosseiro que se
está cometendo, ou seja, se V.Ex" apresenta uma
emenda ao destaque, se o destaque...

A SR' CONSmUINTE ANNAMARIA RATIES
-Sr. Presidente, isso é matéria vencida, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - S. Ex'
está dentro do prazo de três minutos. V.Ex' pode
prosseguir, nobre Constituinte.

o SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Peço que a Constituinte preste atenção. Por exem
plo, se qualquer um de V. Ex'" apresentar aqui
um destaque, para ele ser aprovado, são neces
sários 32 votos. Se tiver 30, está rejeitado.

O SR. PRESIDENTE(Aécio Neves) - O tempo
de V. Ex' está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Da mesma forma, o artigo da Constituinte que
não foi aprovado - porque não foi aprovado
quando votado - e está sendo votado agora,
se não obtiver maioria, estará rejeitado.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves) -Concedo
a palavra ao nobre Constituinte João Paulo, para
contraditar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, é sabida a capacidade do Sr. Consti
tuinte João Menezes de tergiversar e obstruir à
saciedade. Já se constatou isso. Quanto a esse
assunto, especificamente, já existe uma decisão
similar. O princípio já foi decidido na questáo da
associação de fato. Portanto, é matéria vencida,
insusceptível de nova apreciação pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
concederá agora a palavra ao nobre Relator José
Paulo Bisol e o assunto será colocado, em segui
da, em votação, porque a Mesa não o considera
ainda matéria vencida.

Tem a palavra o Constituinte RelatorJosé Paulo
Bisol.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Todos
nós sabemos que o sindicato é uma forma de
associação, apenas mais organizada e com uma
certa especificidade. Como procuramos fazer um
documento sistemático e como separamos as as
sociações em geral da associação sindicato, se
nós colocamos que, no caso da associação, não
será exigida autorização estatal para fundação de
associações, e queremos manter o mesmo prin
cípio de liberdade, devemos colocar o mesmo
também para o sindicato. Então, esta matéria,
em certo sentido, isto é, substancialmente, já está
vencida, porque já foivotada a relativaàs associa
ções. Se votarmos diferente agora, vamos criar
uma incoerência dentro do conjunto, isto é, dentro
do ordenamento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai ser
colocada em votação a matéria, porque se trata
de outro artigo. Votam "sim" aqueles que optarem

pela manutenção do texto como está e votarão
"não" aqueles que optarem pela retirada do texto,
conforme propositura do Constituinte João Mene
zes. Portanto, "Sim" mantém o texto; "Não" retira.

(Votação)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira,Aécio Neves,AluízioBezerra, Anna
Maria Rattes, Antônio Câmara, Antônio Mariz,
Gonzaga Patriota, Homero Santos, Humberto Lu
cena, Jaime Paliarin, João Agripino, João Paulo,
José Carlos Coutinho, José Carlos Grecco, José
Fernandes, Pedro Canedo, José Mendonça de
Morais,José Paulo Bisol,Lúcia Braga, Lúcia Vânia,
Lysâneas Maciel, Maguito Vilela, Mário Assad
MaurícioNasser, Orlando Pacheco, Paulo Almada'
Raul Belém, Roberto D'Ávila, Samir Achôa, OIdu:
rico Pinto, Ziza Valadares, VladimirPalmeira, Sig
maringa Seixas e Joaquim Haickel.
Votaram "não" os seguintes Constituintes: Darcy
Pozza, Délio Braz, João Menezes e Ubiratan Spi
nelli.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
proclama o resultado: 34 "sim" e 4 "não". Portan
to, a matéria fica mantida como está no texto
do anteprojeto.

Devolvo a Presidência ao nobre Constituinte
Mário Assad.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - O nobre
Constituinte José Mendonça de Morais requer
destaque para votação em separado da letra h
~o ite~ 111 do art. 3°, para exclusão da expressão
Inclusiveos de natureza processual e os de regis

tro civil".
Solicito ao Primeiro-Vice-Presidente que proce

da à leitura.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves) - É
um requerimento de destaque - peço a atenção
dos Srs. Constituintes - para votação em sepa
rado da letra h do item lU do art. 3°,para exclusão
da expressão "inclusive os de natureza processual
e os de registro civil".

No texto, à página 15 diz a letra h:

"h) Serão gratuitos todos os atos neces
sários ao exercício da cidadania, inclusive os
de natureza processual e os de registro civil."

O SR.PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra, para encaminhar, ao nobre Constituinte
José Mendonça de Morais.

O SR. CONSmOlNTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, já conversei com o
Sr. Relator a respeito de uma imposição constitu
cional no sentido de que tanto os cartórios civis,
que são de concessão pública, quanto os de ini
ciativa privada... Não podemos obrigar alguém
a trabalhar de graça, porque isso fere a liberdade
e o direito da justa remuneração, que tanto se
defende nesta Comissão. Pedi ao Sr. Relator que
excluíssemos a gratuidade para os atos de natu
reza processual, porque já existe o atestado de
pobreza.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, somos contrários à proposta do Consti
tuinte José Mendonça de Morais.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Gostaria que o Sr. Relator analisasse
melhor minha argumentação, porque acho que

quem não puder pagar custas processuais para
praticar atos de sua soberania, tem o recurso da
justiça gratuita, através de atestado de pobreza.
Mas, os donos de cartórios terem que trabalhar
de graça, fornecer papel de graça, manter livros
de graça, quando a iniciativa não é estatal e sim
privada, acho que fere o princípio fundamental'
da justa remuneração para quem trabalha. Por
isso, pedi que se excluísse essa expressão do,tex
to, porque temos remédios legais para atender
a esses atos necessários ao exercício da cidada
nia. Meu objetivo é melhorar o texto, não fazer
discriminação, e o Sr. Relator é sempre contra
a discriminação. Então, estou com S. Ex' 'quanto
ao princípio geral da não-discriminação. No caso,
para não discriminar, temos que excluir. Por isso,
peço a exclusão deste adendo "inclusive os de
natureza processual e os de registro civil", porque
há a justiça gratuita, através do atestado de po
breza.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Per
mita-me, Sr. Presidente.

O argumento do nobre Constituinte José Men
donça de Morais não pode ser aceito, na minha
opinião, na medida em que sabemos que todos
esses registros auferem altíssimos lucros em to
das as atividades. Até se cogita, em muitas Comis
sões, da sua oficialização, o que acho discutível.

Mas eu não restringiria esse ato tão-somente
a determinados atos de natureza civil. O atestado
de pobreza, em que pese ter validade, diminui,
na minha opinião, o cidadão. Acho que deveria
ser muito mais amplo. As serventias nunca traba
lham de graça, são favorecidas pelo poder públi
co, que lhes dá alguma coisa que deveria ser
do Estado. Não vou nem discutir isso. Prestam
todo o tipo de serviço, mas estes devem ser abso
lutamente gratuitos e até a escritura para a casa
própria deveria ser gratuita até certo lirmte,porque
é, realmente, o mínimo que se pode fazer para
determinados cidadãos. Mas obrigar o cidadão
a ir buscar um atestado de pobreza desnecessário,
é aumentar ainda mais a sua miséria. Portanto,
acho que a expressão deve ser mantida.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol)-Ogrande
problema não está na questão levantada. Está
sendo decidido em outra Comissão. Os cartórios
são serviços públicos por definição e natureza.
Como na Idade Média os soberanos davam de
presente os cartórios a seus preferidos, por essas
coisas que a humanidade não explica bem, conti
nuamos nessa linha, entregando um serviço pú
blico de alta relevância a particulares. E o que
acontece? Existem cartórios que mensalmente
propiciam uma fortuna que, na verdade, deveria
ser dinheiro do povo. São os imobiliários,os cartó
rios de protesto de títulos, por exemplo. Mas exis
tem cartórios que mal e mal alcançam uma renda
para sustentar-se. E o caso dos cartórios de regis
tro civil, que mal e mal produzem uma receita
suficiente para a sobrevivência do titular e de sua
família, para que tenham uma vida digna.

Então, a sustentação de S. Ex"S é correta. Isto
posso testemunhar como juiz. Com a alegação
de que pobre não paga, os cartónos acabam exi
gindo uma documentação, para não pagar, que
é mais cara do que o próprio ato. Esse fato é
conhecido de todos os juízes do Brasil e de todos
os advogados que se interessaram pelo assunto.
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Trata-se de uma questão que vamos levar daqui
para o Plenário. Vamos estatizar os cartórios em
nome do povo brasileiro, porque é um serviço
público. (Palmas.) Os serviços serão gratuitos,
porque serão de propriedade do Estado e este
não irá cobrar os atos de cidadania

Esta, a minha posição.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
passar à votação. Quem votar "sim" estará ex
cluindo a expressão "inclusive os de natureza pro
cessual e os de registro civil" da alínea h, inciso
lll, do art. 3° Quem votar "não", manterá o texto.

(Votação)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Cleonâncio Fonseca, Darcy Pozza, Délio Braz,.Jaí
me Palíarín, João Menezes, José Femandes, José
Mendonça de Morais, LuizViana Neto, MiltonBar
bosa, Ubiratan Spinelli e Farabulini Júnior.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira, Aécio Neves,AluízioBezerra, Anna
Maria Rattes, Antônio Câmara, Antônio Mariz,
Gonzaga Patriota, João Agripino,João Paulo, Joa
quim Haickel,José Carlos Coutinho, José Carlos
Grecco, José Paulo Bisol, Lúcia Braga, Lúcia Vâ
nia, Manoel Viana, Mário Assad, Maurício Nasser,
Orlando Pacheco, Raul Belém, Roberto D'Ávila,
Samir Achôa, Uldurico Pinto, ZizaValadares, Vladi
mir Palmeira, Sigmaringa Seixas, Rita Camata e
Cristina Tavares.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Vou pro
clamar o resultado da votação: 28 votaram "não";
11 votaram "sim". Está mantido o texto.

O Constituinte José Mendonça de Morais re
quer destaque para votação em separado da letra
c do item I,art. 3°, com vistas à exclusão de todo
o texto.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura
do texto.

O SR. SECRETÁRIO - Art.3°, inciso I, alínea
c:

"c) O Orçamento da Uniãoconsignará do
tação necessária e suficiente ao cumprimen
to do dever previsto na alínea anterior."

O SR. CONSillUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, para sabermos o que
se deseja com o texto da letra c, é preciso ler
a letra b. Na verdade, o orçamento da União ja
mais vai comportar recursos para alimentação,
saúde, trabalho, remuneração, moradia, sanea
mento básico, seguridade social, transporte cole
tivo e educação de todos os que forem brasileiros
e que não tiverem condições de atender a essas
necessidades. Então, acho um absurdo querer
colocar isso como norma constitucional. Essa
norma provocaria o surgimento de mandados de
segurança, procedimentos judiciais, no sentido
de se exigiro cumprimento da Constituição nesse
item, tomando-se necessário colocar dinheiro à
disposição para atender a tudo isso. O Relator
quis ser bom demais com o povo, sem dar ne
nhum dever para o povo na Constituição; em hora
alguma se fala em dever, e quer-se obrigar a União
a colocar no orçamento recursos necessários pa
ra manter tudo isso. Qualquer constitucionalista
que for analisar o assunto vai entender que a
nossa Constituição ou está sendo feita de brinca
deira, para não ser cumprida, ou então quem colo
cou isso aqui não sabe o peso que acarretará
em termos orçamentários para a União, porque

vai excluir por completo a pobreza, conforme se
deseja, à custa de um orçamento público que
não tem condição de atender a todas essas despe
sas. Por incapacidade orçamentária, não pode
mos incluir essa norma na Constituição, pois ela
acarretaria uma dotação orçamentária. Isso vai
gerar um peso tremendo para o povo brasileiro,
porque, a União não tendo recursos, irá aumentar
a carga tributária. É lógico que uma Constituição
não pode conter uma obrigação tão forte quanto
esta.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Deputado João Agripino.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO -Sr.
Presidente, a alínea d do mesmo artigo, por si
SÓ, destrói toda a argumentação do ilustre Consti
tuinte José Mendonça de Morais. Diz que, na im
possibilidade comprovada de exercer imediata e
eficazmente a garantia prevista na alínea b, o Esta
do tem o dever de estabelecer programas, orga
nizar planos, etc.

A obrigação, que é de dotação orçamentária,
para alimentação, saúde, trabalho, moradia, sa
neamento básico, seguridade social, transporte
e educação, é o mínimo, como dizo próprio texto
do artigo. Parece que o Constituinte José Men
donça de Morais quer que se façam dotações
orçamentárias para a Ferrovia Norte-Sul, ou para
obras faraônicas, em detrimento dessas, que são
as prioritárias, as principais. Se não houver essa
obrigação orçamentária, o Govemo estará sem
pre fugindo dessa obrigação. O que se pretende,
o que o Relator pretende, é tomar obrigat6ria a
dotação orçamentária para atender a esses itens.
Mas, se não houver condições, o Estado tem obri
gação também de estabelecer programas e orga
nizar planos e dizer por que não pode atender
a esses itens. A meu ver, deve ser mantido o
inciso I do art. 3°

ASR' CONSTITUINTE LÚCIABRAGA-Permi
ta-me Sr. Presidente, pela ordem.

Desejo reforçar as palavras do colega Consti
tuinte, no sentido de que esse item apenas toma
o dispositivo auto-aplicável. Isto é importante, por
que o Govemo geralmente se esquece do social.

É importante que se consigne isto aqui, embora
possa haver a dificuldade, já está superada pela
alínea "d", na impossibilidade comprovada de
exercer..."

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem,
para uma comunicação a V.Ex" e à Casa a respeito
da matéria que está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, na Subcomissão do Poder Le
gislativo ficou decidido que o orçamento deveria
conter realmente o quadro setorial dos investi
mentos públicos e mais a comunicação a prlorl
ao Congresso Nacional dos investimentos que
por acaso o Poder Executivo desejasse promover.
E aí tem cabimento sim, com todo o respeito
ao Constituinte que requer o destaque, que o qua
dro setorial dos investimentos seja consignado
no orçamento. É exigência já constante quanto
às prerrogativas do Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - A Presi
dência solicita a compreensão dos Srs. Constí-

tuintes, no sentido de que cumpram o Regimento.
Vou dar a palavra aos dois Constituintes para en
caminhar. Peço aos Srs. Constituintes que so
mente requeiram questões de ordem com base
em artigos do Regimento, ou em caso excep
cional. Do contrário, não teremos condições de
prosseguir com nosso trabalho.

Com a palavra o Sr. Relator, a quem solicito
que se atenha aos três minutos regimentais.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, há dois mil anos, os pequenos corações
generosos da humanidade resolveram acabar
com a pobreza absoluta. Mas, ~om sua bondade,
não fízeram mais do que multiplicar a miséria
na humanidade.

Resolvemos colocar, aqui, uma obrigação do
Estado e da sociedade, no sentido de que sua
função primordial é retirar da miséria e da indigni
dade no mínimo 40 milhões de brasileiros, dar
lhes condição de existência digna. (Palmas.) Se
arrancarem este texto do Anteprojeto, joguem es
ta Constituição no lixo!

O SR. CONSTITUINTEJOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, peço a palavra, na condição de
líder.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. EX
tem a palavra, por três minutos improrrogáveis,
com base no art. 12, § 4° do Regimento Intemo
da Assembléia Nacional Constituinte, que diz o
seguinte:

"Em caráter preferencial e independente
mente de inscrição, poderá o Líder discutir
matéria da Ordem do Dia e encaminhar a
votação, obedecidos os prazos e condições
estabelecidas neste Regimento."

~ O SR. CONSTITUINTEJOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, este artigo do
Relator, que coloca no Orçamento da União dota
ção necessária ao cumprimento de deveres pre
vistos na alínea anterior, é da maior importância,
porque se diz, na alínea "a", que o Estado deve
dar alimentação, saúde, trabalho, remuneração,
moradia, transporte, seguro, tudo. Como poderá
fazer isso se não estiver no orçamento?

Aqui embaixo se diz: "na impossibilidade com
provada de exercer imediatamente e eficazmente
a garantia, o Estado estabelecerá programas or
ganizados, planos". Como ele vai organizar pia
nos? Como arrecadará o dinheiro, se não estiver
no orçamento? Tem que estar previsto no orça
mento. 56 assim o Govemo poderá ter no orça
mento da ordem social numerário para dar, pelo
menos em parte, assistência .aos necessitados.
Se não constar no orçamento, é uma mera balela,
sem nenhum significado. Portanto, defendo a ma
nutenção da alinea "c", que seja colocada no lugar
próprio, no orçamento próprio, a fim de se poder,
pelo menos, tentar atender ao que dispõe a alínea
"a". Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
começar a votação.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chama
da dos Srs. Constituintes.

Quem votar "sim" exclui a alínea c do inciso
I, do art. 3°; quem votar "não" mantém o texto.

(Votação)

Votou sim o Constituinte José Mendonça de
Morais.



Julho de 1987 OlARIa DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 2 35

Votaram não os seguintes Constituintes:Adauto
Pereira, Aécio Neves, AlUÍZio Bezerra, Anna Maria
Rattes, Antônio Câmara, Antônio Mariz, Cleonân
cio Fonseca, Darcy Pozza, Délio Braz, Gonzaga
Patriota, Humberto Lucena, Jaime Palíarín, João
Agripino,João Menezes, João Paulo, José Carlos
Coutinho, José Carlos Grecco, José Femandes,
José Paulo Bisol, Lúcia Braga, Lúcia Vânia, Luiz
VianaNeto, Lysâneas Maciel,Manoel Viana,Mário
Assad, Maurício Nasser, MiltonBarbosa, Paulo Al
mada, Raul Belém, Roberto D'Ávila, SamirAchôa,
Ubiratan Spinelli,ZizaValadares, Vladimir Palmei
ra, Sigmaringa Seixas, RitaCamata, CristinaTava
res e Farabulini Júnior.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - A Presi
dência vai proclamar o resultado da votação: 1
voto favorável e 38 votos contrários. Mantido o
texto.

O Sr. Constituinte João Menezes requer desta
que para votação em separado das alíneas b,
c, d e g, inciso V, art. 4~ Será lido o texto pelo
Sr. Vice-Presidente.

O SR.VICE-PRESIDENTE (AécioNeves) - Diz
a letra b:

"b) É livrea paralisação do trabalho, seja
qual for a sua natureza e a sua relação com
a comunidade, excluída a iniciativade empre
gadores, não podendo a lei estabelecer ou
tras exceções."

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) -Concedo
a palavra ao Constituinte João Menezes, para en
caminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a preocupação
na elaboração desta Constituição se prende, em
todos os sentidos, à liberdade. Combate-se a dis
criminação ou qualquer coisa que cause atrito
entre as pessoas. Pretende-se fazertudo em igual
dade de condições. Entretanto vemos aqui, na
alinea b:

"É livrea paralisação do trabalho, seja qual
for a sua natureza e a sua relação com a
comunidade, excluída a iniciativados empre
gadores".

Por que os empregadores não podem também
paralisar? Se os empregadores podem e a Consti
tuição é igual para todos, os empregadores tam
bém têm o direito de poder paralisar. Parece-me
que aqui estamos usando o princípio de tratar
desigualmente seres iguais. Esse princípio não
pode ser aceito.

Devemos estabelecer igualdade para todos. Se
é livre a paralisação do trabalho, tem de ser para
todos. Todo mundo pode exercer a paralisação
do trabalho de acordo com a letra b.

É esta a razão de termos pedido destaque para
essa emenda. Não podemos admitir que se esta
beleça aqui preferência a quem quer que seja.
Não podemos estar aqui fomentando luta de clas
ses entre trabalhadores e empregadores. Temos
de marchar em igualdade de condições, estabele
cendo o melhor relacionamento possível entre
as classes sociais. Do contrário, iremos para a
anarquia, que não serve a ninguém, muito menos
a este País. Precisamos fazer uma Constituição
que realmente estabeleça direitos iguais para pes
soas iguais, estabeleça direitos iguais para todos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO-As
situações são diferentes, neste caso?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Não, a situação não é diferente. Quer dizer, pelo
fato de um ser empregador e o outro empregado,
somente este último pode paralisar suas ativida
des? Só o empregado pode ter preguiça? O patrão
não pode?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Mas V. Ex" disse direitos iguais para pessoas
iguais.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
O empregador também pode paralisar suas ativi
dades. Temos de estabelecer na Constituição
igualdade de direitos para todos. Pode até não
ser simpático agora, porque é muito fácilse acres
centar princípios e normas que agradem grupos.
Achamos que uma Constituição não é feita para
agradar a grupos, mas para ser aplicada rigida
mente para todos, contra todos ou a favor de
todos. Daí a razão de, mais uma vez, demons
trarmos desta tribuna as incongruências em que
tem incorrido o parecer do Relator. Se formos
examinar, um a um, os artigos desse projeto, veri
ficaremos que estãoi embaralhados um com o
outro. Destaquei esse artigo esperando que se
aplique o princípio da igualdade e da respeita
bilidade entre todas as classes. Era esse o nosso
encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) -Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Farabulini Júnior,
para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, somos dos que defendem a
liberdade total para o trabalhador, enquanto dese
ja promover a greve, e somos contrários ao Iec
kout, à despedida em massa. Cumpre-nos dar
ao trabalhador a única possibilidade de que dis
põe: a de paralisar o trabalho, para fazera reivindi
cação que deseja.

A reivindicação do trabalhador deve estar con
signada em lei com clareza, como aqui se encon
tra: "É livre a paralisação do trabalho, seja qual
for sua natureza".

Quanto aos serviços essenciais, o Poder Públi
co, no caso dos hospitais, de postos de saúde,
puericultura e tudo o mais, na verdade o Poder
Público precisa manter seus serviços, e fazê-lo
tão bem a ponto de igualmente atender às reivin
dicações dos funcionários públicos desses seto
res.

Agora, no que tange ao lockout, à despedida
em massa, concordo plenamente com o Sr. Rela
tor, no sentido de que não podemos, de modo
algum, autorizá-los. Para os grupos de pressão,
os grupos econômicos, que podem lançar mão
do lockout, esta é a melhor medida, pois fecham
a fábrica e os trabalhadores não têm como exigir
seus direitos.

Voto com a alínea b, portanto.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Acho
que a questão é muito simples, ou se admite
que direito de greve é um direito constitucional
- e direito constitucional significa algo mais am
plo que qualquer direito subjetivo - ou não se
quer o direito de greve. Isto é, finge-se que se
quer, coloca-se na Constituição e permite-se que
a lei disponha o contrário.

A situação atual é que a greve é um direito
constitucional, mas a legislação retira esse direito.
Queremos eliminar esse absurdo.

Mas aqui há um aspecto muito importante, que
talvez não tenha sido alcançado por alguns. En
tendemos que os trabalhadores do Brasil atingi
ram um nível de consciência social e política tão
maduro, que têm condições de fazer greve até
em serviços essenciais, e cuidar de como se fazem
as coisas, sem que ocorram problemas para a
comunidade.

Este texto, aqui, confia na consciência social
e políticado trabalhador brasileiro, em última aná
lise, confia na consciência social e políticado povo
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Vamos
submeter a matéria à votação. "Sim" mantém
o texto; "não" retira a alínea b do inciso V, b,
c,d, ego

(Votação)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira,Aécio Neves,Aluízio Bezerra,Anna
Maria Rattes, Antônio Câmara, Antonio Mariz,
Gonzaga Patriota, Humberto Lucena, João Agri
pino, João Paulo, Joaquim Haickel, José Carlos
Coutinho, José Carlos Grecco, José Fernandes,
José Mendonça de Morais,José Paulo Bisol, Luiz
VianaNeto, Lysâneas Maciel,Manoel Viana,Mário
Assad, Maurício Nasser, MiltonBarbosa, Paulo Al
mada, Raul Belém, Roberto D'Ávila, Samir Achôa,
Ubiratan Spinelli, U1durico Pinto, Ziza Valadares,
VladimirPalmeira, Sigmaringa Seixas, RitaCama
ta, Cristina Tavares e Farabulini Júnior.

Votou "não" o Constituinte João Menezes.
Absteve-se de votar o Constituinte Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Foram
34 votos "sim", um "não" e houve uma absten
ção. Mantido, portanto, o texto.

Foram apresentados dois requerimentos de
destaque, no mesmo sentido, pelos Srs. Consti
tuintes João Menezes e Luíz Viana Neto. O que
apresenta o número menor, em termos de proto
colo, é de autoria do Constituinte João Menezes.
Refere-se ao inciso 11I, alínea b do art. 5~, que
o Sr. Vice-Presidente passará a ler.

OSR. VICE-PRESIDENTE (AécioNeves)-Es
tá à página 28. O pedido de destaque visa a supri
mir a alínea b, que diz o seguinte:

"b) São privativas de brasileiros natos as
candidaturas..."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDON
ÇADE MORAIS - Essa matéria já foivotada,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - É
verdade. Portanto, está retirada a emenda.
Aliás, já o havia sido pelo próprio Sr. Cons
tituinte.

Outro requerimento de destaque do Cons
tituinteJoão Menezes:para votação em sepa
rado do art. 6° do Anteprojeto, cuja leitura
será feita pelo Sr. Vice-Presidente.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves)
- Página 29, art. 6°:

"A lei não poderá excluir os militares,
os policiais militares e os bombeiros militares
do exercício de qualquer direito político."

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚ
NIOR - Sr. Presidente, pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem V.
Ex< a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, em razão da ausência do Autor,
creio estar prejudicada a votação desse destaque.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIOCÂMARA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

Essa Presidência tem sido liberal, tem adotado
um comportamento, aliás, exemplar. Deste modo,
como o nobre Constituinte signatário do pedido
de destaque que acaba de ser lido está ausente,
sugiro que a Presidência passe a outro pedido
de destaque, até que S. Ex" volte para, então, ver
seu pedido apreciado. Acho que S. Ex" tem direito
a serouvido pelo Plenário, na defesa de seu reque
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Exata
mente. Vamos a outro requerimento.

A SR' CONSTITUINTEANNAMARIA RATIES
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) -Estamos
em votação. V. Ex" deseja levantar questão de
ordem sobre o processo de votação?

A SR' CONSTITUINTEANNAMARIA RATIES
- Exatamente, Sr. Presidente.

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

A SR' CONSTITUINTEANNAMARIA RATIES
- Sr. Presidente, dada a firmeza, a lisura e a
competência com que V. Ex" tem conduzido os
trabalhos, gostada de fazer uma solicitação a V.
Ex", no sentido de que encaminhasse ao Plenário
sugestão para agilizarmos a votação, já que o
tempo que dispomos está-se esgotando, o que
me preocupa sobremaneira.

Minha sugestão, portanto, é para que a Presi
dência, quanto aos destaques apresentados e ca
so os respectivos autores consentissem, os sub
metesse ao processo de votação simbólica, a prin
cípio. Na eventualidade de serem rejeitados, não
precisariam ser votados nominalmente; caso não
sejam rejeitados, haveria uma ratificação de vota
ção nominal para as proposições.

Creio que isso adiantaria bastante o andamento
de nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO-Sr. Presidente, desejo apenas acrescentar
que em outras Comissões esse procedimento su
gerido pela nobre Constituinte vem sendo adota
do, agilizando muit~ a votação das matérias.

O SR. CONSillUlNTEJOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, desejo manifestar-me a favor da su
gestão da nobre Constituinte Anna Maria Rattes.
Outras Comissões, inclusive, já encerraram as vo
tações de mais de trezentos destaques. Chegaram
5 esse resultado porque adotaram o processo de
lOtaçãosimbólica. Quanto a nós, inclusive, já tive
nos aqui inúmeras votações e, em todas, os des-

taques têm obtido apenas um voto favorável.Quer
dizer, se a votação fosse feita simbolicamente,
seria mais fácil constatar haver somente um voto
discrepante e estaria encerrado o assunto. Mas,
da forma como estamos agindo, vimos perdendo
muito tempo. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTEDÉUO BRAZ - Permi
ta-me, Sr. Presidente.

Sou contra essa medida. Devemos seguir o
Regimento. Nós começamos assim, está indo
bem a votação e ainda há bastante tempo, já
que temos a noite toda pela frente para trabalhar.
Acho que temos que dar o exemplo, pois estamos
aqui para prestar um serviço à Nação e discutir
toda a matéria.

Portanto, meu voto é contra.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Luiz
Viana Neto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Presidente, solicitei a palavra precisamente pa
ra apoiar a sugestão formulada pela nobre Consti
tuinte Anna Maria Rattes, porque, mais do que
tudo, haveremos de ser objetivos, pragmáticos,
para que o nosso trabalho possa chegar a bom
termo. E, evidentemente, já está provado à sacie
dade que, se prosseguirmos no estrito cumpri
mento do procedimento liberal até aqui seguido
por V. Ex", nós, ainda que não durmamos, ainda
que não tenhamos qualquer interrupção, mesmo
para refeições, na manhã de segunda-feira não
teremos o nosso trabalho concluído.

Sabe V. Ex', melhor do que eu, que tem de
apreciar trezentos e cinqüenta pedidos de desta
ques e um número considerável de emendas. V.
Ex' só tem uma alternativa: ou adota a sugestão
da Constituinte Anna Maria Rattes, ou decide que
não concluiremos o nosso trabalho.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Lembro a V.Ex"que o Regimento da Constituinte
não revoga o bom senso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Eu quero
decidir, depois de estar bem esclarecido sobre
a matéria. Segundo fui informado, existem nas
outras Comissões deliberações nesse sentido.
Gostaria de ouvir o Plenário, para ser mais seguro
na decisão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI·
NHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, o que temos observado nas ou
tras Comissões é que, feito esse tipo de votação
pelo Plenário, o próprio requerente do destaque
normalmente abre mão dele, ao ver o resultado
adverso.

A colocação não seria anti.regimental sob esse
aspecto. Então, faríamos a votação simbólica e
o próprio requerente, vendo a tendência da Co
missão, retiraria o destaque.

O SR.PRESIDENTE (MárioAssad) - Vou pedir
a presença de todos os Constituintes no plenário
para decidirmos a matéria.

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

Desejo acompanhar a ilustre Constituinte Anna
Maria Rattes porque, na verdade; se ficarmos aqui
assim até amanhã não decidiremos e o Relatório
corre risco de não ser votado. Temos matéria
da mais alta importância consignada no trabalho,
que não pode frustrar-se.

Ora, se o próprio autor do destaque disser que
desiste dele, porquanto veja que não tem guarida
no plenário...o problema estará resolvido. E posso
falar com autoridade porque, na verdade, estou
aqui com um calhamaço de destaques. E, pelo
visto, não conseguirei discuti-los todos e há alo
guns da mais alta importância. '

Acompanho a sugestão apresentado pela ilus
tre Constituinte Anna Maria Rattes.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Faço
aos Srs. Constituintes um apelo, com devida vê
nia, no sentido de que compareçam ao plenário,
para depois não dizerem que decidimos questão
de tamanha responsabilidade sem a presença de
todos.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Consti
tuinte Uldurico Pinto.

O SR. CONSTITUINTE ULOORICO PINTO 
Sr. Presidente, consideramos muito lógica a pro
posta da companheira Constituinte Anna Maria
Rattes, dentro do que colocou o Constituinte Fara
bulini Júnior.

Para votarmos o Relatório, no intervalo de tem
po de que dispomos, teremos que usar o bom
senso. Acreditamos que os companheiros que
apresentaram as propostas, normalmente irão re
tirá-Ias, independentemente do acordo, ao verem
a tendência contrária do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Voupedir
a todos os Constituintes, inclusive aos que estão
na ante-sala e no gabinete da Presidência, que
estejam aqui para decidirmos a matéria, porque
amanhã poderão dizer que a decisão foi tomada
em sua ausência.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARA
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARA
Sr. Presidente, concordo com a exposição feita
pela Constituinte Anna Maria Rattes, porque tenho
estado em outras Comissões e, mesmo nos desta
ques, quando não há matéria de relevância, tem
se chegado ao consenso. Se formos discutir todos
os destaques, não conseguiremos concluir os tra
balhos. Não seremos os pioneiros nesta iniciativa.
Em duas, ou três Comissões, a cujos trabalhos
tive oportunidade de comparecer, muitos desta
ques foram retirados e muitas matérias, que inclu
sive não tinham o consenso da Comissão, dessa
maneira foram votadas consensualmente.

Se não estou enganado, parece que há duas
Comissões, já agora às 10 horas da noite, próxi
mas, de concluírem seus Relatórios. Então, Sr.
Presidente, é sábia a decisão de V. Ex", quando
chama o Plenário. Mas temos já outras Comissões
usando esse expediente, sugerido na questão de
ordem levantada pela Constituinte Anna Maria
Rattes.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A Presi
dência está aguardando a presença de todos os
Constituintes, inclusive dos que estão confabu
lando nos gabinetes, para acertos outros, no sen
tido da imediata solução desse problema, angus
tiante para todos nós.

Tem a palavra, pela ordem, o ConstituinteJoão
Paulo.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO PAULO- Pelo
visto, Sr. Presidente, não existe discordância quan-
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to à necessidade de levarmos a bom termo o
trabalho iniciado, de apreciar toda a matéria com
a maior celeridade possível. Então, acho que a
proposta da Constituinte Anna Maria Rattes foi
colocada oportunamente, e acredito que não fere,
de fato, o Regimento, uma vez que já foi dito
que o próprio Constituinte poderia insistir no seu
destaque ou renunciar a ele - e ai proceder-se-ia
dentro das normas regimentais.

Portanto, acato a proposta da Constituinte Anna
Maria Rattes e votarei de acordo com ela, se for
o caso.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOSCOUTI
NHO - Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSmUINTEJOSÉ CARLOScoem
NHO - Sr. Presidente, é louvável a atitude do
Constituinte Délio Braz, mas quero esclarecer que
a retirada da proposição dar-se-á voluntariamente
pelo Constituinte que a apresentou, para não fugir
às normas regimentais. Não queremos absoluta
mente - já que a Presidência, a Vice-Presidência
e o Sr. Relator têm sido tão condescendentes
conosco e nossos trabalhos têm corrido tão bem
- que haja uma imagem distorcida do que real
mente está havendo aqui dentro, um espírito de
entendimento e um relatório maravilhoso que nos
foi apresentado. Fica, então, o nosso apoio à pre
posição da Constituinte Anna Maria Rattes.

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

O SR. CONSTITUINTEJOÁO AGRIPINO - Sr.
Presidente, a proposta da Constituinte Anna Maria
Rattes deve ser acolhida pelo plenário da Comis
são, porque não tolhe nem vem empanar o brilho
das discussões que se têm mantido e travado
neste plenário. Muito ao contrário, os destaques
têm sido discutidos com a liberalidade caracte
ristica de V.Ex-, na condução dos trabalhos.

V. Ex- tem sido tolerante, não com o espírito
de retardar os trabalhos, mas, sobretudo, de esgo
tar a matéria e dar oportunidade, àqueles que
querem falar sobre o assunto. V.Ex-já deu exem
plos de sobra disto. Mas não haveria tolhimento
dos debates. Os destaques seriam discutidos da
mesma forma que vêm sendo até o momento,
só que, no momento da votação, ao invés de
se fazer a chamada nominal - que leva de 15
a 20 minutos, às vezes mais, quando há interrup
ções -, faríamos a votação simbólica. Consta
tado o resultado, o autor do destaque natural
mente teria o cuidado de retirá-lo, se a evidência
comprovasse que não haveria como ele obter êxi
to.

Estaa proposta que submetemos a V.Ex-, lou
vando a sua atitude, ao chamar os companheiros
ao plenário, para que a decisão seja de toda a
Comissão e não isoladamente, da minoria even
tual que está presente no momento. Por isso, en
dossamos a proposta da Constituinte Anna Maria
Rattes e esperamos que toda a Comissão nos
acompanhe.

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

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES 
Acho que a proposta apresentada pela nobre
companheira vem exatamente ao encontro da
que fizemos no início da reunião de hoje. O que

se procura, Sr. Presidente, é fazer uma Consti
tuição que, pelo menos, esteja perto da vontade
do povo brasileiro. Não será com adiamentos,
não será protelando a votação, que iremos fazer
um trabalho melhor ou pior. Acho que a proposta
da nossa companheira não fere o Regimento, e
o ilustre Professor de Direito, Dr. João Agripino,
da Paraíba, colocou isto com muita propriedade.

Se a proposta vai ser retirada pelo autor e se
este será consultado e terá, inclusive, oportuni
dade de expor o seu ponto de vista com relação
à emenda que apresentou e ao destaque pedido,
não vejo por que não concordarmos com essa
sugestão, Sr. Presidente - já que V. Ex" tem tido
comportamento exemplar na Presidência dos
nossos trabalhos, dando demonstrações inequí
vocas do espírito democrático que já conhecia
mos em V. Ex- Temos a felicidade e a honra de
sermos mineiros, como V.Ex" - não o privilégio
de sermos de Manhuaçu, - mas a alegria de
também sermos mineiros.

E por isso, Sr. Presidente, acho que a medida
ora proposta, além de agilizar nossos trabalhos
e facilitar a melhor compreensão por parte dos
Srs. Constituintes, vem em hora apropriada, para
simplificar o andamento dos trabalhos da nossa
Comissão, exatamente porque V. Ex' tem sídd
um Presidente da maior competência na sua dire
ção. Talvez esta Comissão seja a única em condi
ções de apresentar um projeto definitivoà Comis
são de Sistematização, ainda que pequenos entra
ves tenham sido colocados, no nosso caminho.
É necessário dizer que a nossa Comissão, respal
dada no excelente parecer do Prof. José Paulo
Bisol, parece que será a única a entregar seus
trabalhos concluídos à Comissão de Sistemati
zação.

Por isso, Sr. Presidente, não apenas endosso
o pedido da nossa companheira Anna Maria Rat
tes, como peço a V. Ex-, mais uma vez, usar do
seu espírito democrático para que possamos agi
lizar os nossos trabalhos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com

a palavra o nobre Constituinte Maurílio Ferreira
Lima.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍUO FERREIRA
UMA - Sr. Presidente, gostaria também de me
pronunciar sobre a proposta da Constituinte Anna
Maria Rattes.

Estamos vivenciando aqui em Brasília,hoje, um
dos espetáculos cívicos que mais dignificam a
democracia brasileira. Dos corredores do prédio
do Congresso Nacional, delegações de todos os
setores sociais do Pais acompanham, com aten
ção, os trabalhos que aqui se desenrolam, espe
ciamente no seio desta Comissão, a partir da apro
vação do anteprojeto, assinado pelo Relator José
Paulo Bisol, o que, já tive oportunidade de frisar,
é uma peça que haverá de dignificar a presença
e os trabalhos de cada um de nós na Comissão.

Mas seria importante, Sr. Presidente, em aten
ção, inclusive, à opinião pública, que acompanha
atentamente os nossos trabalhos, que estes não
fossem marcados por medidas protelatórias e
que, com espírito cívico, cada Constituinte com
assento nesta Comissão contribuísse para que
as opiniões contrárias e conflitantes fossem nego
ciadas, na base de acordos. Com isto se poderia
agilizar nossos trabalhos para que, num espaço
de tempo razoável, possamos oferecer à Nação
brasileira o espetáculo de uma votação obtida

pelo consenso, mas enriquecida pela controvér
sia.

É nesse sentido que apóio a proposta da com
panheira Anna Maria Rattes, renovando a todos
os Constituintes, membros da Comissão, o apelo
no sentido de que haja o acordo que permita
à Presidência agilizar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tendo
em vista a manifestação quase unânime do Plená
rio, a Presidência decide que somente fará uso
da palavra para encaminhar a votação o autor
da emenda apresentada ou do destaque. O Rela
tor fará uso da palavra para oferecer o seu ponto
de vista, procedendo-se desta forma ao contra
ditório.

Ambos os oradores usarão o tempo de três
minutos - para cada um. O Presidente verificará
no Plenário, por indagação simbólica, a posição
dos membros com relação à propositura em vota·
ção.

Verificadaa posição dos membros do Plenário,
caso o autor não tenha maioria evidente, deverá
retirar a proposição de destaque. Verificada a
maioria do Plenário, de forma simbólica, favorável
à emenda ou destaque do autor, portanto, con
trária à posição do Relator, proceder-se-á à vota
ção nominal, nos termos do Regimento.

Esta a decisão da Presidência e, daqui para
a frente, procederemos desta forma.

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ-Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço, neste instante, meu desli
gamento da Comissão. Primeiro, porque V. Ex"
está mudando a regra do jogo. V. Ex- anunciou,
no início dos trabalhos, como se procederiam
as votações, quais seriam as oportunidades e age
ra, por arranjo ou acordo de bastidores, V. Ex
vem e muda a regra do jogo.

Quero pedir, neste instante, o meu desligamen
to desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad)-Eu gosta
ria que V.Ex" aguardasse uma explicação da Presi
dência.

Pela ordem, o Constituinte Ziza Valadares.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES 
Sr. Presidente, o nosso ilustre companheiro Cons
tituinte não entendeu o espírito ou não deve ter
ouvido bem, a proposta apresentada.

O SR. PRESIDENTE (MârloAssad) - Não va
mos violar em nada o Regimento, em nada. Só
retirará o destaque, quem quiser retirá-lo. Quem
não quiser retirar, não o faré,

Nobre Constituinte, eu pediria que considerasse
e respeitasse a atuação do Presidente até agora.
Se V.Ex-tiver alguma dúvida com relação à infrin
gência do Regimento, gostaria que V.Ex' a escla
recesse, porque V.Ex- não será obrigado a retirar
o destaque em instante algum. V.Ex-poderá man
ter o destaque e votá-lo a hora em que bem enten
der e no instante que bemjulgar. V.Ex-tem atuado
aqui magnificamente e colaborado com a Presi
dência e com a Casa, e tem nos dado todo o
seu esforço e toda a sua dedicação, de que a
Presidência é testemunha - porque V.Ex-a todo
instante e a toda hora tem estado preocupado
em como agilizar esse processo e encontrar uma
solução para os problemas que enfrentamos. V.
Ex- é dos que têm lutado comigo no sentido de
encontrarmos uma forma para a solução desse
problema. Não é possível que se frustre todo o
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trabalho da Comissão. APresidência não infringirá
em hora alguma os termos do Regimento. Quan
do não se quiser retirar o destaque, muito bem,
que seja votado.

Quero ainda dizer a V.Ex" que, por inteira im
possibilidade de se concluírem os trabalhos, todas
as Comissões da Casa adotaram este critério e
nós o estamos adotando em condições de igual
dade com praticamente todas as Comissões da
Casa. Inclusive, algumas delas, segundo estou in
formado, já concluíram a votação devido a esse
procedimento.

É uma maneira de agilizar com a maior gran
deza, sem infringiro Regimento, o nosso trabalho,
a ser apresentado segunda-feira. Afinalde contas,
V. Ex" há de convir que estamos com o dever
e o compromisso de entregarmos, na segunda
feira, o nosso trabalho concluído. Como fazê-lo,
com esse ritmo de votação de trezentas emendas
e trezentos destaques, por assim dizer, o que vai
significar trabalho em tomo de duzentas horas.

Esta é a forma de, sem atentar contra o Regi
mento, resolver o problema.

É o apelo que eu faço ao espírito público, à
dedicação e à grandeza de V. Ex" (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ - Muito
obrigado, Sr. Presidente, mas não fuieu o culpado
pelos trezentos e poucos destaques apresentados
aqui nesta Comissão, foi o Sr. Relator. Foi S. Ex'
quem não nos quis ouvir, não aceitou as nossas
emendas e quis nos impor o seu Relatório.

Então, eu não tenho culpa de aqui termos tre
zentos ou quinhentos destaques para apreciação,
quero apenas que se cumpra o Regimento. V.
Ex", no início dos trabalhos, disse que seguiria
o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Gostaria
que V. Ex" me informasse em que ponto nós o
estamos infringindo. V. Ex' tem o destaque. V.
Ex' pode retirá-lo, mas se julgar conveniente não
o fazer, que não o retire e o submeta a votos
normalmente, como todo mundo. Quem quiser
retirar, retira, quem não quiser, não retira.

Em que ponto nós estaremos infringindo o Re
gimento? (Pausa.)

A Mesa está aguardando um requerimento que
será encaminhado àPresidência, pedindo a retira
da de vários destaques. Talvez, assim, nem seja
necessário adotarmos esta medida, e possamos
adotar outra. Porque estou surpreendido com a
notícia agradável de que muitos destaques serão
retirados e talvez até nem seja preciso adotarmos
essa medida.

Mas faço um apelo a todos os integrantes da
Comissão no sentido de que não se retirem do
Plenário.

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

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

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Quanto à proposta do Constituinte João Mene
zes, houve o adiamento da discussão da matéria
em votação, sugerido por S. Ex" - S. Ex' aqui
não se encontrava. Então, requeiro a V. Ex" que
se discuta agora.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Depois
do Constituinte Farabulini Júnior, V. Ex' terá a
palavra, pela ordem, nobre Constituinte.

Desculpe-me, nobre Constituinte FarabuliniJú
nior. A palavra lhe é mantida.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não foi nada, Sr. Presidente. Houve interrupção
na votação, porque o Constituinte João Menezes
aqui não se encontrava. Então requeiro a V. Ex'
que dê prosseguimento aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - É uma
boa sugestão, nobre Constituinte.

Com a palavra o nobre Constituinte João Me
nezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, parece-me ter ouvido o nobre
Constituinte dizer que havia um destaque meu
para ser discutido.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - A Presi
dência estava aguardando a presença de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTEJOÃO MENEZES 
E há algum destaque meu para ser votado?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Não.
Gostaríamos que v. Ex", como os demais Consti
tuintes, estivesse presente à discussão da matéria
em pauta, porque não queríamos resolvê-la na
ausência dos senhores.

O SR. CÓNSTITCllNTE FARABUUNI JÚNIOR
-Sr. Presidente, peço a palavra, antecipadamen
te, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Agora V.Ex" vai deixar-me falar. Não vamos recla
mar nada! Como V. Ex' vai contraditar?

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero deixar
bem clara, aqui, minha posição, sobretudo repre
sentando a Liderança do Partido da Frente Liberal.

Dentro das minhas possibilidades, procurei
examinar detalhadamente todos os assuntos aqui
debatidos, fazendo o máximo de esforço para
sempre de acordo com o que me ditava a cons
ciência, à procura do melhor para o País. Há pon
tos nevrálgicos a discutir agora, que pretendia
mantê-los até o último instante. São matérias refe
rentes ao voto destituinte, à anistia, ao defensor
do povo e à criação do Tribunal Constitucional.

Na conversa que mantivemos ficou combinado
- se o Plenário naturalmente acatar e aprovar
essa combinação - a extírpação no projeto do
voto destítuínte, um dos destaques de minha au
toria.

Então, um grupo de constituintes acertou a
queda desse ponto, o que naturalmente será sub
metido ao Plenário.

Também sobre anistia, eu tinha duas emendas.
Uma delas referia-se à anistia aos empregadores.
Nesse item conseguimos encontrar uma fórmula
no sentido de a anistia ser estudada na forma
que a lei complementar designar. E a outra era
contra a figura do defensor do povo, à qual eu
também sou contra. Havia destaques contra a
criação dessa defensoria do povo.

Então, como há vários artigos, decidimos man
ter o defensor do povo, mas retiramos a faculdade
de ser eleito pelo Congresso. Em um último pará
grafo, acrescentei que fossem estabelecidas em
lei suplementar as condições de funcionamento,
a criação, execução e ação dessa figura a ser
inserida no projeto.

Quis parecer-me que, diante da luta que vimos
mantendo aqui, era o máximo que eu poderia
conseguir, nessas condições.

Quanto à criação do Tribunal Constitucional,
não chegamos a um acordo. Mantenho os meus
destaques e vou defendê-los, no sentido de se
manter o Supremo Tribunal Federal e não o Tri
bunal Constitucional, sem garantias, que não p0
de ter a idoneidade necessária para julgar as cau
sas fundamentais e principais do povo brasileiro.

Quis dar esta explicação à Casa para não pare
cer que se está fazendo uma coisa às escondidas.

Além do mais, isso se fez porque a Mesa abriu
essa exceção. Durante nossa discussão aqui vá
rios assuntos foram discutidos em piores condi
ções - no meu caso, pelo menos, estava o pro
jeto de destaque na mesa. Outros assuntos foram
discutidos sem haver destaques. Incluiu-se isso
e aquilo e o Plenário aceitou esse procedimento.

Esta explicação era necessária, para ficar grava
da, nos Anais do nosso trabalho, a nossa posição
na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte Humberto Lucena.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
- Sr. Presidente, atendendo ao apelo de V.Ex",
em comum acordo com representantes dos mais
diversos partidos na Comissão, fizemos suces
sivas reuniões. Realmente, como acabou de dizer
o nobre Constituinte João Menezes, chegamos
a um denominador comum, pelo qual, acredito,
poderemos terminar mais rapidamente os traba
lhos da Comissão, de tal sorte que o trabalho
do Relator José Bisol possa ser quase que inte
gralmente preservado.

Dentro dessa orientação - pedindo testemu
nho, se for necessário, do Constituinte Lysâneas
Maciel e demais Parlamentares que conosco se
entenderam a respeito da matéria - apelo para
os Srs. Constituintes, no sentido de que, após
esse entendimento de alto nível,fossem retirados
os pedidos de destaques, para que prevalecessem
apenas aqueles pertinentes a matérias que foram
objeto de acordo, o que permitirá, como disse,
a rápida conclusão dos trabalhos da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Indago
ao nobre Constituinte se alguma matéria ficou
para ser discutida, se ficou algo à parte desse
entendimento. Peço ao Sr. Secretário que anote
esses esclarecimentos.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
- No entendimento mantido ficou estabelecido
o destaque para supressão do voto destituinte,
objeto de requerimento de vários membros da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Esse é
o que fica? Gostaria de saber o que vamos votar.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
- Exatamente. O destaque para supressão do
voto destituinte é a primeira matéria - o destaque
para supressão da letra "c" do item VII do art.
4°

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
há de perdoar a Presidência, por insistir, mas gos
taria que V.Rx" frisasse quais os que serão votados
ou os que sairão, conforme o acordo.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
- É exatamente o que estou objetivando dizer
a V.Ex' e à Comissão.

Passo, então, a relacionar os pedidos de desta
que, que são vários: destaque para a supressão
do voto destituinte; destaque para supressão, no
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art. 4°, item VII, de letra "c", que diz respeito à
eleição direta para cargos de chefia de setores
da administração pública; destaque para supres
são do § 1° do art. 40 - e aí com vistas ao
Relator - dando nova redação ao § 6° do art,
40, que passaria a ser a seguinte: "Lei comple
mentar disporá sobre a escolha, a competência,
a organização e o funcionamento da defensoria
do povo".

Quanto ao art.22 do substitutivo, destaque para
suprimira expressão "sociedade civil", substituin
do-a pela expressão "o povo", de acordo com
o parecer favorável do Relator, ConstituinteJosé
Paulo Bisol.

E, afmal, no Capítulo 11 - Da Anistia, pedido
de destaque para apenas uma alteração no § 4°
do art. 51: "Ficam igualmente assegurados os
benefíciosestabelecidos neste artigoaos trabalha
dores do setor público e privado,dirigentes e re
presentantes sindicaisquando, por motivosexclu
sivamente políticos, tenham sido punidos, demi
tidos ou compelidos ao afastamento das ativida
des remuneradas que exerciam, bem como aos
que foram impedidos de exercer atividadesprofis
sionais em virtude de pressões ostensivas, expe
dientes oficiaissigilosos",acrescentando-se a ex
pressão "na forma da lei complementar".

Além disso, Sr. Presidente, ficou também esta
belecido, no entendimento, que o Constituinte
João Menezesmanteria o seu destaque para deci
são do Plenário com respeito à supressão dos
dispositivos referentes à criação do Tribunal de
Garantias Constitucionais.

Masisso ficarápara a deliberação livre do Plená
rio da Comissão. Alémdisso, o Sr. Relatoradmitiu
também a supressão do art. 46 do substitutivo.

Era o relatórioque tinha a fazer,Sr. Presidente

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra,pela ordem, o nobre ConstituinteFara
buliniJúnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-Sr. Presidente,desejo louvaro grupo de Consti
tuintes que se reuniu para estabelecer a melhor
medida - selecionar as matérias que na verdade
interessam sobejamente ao povo brasileiro e, as
sim, agilizar a votação.

Entretanto,Sr. Presidente,nobres Constituintes,
do relatório do ilustre Constituinte Humberto Lu
cena, não constam dois pontos que reputo da
mais alta importância e que contém a pretensão,
a nível de emenda e destaque, deste parlamentar.
Venho aqui focalizando desde o começo 05 as
suntos, um refere-se ao atentado ao pudor, em
emissões feitas pelas televisões em horários que
não sabemos quais; o outro, Sr. Presidente, refe
re-se á violênciaurbana.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Indago
de V. Ex' se a matéria da censura não foi votada.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não entendi.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Parece
que a matéria relativaà censura já foivotada.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não foi. Congitou-se apenas de um inciso de
um dos artigos. A matéria era própria e não foi
cogitada. Minhaproposta é no sentido de se "proi
bir exibições atentatórias ao pudor que induzam

à práticade violência, ao uso de substâncias entor
pecentes ou contrárias à moral e aos bons costu
mes".

Outro ponto, Sr. Presidente, que também não
forcogitado por esta plêiade de jovens represen
tantes do povo refere-se à violência urbana, o
que não pode ficar fora de qualquer tipo de em
preendimento salutar ao povo brasileiro.

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad)- O tempo
de V. Ex' está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não quero impedir a agilizaçãodos trabalhos.
Estou de pleno acordo. Levareiesses pontos para
a decisão do Plenário.São apenas esses dois pro
blemas.

Tenho aqui vintee tantas emendas. Voureque
rer a retiradadelas para facilitar e agilizar, os traba
lhos. Mas quero discutir e votar no Plenário as
duas pretensões citadas, que realmente dizem
respeito ao Interesse da nossa população e preci
sam ser discutidas aqui. Não tenho a pretensão
de ter o beneplácito do Plenário, mas quero que
se consigne aqui o voto de cada um.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex'
tem direito naturalmente, se quiser, de submeter
a voto 05 destaques solicitados.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Essas
coisas precisam ficarbem esclarecidas. Qualquer
mal-entendido, depois, poderá refletir-se como
descumprimento de uma palavraque acabou não
sendo dada. Então, vejamos. O voto destituinte
consta de dois textos, de dois artigos. Consta do
art. 15, "O povo exerce a soberania..." Então, cor
responderia à exclusão do inciso III do art. 15,
pág. 31, e da letra e, do item N do art. 5°

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Ainda há duas referências, Sr. Senador. Uma, no
art. 43. É a expressão contida na alínea "e" do
Inciso N do art. 5°

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Letra
e?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Do art. 43.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Está
certo o ConstituinteAntonioMariz. Qual a outra?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Confesso que não estou encontrando a última
delas.

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol)- De qual
quer forma, eu a procurarei.Se achar conveniente
eliminaruma, eliminareia outra.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Talvezeu esteja equivocado.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Se hou
ver concordância da maioria dos Constítuíntes,
manifesto também minha concordância quanto
à exclusão do voto destituInte. O segundo se refe
re ao art 4°, IncisoVII, alínea c.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Exatamente, nobre ConstituinteJosé Paulo Bisol.
Há uma referência aqui, ainda, que localizei no
art. 49, em sua parte final:

"Art. 49 (...) Não serão aplicáveisao disposto
no art. 5°, IncisoN, aliena e."

(Intervenção fora do microfone. Inaudí
vel.)

o SR. RELATOR (José Paulo Bisol) -Ali
nea e, Inciso N. Então, está bem claro que esse
acordo supõe a exclusão do voto destítuínte,que
é uma exclusão de partes de diversosdispositivos.
O voto destituinte fica fora do anteprojeto.

O segundo é o art. 4-, inciso VII, alínea c: .

"VII-A participação direta

c) 05 servidores e a comunidade afetada
escolherão, através de voto facultativo, os
agentes do Poder Público para 05 cargos..."

Essa é uma disposição tipicamente de lei ordi
náriae não vejodificuldadealguma em suprimi-Ia.
Isso não impede qualquer dos Constituintes, de
amanhã, elaborar um projeto de leipara que essas
disposições façam parte do nosso ordenamento
jurídico.Então, estamos conformes com essa su
pressão.

No que se refere à defensoria do povo - art.
40 - o que se pretende é a supressão do § 1°
do art. 40 e conseqüente adequação do § 6°

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Parágrafos 1° e 2° e adequação do
§ 69, do art 40.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
A escolha passa para o § 6°

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - A escolha se completa no § 6°.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Quer
dizer,suprimem-se os arts. 10 e 2°.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - E se inclui no 6° a modalidade da
escolha.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Então,
o § 1°passa para o 6°?

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Não. Os §§ l° e 2° desaparecem e
o assunto passa para o § 6°

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Ressalto que o art. 40 permanece.

O SR.RELATOR (José Paulo Bisol)- Entendi.
Trata-se de excluiro § 1° e o § 2°?

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
-Não. Só o § 1°

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - O §
2°dizrespeito à inviolabilidade. Trata-se de excluir
o § 1° e acrescentar, no § 6°, que o processo
de escolha será por lei complementar. Estou de
acordo.

O SR.PRESIDENTE (Mário Assad)- Eu gosta
ria que o ConstituInteHumberto Lucena se mani
festasse.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
- Estou de acordo.

O SR. CONSTITUINTE ZlZA VALADARES 
E a inviolabilidade do ConstituinteJosé Mendonça
deMorais?

O SR.RELATOR (José PauloBisol)-Ainviola
bilidadeé básica para esta função.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Exatamente. Está mantida.
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o SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - No art,
22, onde está escrito "sociedade civil", coloca
remos "seu povo", alterando o texto para:

"Art. 22. O Estado Brasileiro está sub
metido aos desígnios de seu povo, e suas
finalidades internas fundamentais são: ..."

Emenda 290 ao § 49 do art. 51: "Acrescentar,
após "expedientes oficiais sigIlosos", a expressão
"na forma da lei complementar". O resto é excluí
do. Concordo com a adição.

O sexto ponto do acordo é a supressão do
art. 46:

..Art. 46. Durante um ano, a partir da da
ta da promulgação desta Constituição, a
União,os Estados e os Municípios estão obri
gados a eliminar de suas administrações t0
dos os aspectos que configurem indesejáveis
privilégios ou aberrantes injustiças, .;"

Em suma, é um artigo contra os marajás.
Preciso dar uma explicação a respeito. Fiztoda

uma campanha eleitoral dizendo que se fosse elei
to Constituinte elaboraria uma proposta no seno
tido de que os direitos adquiridos dos que ganham
absurdamente nas costas do povo seriam suspen
sos para que o Estado revisasse até onde esses
privilégios poderiam ser mantidos e até onde de
veriam ser cassados. Não posso abdicar disso.
Abdico aqui, mas voltarei ao plenário com minha
emenda. É uma questão de honestidade. (Pal
mas.)

OSR. CONSTIfUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, uma questão de or
dem.

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

O SR. CONSTIfUlNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Devo uma satisfação ao Sr. Presi
dente, à Mesa e ao Sr. Relator, porque, diante
desse acordo, assumi o compromisso de que,
votados esses itens, com três emendas minhas,
eu desistiria, como desistirei de fato, de todos
os destaques e pedidos de preferência para a vota
ção de minhas emendas.

Devo, ainda, ressaltar, por motivos de justiça,
a admiração que tenho - e isso está demons
trado aqui pelo empenho no combate - pelo
ilustre Relator José Paulo Bisol, por sua forma
inteligente de defender suas idéias e mais ainda,
de renunciar ao que pensa, aceitando, até, modi
ficar seus pontos de vista, quando a maioria, aqui
presente, manifestou-se contrariamente a ele. Es
se é o grande avanço que a democracia nos reve
la, qual seja, exatamente, o poder de transigir e
a disposição que cada um tem de transigir diante
daquilo que antes era intransigível. Devo ressaltar
que das minhas emendas, na fase própria, o Sr.
Relator acolheu in totum cinco delas; parcial
mente, acolheu duas; hoje, em plenário, consegui
aproveitar três e agora, na negociação, mais três.
TIVe dez emendas rejeitadas - acatei a rejeição
- e dez emendas prejudicadas em parte, porque
em parte tinham sido contempladas com emen
das que as antecederam. Faço essa explicação,
que constará dos Anais, para deixar bem claro
que quando desisto de algumas emendas e dos
destaques, não estou capitulando diante de um
processo. Estou sim, aceitando aquilo que o bom
senso me diz,que podemos avançar quando con
quistamos um pouco de terreno e podemos não

querer tanto, renunciando àquele algo mais dese
jado. Entendo que no fundamentaI agora, real
mente, o nosso projeto que, inclusive com as
emendas referentes ao Direito de Propriedade In
dividual, avançou muito, e avançou para melhor,
no sentido da vontade da maioria de nossa Co
missão.

Faço este registro dizendo que cumprirei o
acordo firmado com os nossos interlocutores, na
parte que me cabe, que me toca, desejando que
os outros companheiros que também assumiram
esse compromisso somem comigo para que pos
samos ganhar tempo e votar com mais brevidade
os itens acertados e acordados.

ASR' CONSmUINTE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para
um esclarecimento.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra a V.Ex"

A SR· CONSmUINTE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, sou apenas su
plente desta Comissão, e tenho assistido, com
muito entusiasmo, a forma sábia com que V.Ex'
a preside e como os nobres Constituintes, aqui,
tiveram capacidade de fazer um acordo. Venho
de uma Comissão onde sequer temos ainda o
relatório. Neste momento, porém, vejo, estarre
cida, que, mediante um acordo é retirado do Rela
tório um artigo que, a meu ver, deixará todaa
Nação perplexa: uma Comissão decide retirar um
artigo em que se pune e proíbe a existência dos
chamados "marajás" do serviço público. Pergun
to aos colegas que celebraram esse acordo se
realmente atentaram para a gravidade e a seríe
dade do fato. Não me refiro aos outros que foram
celebrados e com os quais demonstro a minha
inteira concordância, faço um apelo àqueles que
estão celebrando o acordo para que atentem para
a gravidade, a seriedade e a repercussão perante
a opinião pública deste ponto que foi negociado,
concordando e votando naquilo que foiacordado.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Tem V.
Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr.
Presidente, estava eu ao lado de V. Ex', na Vice
Presidência, fato que muito me honrou, durante
todos esses trabalhos, e não pude, neste momen
to final, participar dessas negociações, que louvo
e acredito atendem ao interesse maior de todos
nós, o de entregar um trabalho à Comissão de
Sistematização, se não aquele que atenda em tu-

: do aos interesses, ao pensamento, à consciência
de cada um de nós, que pelo menos seja fruto
de uma negociação onde o fundamental possa
realmente passar à próxima fase. Tenho algumas
propostas de destaque a serem votadas nesta Co
missão e não seria eu o empecilho a este acordo.
Mas gostaria, agora, na qualidade de membro
desta Comissão, de fazer uma observação, diri
gida ao nobre Relator, sobre uma dessas minhas
propostas, bem como formular um apelo a este
Plenário, em particular àqueles que participaram
dessa negociação, para que, se entenderem, fa
çam desta minha proposta parte do acordo para
que seja suprimida - no art, 28, página 35, para
melhor acompanhamento dos Srs. Constituintes

- emenda de minha autoria, vinda da Subco
missão e acatada pelo ilustre Relator, que diz:

"Art. 28 Os tratados e compromissos
internacionais dependem da aprovação do
Congresso Nacional, excetuados os que vi
sem simplesmente a executar, aperfeiçoar,
interpretar ou prorrogar tratados preexisten
tes e os de natureza meramente adminis
trativa."

Esta é a primeira parte da minha emenda, aco
lhida. Na segunda parte, no § 1°,ela estabelece
que:

"§ 1° Os tratados a que se refere a parte
final deste artigo serão levados, dentro de
trinta dias, ao conhecimento do Congresso
Nacional que poderá rejeitá-los, caso modifi
carem substancialmente o ato que lhes deu
origem."

A minha proposta de destaque visa a suprimir
a parte final deste § 1°, onde se lê:

.....que poderá rejeitá-los, caso modifica
rem substancialmente o ato que lhes deu
origem."

Isso por entender que no corpo do art. 28, a
partir do momento em que se define que "os
tratados e compromissos internacionais depen
dem do Congresso Nacional, excetuados os trata
dos que visem simplesmente a executar, aperfei
çoar e interpretar..." - portanto, excetuados só
aqueles tratados de natureza administrativa, aque
les que objetivam não burocratizar e contribuir
para que o Brasil continue mantendo o nível de
relacionamento dinâmico com outros países. To
do o resto, que implique negociações comerciais,
terá de ter o prévio consentimento do Congresso
r%cional. Portanto, acredito que a parte final do
§ 1° possa se constituir em argumento, uma arma
que estará sendo dada não ao Brasil, mas aos
outros países, a partir do momento em que manti
vermos essas relações externas, porque poderá
ser levantado que o ato ou negociação em anda
mento pelo Executivo poderá, a qualquer tempo,
ser suprimido ou derrotado pelo Congresso. En
tendendo que a minha intenção já está atendida
no art. 28 - e bem claro - que o Executivo
só poderá determinar, sem autorização do Con
gresso, os tratados de natureza administrativa, co
loco ao ilustre Relator esta minha consideração
para que seja suprimida, repito, a parte final do
§ 1°, uma vez que essa medida, de forma alguma,
prejudica o objetivo da minha emenda, pelo con
trário, a fortalece.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Antes
de conceder a palavra ao próximo orador, quero
fazer um apelo a todos os Constituintes para que
não se retirem do plenário, porque vamos encer
rar os nossos trabalhos hoje, e pelo que se vê
vai sobrar pouca matéria a ser discutida.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Darcy
Pozza.

O SR. CONSTIfUINTE DARCY POZZA- Sr.
Presidente, no art. 46 o nobre Relator,agora, expli
citou uma referência aos "marajás". Todos repu
diamos os aberrantes privilégiosque lhes são con
cedidos, e queremos, de toda a forma, que haja
realmente um dispositivo constitucional que aca
be com esse privilégio.Entretanto, o art. 46 gene
raliza, pode provocar perseguições políticas em
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todo este Brasil,porque grupos, facções ou parti
dos adversários a funcionários, poderão se valer
desse dispositivo para simplesmente colocá-los
na rua, mesmo os concursados, criando uma in
justiça de modo geral. Ao invés de suprimir o
dispositivo, sugiro ao nobre Relator que encontre
um texto que possa fazer realmente com que os
"marajás" sejam eliminados do serviço público
e, inclusive, os seus privilégiossejam cassados.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr.
Presidente, pela ordem. Gostaria que o ilustre Re
lator colocasse a sua posição a respeito da pro
posta que fiz, já que S. Ex"ainda não teve oportu
nidade de se manifestar a respeito.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, gostaria de pedir a palavra para
uma explicação pessoal. Há uma razão para essa
intervenção do nobre Constituinte Darcy Pozza
e para a minha, em face da surpresa e de certo
modo da restrição contida na intervenção da no
bre Constituinte Cristina Tavares, que não enten
deu a razão desse acordo com respeito ao art
46. Para isso, em breves palavras, gostaria de me
pronunciar. As razões, em linhas gerais, são as
que expôs o nobre Constituinte Darcy Pozza,por
que o art 46, ao permitir que se aja contra os
marajás, e nisso estamos todos de acordo, atribui
aos Estados, à União e aos Municípios o poder
de legislar com prejuízo de direitos adquiridos.
Ora,isso expõe todos os servidores públicos, mu
nicipais, estaduais e federais à ação abusiva, arbi
trária, da autoridade local, estadual ou federal.
Certamente que essa perspectiva, essa possibi
lidade, essa virtualidade de prejuízos ao servidor
público deve, de fato, nos levar a reconsiderar
o texto do art 46, sem prejuízo dos seus elevados
objetivos, os quais se dirigem no sentido de elimi
nar os "marajás" e outros abusos existentes no
serviço público brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIONEVES- Soli
cito ao Sr. Presidente que a palavra seja concedida
ao Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - A Presi
dência vai conceder a palavra...

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIo BEZERRA 
Sr. Presidente, com referência ao que foi aqui
levantado em relação ao art 46, considero que
também é do conhecimento da opinião pública
nacional a situação abusiva do uso de direito aqui
rido através de uma legislação de favorecimento
gratuito. Nesse sentido, creio que o assunto deve
ser tratado constitucionalmente, para que se pos
sa realmente coibir esses abusos.

Na oportunidade, parabenizo, inclusive,o Cons
tituinte Darcy Pozza,que retomou a proposta para
que lhe seja dada uma outra redação, e assim
assegurar a defesa da sociedade contra os "mara
jás", entretanto, fazendo aí constar a proteção
contra ações abusivas de que possam ser vitimas
os servidores públicos para não sofrerem perse
guições, o que desvístuaria seu elevado objetivo,
que é justamente o de eliminar a figura dos "mara
jás". Com respeito a essa questão, pergunto à
Presidência se para pronunciar-me com relação
ao destaque feito pelo Constituinte Aécio Cunha,
poderia fazer, desde já, o uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Vousub
meter inicialmente à votação o acordo que foi
feito. Posteriormente...

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) -Concedo
a V. Ex" a palavra, pela ordem. Apelo para que
seja breve, pois muitos Constituintes já estão sain
do do Plenário e vamos prejudicar os nossos tra
balhos se continuarmos os debates aqui, infeliz
mente.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - A
minha proposta, Sr. Presidente - se V. Ex"me
permitir, serei bastante breve - visa exatamente
a fazer com que ela seja incluída dentro desses
entendimentos, já que não pude deles participar,
porque estava ao lado de V.Ex"Peço, então, ao
Relator José Paulo Bisol que, por favor, dê o seu
parecer sobre o assunto.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) -Concedo
a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, em primeiro lugar, relativamente ao art.
46, reconheço que todas as observações, sem
nenhuma exceção, são corretas. Fico alegre por
que vamos, juntos, elaborar, com o maior cuida
do possível, um texto que não permita persegui
ções indevidas, e, ao mesmo tempo, oportunize
à União, aos Estados e aos Municípios, a restau
ração de um sistema de servidores realmente jus
to.

Então, podem ficar tranqüilos que, no momen
to em que formos elaborar esse texto,vamos con
vidar,pessoalmente, todos os membros desta Co
missão, para juntos fazermos este importante dis
positivo. (Palmas.)

Com respeito à questão levantada pelo nobre
Vice-Presidente da Comissão, eu pediria, antes
de mais nada, a especial atenção do insigne Cons
tituinte Humberto Lucena, Presidente do Senado,
meu Presidente, por tratar-se de um problema
de competência do Senado Federal.

O nobre Constituinte está pedindo que seja sub
traída a parte finaldo § 1°Depois que o Congresso
receber a comunicação do ato praticamente de
natureza administrativa praticado pelo Executivo,
- e aqui estaria a obrigatoriedade do seu encami
nhamento para conhecimento do Congresso 
se entender que este ato contiver substanciais
modificações daquele ao qual ele está ligado, po
derá o Congresso rejeitá-lo. Acredito que possa
mos, tranqüilamente, fazer a supressão deste tex
to, porque está implicita a competência do Con
gresso Nacional em reativar a discussão do tema,
se houve transformação substancial, uma vez que
o caput do artigo diz:

"Art. 28. Os tratados e compromissos
intemacionais dependem da aprovação do
Congresso Nacional, excetuados os que vi
sem simplesmente a executar, aperfeiçoar,
interpretar ou prorrogar tratados pré-existen
tes e os de natureza meramente adminis
trativa."

Nós, no Senado, digno Presidente, vamos rece
ber a comunicação. Se o ato adicional corres
pondeu ao texto, isto é, se não mudou nele nada
substancialmente, não teremos nada a fazer; se
mudou, mesmo que não haja o acréscimo, tere
mos condições de forçar a revisão do tema. É
por isso, se V.Ex"concordar comigo, que poderia
mos suprimir esta parte do texto. É o artigo 28,
§ 1°

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Senador Constituinte Aluízio Bezerra.
Pediria a tolerância dos Srs. Constituintes para
que nós possamos concluir a nossa tarefa hoje.
Por isso peço que abdiquem um pouco do tempo
a que têm direito para encaminhamento e discus
são de matéria, para que possamos concluir o
nosso trabalho, sem o que não teremos quorum
e estará tudo perdido.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Então,
concordo em que incluamos a supressão desta
parte a que se referiu o nobre Constituinte Aécio
Neves, que diz: "poderá rejeitá-los, caso modifi
carem substancialmente o ato que lhes deu ori
gem", do § 1° do art 28.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Vamos
à votação.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - Sr.
Presidente, permita-me...

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
todo o prazer.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - Em
face da narrativa clara de V.Ex"e o esclarecimento
dado ao Plenário, solicitaria a V. Ex" que todos
os pontos abordados fossem votados de uma só
vez, para que não existisse dúvida, certo?

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Menos
o pedido de destaque do nobre Constituinte João
Menezes, que requer destaque para a votação em
separado do art. 41 e seus parágrafos. Isso faz
parte do acordo.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - Per
feito.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Então
vamos votar em bloco toda a matéria.

O SR. CONSTITUINTE MAGUrrO VILELA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Tem V.
Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAGUrrO VILELA 
Sr. Presidente, gostaria de uma explicação com
respeito ao art. 46. Como é que ele fica?

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Vamos
submetê-lo a votos, em seguida.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Há um
pedido do Constituinte Samir Achôa com relação
ao art. IX, alínea d, na página 26, que diz:

"d) lei complementar disporá sobre a defesa
do consumidor."

O ínclito Constituinte Samir Achôa insiste em
que a luta da população é para que se faça um
.códígo de defesa do consumidor. Tenho a idéia
de que tecnicamente a palavra não é adequada,
mas Código também não tem um sentido tão
rigoroso assim, e eu não faço objeção alguma.
Poderia acrescentar o Código de Defesa do Con
sumidor, se os demais Constituintes concorda
rem. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Subme
terei a votos o acordo global, mas quero o apoio
do Plenário, porque alguns Constituintes, não es
tando presentes, poderão amanhã alegar quais
quer dúvidas relativas à matéria. Quero ter o res
paldo, o apoio do Plenário, para que eu hemo-
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logue esta decisão que considero justa, racional
e correta; mas quero que amanhã não venham
declarar a existência de quaisquer anomalias ou
quaisquer nulidades. Por isso quero o apoio inte
gral do Plenário e solicito aos que estiverem de
acordo que levantem o braço. (Pausa.) Aprovado
por unanimidade. (Palmas.)

Como parte integrante do acordo, vou subme
ter à votação o destaque do Constituinte João
Menezes, para votação em separado do art. 41
e seus parágrafos.

Pediria aos Srs. Constituintes que permaneces
sem no plenário, para que possamos encerrar
definitivamente nossos trabalhos.

Com a palavra o nobre Constituinte João Me
nezes.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Pela ordem, Sr. Presidente. Se bem entendi,
esse acordo leva a que o Constituinte, em verifi
cando que não haja possibilidade de aprovar sua
emenda destacada, a retire?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
-É assim?

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Exata
mente. Inclusive,não ficará prejudicado, se quiser
apresentar o seu pedido de destaque na Comissão
de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Tudo bem, naturalmente.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem. Antes de iniciar-se a defesa - até me
inscrevo para defender o Tribunal de Garantias
Constitucionais - pediria a V. Ex" que consig
nasse, na Ata, o voto dos Constituintes presentes,
que votaram, de maneira clara e objetiva,em virtu
de da movimentação que o Plenário está sofren
do.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, veja V. Ex" que está atendendo
ao que propõe o Constituinte Lysâneas Maciel.
Aindaagora V. Ex' se aborreceu, porque pedi para
saber quem estava votando do PMDB ou PFL.
Vejo que não tem razão. É a medida normal e
eu não poderia deixar passar essa, antes que ter
minasse a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex"
quer encaminhar o requerimento de destaque pa
ra a votação em separado do art. 41?

(Tumulto.)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES _
Perfeitamente. Assim que cesse o tumulto.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Gostaria
que o Constituinte Lysâneas Maciel esclarecesse
se pretende o voto nominal dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE LYSÃNEAS MACIEL
Sim. Trata-se de uma votação da maior impor
tância, até mesmo histórica. Mas vamos fazê-Ia
muito rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Solicito
que comece a chamada. O nosso receio é se
depois não tivermos número regimental.

O SR. CONSTITUINTE LYSÃNEAS MACIEL
Então, fica registrado nominalmente todos os que
votarem agora.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad) -Só posso
registrar por chamada. V.Ex" preferem a chama
da? Então, vamos fazer a chamada, rapidamente.

O SR. CONSTITUINTE MILTON BARBOSA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Milton
Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE MILTON BARBOSA
Sr. Presidente, já foi pedido o voto e dado, por
unanimidade. Trata-se apenas de registrar a pre
sença.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Agora,
isso depende do Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
Abro mão do meu pedido, desde que a Secretaria
anote que todos os presentes votaram, unanime
mente, pela aprovação desse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Exata
mente. Solicito à Secretaria que anote a presença
de todos os Constituintes que votaram, e que a
aprovação foi por unanimidade. (Tumulto.) Va
mos proceder à votação, rapidamente, para en
cerrar o impasse. (Palrnas.) Quem estiver de acor
do, vota "sim", rejeitando todos os pedidos de
destaque, exceto os já votados, os que serão vota
dos a seguir e os retirados pelos autores.

ASR' CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente, peço prioridade na votação, porque
tenho de votar na minha Comissão.

O SR.PRESIDENTE(MárioAssad)-Vouaten
dera V.Ex"

(Votação)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Como
ainda temos um requerimento a ser votado, peço
aos Srs. Constituintes que permaneçam no ple
nário.

Peço às Sr's Constituintes Cristina Tavares e
Rita Camata que permaneçam mais 5 minutos
no plenário, porque ainda temos outro requeri
mento para votar. Se não tivermos quorum, va
mos perder todo o trabalho feito até agora. (Con
tinua o processo de votação.)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Adauto Pereira,Aécio Neves,Aluízio Bezerra,Anna
MariaRattes, Antônio Câmara, Antônio Mariz, Dar
cy Pozza, Humberto Lucena, Jaime Palíarín, João
Agripino, João Menezes, João Paulo, Joaquim
Haickel,José Carlos Coutinho, José Carlos Grec
co, José Fernandes, José Mendonça de Morais,
José Paulo Bisol, LuizViana Neto, Lysâneas Ma·
cíel, Maguito Vllela, Manoel Viana, Mário Assad,
Maurício Nasser, Maurílio Ferreira Lima, Milton
Barbosa, PauloAlmada, Raul Belém, Roberto D'Á
vila,Samir Achôa, Ubiratan Spinelli,UIdurico Pin
to, ZizaValadares, VladimirPalmeira, Sigmaringa
Seixas, Rita Camata, CristinaTavares e Farabulini
Júnior.

O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Decisão
aprovada, por 38 votos. (Palmas.)

Passamos agora à votação do requerimento
de destaque oferecido pelo Constituinte João Me
nezes: "Requeiro destaque para votação em sepa
rado do art. 41 e seus parágrafos".

Solicito seja feita a leitura. V. Ex" gostaria de
ler? Ou V. Ex"prefere que a Mesa leia?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Posso ler, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Tem a
palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Tenho dois destaques nesse sentido. Um, supri
mindo os arts. 41 e 42 e seus parágrafos do Ante
projeto do Substitutivo da Comissão da Soberania
e dos Direitose Garantias do Homem e da Mulher,
que é aquele que cria o Tribunal de-Garantias
e de Direitos Constitucionais. Há outro, que diz:
"Dê-se aos arts. 41 e 42 do substitutivo a seguinte
redação:

"Art. 41: AoSupremoTribunal Federal compete
a garantia dos direitos de cidadania constitucional
assegurados, especialmente quanto:

I) a ação direta de inconstitucionalidade de
texto ou ato normativo que inviabilize ou obsta
culizeo pleno exercício dos direitos fundamentais
da pessoa humana, individual ou coletivamente
considerada;

U) a ação direta de inconstitucionalidade por
omissão que possa ter o mesmo efeito contrário
aos direitos enumerados no inciso anterior."

Peço a atenção dos Srs. Constituintes para este
ponto: "Ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, que possa ter o mesmo efeito contrário
aos direitos enumerados no inciso anterior".

"Art. 42: O Supremo Tribunal Federal com
por-se-á de onze juízes, nomeados pelo Presíden
te da República, dentre cidadãos com mais de
35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável
saber jurídico e reputação ilibada.

§ 10 A nomeação dos juízes dependerá de
aprovação da maioria dos membros do Senado
Federal.

§ 20 O Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral será eleito entre seus membros, terá man
dato de dois anos e será inelegiveI.

Justificativa. Convém explicitar que ao Supre
mo Tribunal Federal caberá a garantia dos direitos
políticos enunciados no capítulo. Para isso não
se impõe criar um Tribunal de Garantias Constitu
cionais, se podem ser, como sempre foram, tradi
cionalmente exercidos pela Corte.

Esta é a minha emenda, Sr. Presidente. Agora,
vou fazer o seu encaminhamento.

O projeto propõe a criação desse Tribunal de
Garantias Constitucionais que, na nossa opinião,
não garante coisa alguma. Vou explicar porquê.

"Art. 42. O Tribunal de Garantias Consti
tucionais é composto por 9 juízes escolhidos
em eleição secreta, pelo Congresso Nacional,
em sessão conjunta, entre representantes
das classes trabalhadoras, magistrados, pro
motores, professores universitários de maté
rias jurídicas, advogados, todos de reputação
ilibada e indiscutíveis serviços prestados à
comunidade e indicados pela sociedade civil
na forma da lei,"

Só aqui haverá uma luta terrível para se fazer
a escolha. Haverá briga de foice e martelo, em
cada uma dessas classes, para escolher quem
pertencerá ao Tribunal. Dizmais:

u§ 10 Comporão o colegiado do Tribu
nal, os nove nomes que obtiverem o voto
de dois terços dos membros do Congresso
Nacional.
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§ 29 O mandato é de quatro anos, veda
da a reeleição."

Imaginem os Srs, Constituintes o que aconte
cerá se criarmos esse Tribunal de Garantias Cons
titucionais. Primeiro, haverá uma briga de foice
e martelo, dentre as diversas classes, para saber
quem será escolhido para fazer parte dele. Segun
do, esse tribunal eleito seria polítíco, eleito apenas
por quatro anos, por uma maioria eventual do
Congresso, pelo qual seria comandado. É o que
está aqui escrito. E mais, Sr. Presidente. Esse tri
bunal não tem garantia, segurança, inviolabilida
de... O que se verifica é que se esse tribunal não
garante a si próprio, como garantirá os outros?
Que garantia temos de levarmos uma questão
de vulto, de importância para ser julgada por esse
Tribunal de Garantias Constitucionais? E um tri
bunal que já nasce faccioso, porque será origi
nado do conchavo na escolha dos representantes
dasclasses, que o comporão, e, depois, os seus
membros terão um mandato de apenas quatro
anos. Ele vai seguir apenas aquela maioria que
o elegeu no Congresso. Não tem garantia, não
tem estabílídade, não tem vitaliciedade, não tem
segurança de vencimento, não tem coisa alguma.
E o Supremo Tribunal Federal, como é hoje, é
talvez uma das instituições mais sérias e impor
tantes do nosso Pais. Há poucos dias o Consti
tuinte do PDT, Maurício Corrêa, pronunciou no
Senado um discurso da maior importância e pro
fundidade, onde ele explicava por que apareceu
o Supremo, como desempenha o seu papel e
sua importância para o Brasil. É pena que um
assunto da maior gravidade como esse não rece
ba muita atenção. Mas somos responsáveis pelo
que se está fazendo nesta Constituição. E não
assumo a responsabUidade de criar um tribunal
sem independência e cujos membros serão esco
lhidos na base do conchavo.

oSR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Relator José Paulo Bisol.

o SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Quero
dizer apenas três palavras. A Defensoria do Povo
e o Tribunal Constitucional foram criados para
cobrir uma lacuna neste Pais, porque o Estado
está aqui, a sociedade está aqui e não há media
ção entre eles. Esses dois instrumentos, que não
pertencem à máquina do Estado, vão fazer a me
diação entre o Estado e a sociedade, coisa que
é ontologicamente necessária neste País.

Em segundo lugar, com a abertura da constitu
cionalidade - porque agora, se isto aqui se trans
formar em Constituição, todos os direitos consti
tucionais serão exerdveis imediatamente - o Su
premo Tribunal não tem condições físicas de
atender à demanda. Então, é preciso um tribunal
constitucional' que o faça. Em terceiro lugar, pelo
amor de Deus, o Supremo Tribunal Federal fica
intocável do ponto de vista da sua competência.
Porque estas ações que colocamos aqui não exis
tem atualmente. Hoje temos um controle da juris
dicionalidade que reduz ao mínimo a possibili
dade de levantarmos questões constitucionais.
Nós abrimos uma via para que o povo inteiro
possa alegar as inconstitucionalidades que sofre
e precisamos de um tribunal que faça a mediação
entre o Estado e a sociedade, para restaurar a
dignidade do povo e abrir o futuro deste Pais.
(Palmas)

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
submeter a matéria a votos. Solicito ao Sr. Vice
Presidente que proceda à chamada.

Primeiro, quero esclarecer que o "sim" mantém
o texto. O "não" retira do texto os arts. 41, 42
e seus parágrafos, sendo a última votação. Peço,
portanto, a tolerância e a paciência dos Srs. Cons
tituintes.

A SR' CONSmUlNTE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente, peço prioridade para a votação.
Voto com o Sr. Relator.

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Sr. Presidente, pela ordem. V. Ex' acaba de
dizer que esta é a última votação? Sem prejuízo
dos demais destaques que estão sobre a Mesa?
Há outros destaques sobre a Mesa que acredito
não tenham sido retirados.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
proceder à votação e depois resolvo com V.Ex'

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- V.Ex' acaba de dizer que é a última votação.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
proceder à votação. Pediria a V.Ex's que permane
cessem em plenário, para atendermos à solicita
ção do nobre Constituinte Farabulini Júnior.

(Votação)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes: Aé
cio Neves, AluizioBezerra, Anna Maria Rattes, An
tonio Câmara, Antônio Mariz, Humberto Lucena,
Jaime Paliarin, João Agripino, João Paulo, Joa
quim Haíckel, José Carlos Coutinho, José Carlos
Grecco, José Fernandes, José Mendonça de Me
rais, José Paulo Bisol, Luíz Viana Neto, Lysâneas
Maciel,Maguito VIlela, Manoel Viana,MárioAssad,
Maurício Nasser, Maurílio Ferreira Uma, Paulo Al
mada, Raul Belém, Roberto D'Ávila, Samir Achôa,
Ubiratan Spinelli, Uldurico Pinto, liza Valadares,
Udice da Mata, VladimirPalmeira, Sigmaringa Sei
xas, Rita Camata, Cristina Tavares, Antônio de Je
sus e Farabulini Júnior.

Votaram "não" os seguintes Constituintes: Dar
cy Pozza, João Menezes e Milton Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Está en
cerrada a votação. Consulto se existe no Plenário
algum membro titular ou suplente que não tenha
votado. (Pausa.)

Vou proclamar o resultado: 36 favoráveis e 3
contrários. Mantido o texto.

Solicito aos Srs. Constituintes que permane
çam no Plenário, para que se conclua o entendi
mento a que se está procedendo.

Concedo a palavra ao nobre Relator, Consti
tuinte José Paulo Bisol. Continuo insistindo com
os Srs. Constituintes para que tenham paciência
cívica e cristã, porque estamos concluindo nossos
entendimentos.

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, há um Constituinte nesta
sala de combatividade excepcional e que não fal
tou a nenhuma de nossas reuniões, tendo, em
todas, manifestado com clareza e força a sua opi
nião. S. Ex' tem uma preocupação fundamental,
por estar convicto de que isso precisa ser assim.
Tem a representação de seu eleitorado, de boa
parte do seu Estado e de boa parte do Brasil
também, e insiste em que decidamos sobre a
possibilidade de pena perpétua, pelo menos nos
casos de reincidência nos crimes de seqüestro,

roubo e estupro seguidos de morte, que são, real
mente, dos crimes, os mais violentos.

Pessoalmente, sou contra a pena perpétua, mas
reconheço que a respeito do assunto há uma
grande expectativa social. O acordo acabou co
brindo a possibilidade de luta do nobre Consti
tuinte Farabulini Júnior e isso não seria justo. Eu
gostaria que o Plenário se manifestasse a este
respeito, através de uma votação simbólica e, se
houver possibilidade, que se proceda a uma vota
ção nominal.

O Sr. Vice-Presidente lerá o texto.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves) 

"Prisão perpétua para os crimes de se
qüestro, roubo, estupro, seguidos de morte,
quando reincidente."

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Seria
uma votação simbólica, Sr. Constituinte Farabu
liniJúnior, pelo acordo?

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, eu não gostaria que fossem man
chados a luta e o zelo que V.Ex" teve pelo relatório.
Também quero ir embora, mas prefiro que V.
Ex' termine como começou o trabalho aqui, isto
é, obedecendo ao Regimento. Assim, sairemos
daqui sem que a pressa venha violar, ao final,
tudo o que construimos durante esses dois dias.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOSCOUTI
NHO - Pelo voto nominal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A Presi
dência realmente fica sensibilizada. É bom que
se diga a verdade. Fico sensibilizado com as pala
vras do nobre Constituinte. Agora, minha única
preocupação é a de não alcançarmos o quoJUm.
Vamos submetera matéria a votos nominalmente,
como requereu o Sr. ConstituinteJosé Fernandes.
Vou pedir que o Sr. Vice-Presidente leia de novo
o pedido de destaque.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves) -Se
ria o seguinte:

"Emenda ao artigo 39, item XIX, letra v."
Creio que é a última votação de hoje que

estabelece, então, o seguinte:
"Prisão perpétua para os crimes de se

questro, roubo, estupro seguidos de morte,
quando reincidente."

O SR. CONSmUINTE DARCY POZZA- Sr.
Presidente, tem de haver a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vamos
iniciar a votação.

O SR. CONSTITUINTEDARCY POZZA- Não
houve discussão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Autor, para discutir. Foi feito um
acordo idêntico ao outro.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, vamos passar à votação.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Se voltar-
. mos à discussão outra vez, vamos voltar à estaca
zero. Vamos proceder à votação. Quem desejar
acatar a proposta, votará "sim", caso contrário,
votará "não".

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves) 
Portanto, quem quiser acatar a nova proposta vota
"sim". "Não" recusa a proposta. Repito: "Não"
recusa e "Sim" apóia a proposta.
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o SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem a
palavra o Constituinte Joaquim Haickel.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Gostaria de discutir a matéria, Sr. Presidente.
Diante do avanço da hora, acho que cinco minu
tos a mais ou a menos não vão atrasar os nossos
trabalhos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, estamos em processo de votação.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Não posso imaginar que se possa votar matéria
dessa ordem sem discuti-lo antes.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - V. Ex'
tem 3 minutos, improrrogáveis.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAICKEL
Sr. Presidente, fui sub-relator na Subcomissão da
proposta de pena de morte. E como substitutivo
à aplicação da pena de morte, indiquei a pena
de prisão perpétua para casos de estupro, assalto
e seqüestro seguidos de morte. Não posso admitir
que nesta Comissão se venha beneficiar o estu
prador reincidente. Por que não se aplicar a pena
de prisão perpétua ao estuprador ou sequestrador
assassino? Por que se vai esperar que ele reincida
no crime para poder puni-lo?

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

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

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Quando apresentei a proposta, não havia o
problema da reincidência. O Sr. Relator e eu con
versamos sobre a reíncldênqia. (Falha na grava
ção,)

(...) Concordo com o ilustre Relator. Cada um
de nós tem que manter-se intacto no que tange
às suas convicções. Tenho a convicção segura
de que a prisão perpétua vai fazer recuar os bandi
dos. Concordo com a reincidência.

O SR. VICE-PRESIDENTE (Aécio Neves) - A
Presidência lembra aos nobres Constituintes que
votando "sim" acolhem a proposta do ilustre
Constituinte Farabulini Júnior e votando "não"
a rejeitam.

A Mesa pede ao Sr. Secretário que proceda
à votação.

(Votação)
Votaram "sim" os seguintes Constituintes:

Adauto Pereira, Aécio Neves, AluízioBezerra, Dar
cy Pozza, Humberto Lucena, Jaime Paliarin,João
Menezes, José Carlos Grecco, José Fernandes,
Pedro Canedo, José Mendonça de Morais, Luiz
Viana Neto, Maguito Vílela, Manoel Viana, Mário
Assad, Maurício Nasser, Maunlio Ferreira Lima,
MiltonBarbosa, Paulo Almada, Samir Achôa, Ubi
ratan Spinelli, Ziza Valadares, Cristina Tavares e
Farabulini Júnior.

Votaram "não" os seguintes Constituintes: An
tonio Mariz,João Agripino, João Paulo, Joaquim
Haickel, José Carlos Coutinho, José Paulo Bisol,
Lysâneas Maciel,UIduricoPinto, VladimirPalmeira
e Sigmaringa Seixas.

Abstiveram-se de votar os Constituintes Anna
Maria Rattes e Raul Belém.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A Presi
dência vai proclamar o resultado: votaram "sim"

24 Srs. Constituintes; votaram "não" 10 Srs. Cons
tituintes. Abstenção: 2 Srs. Constituintes.

A proposta não alcançou quorum, Permanece
o termo original. Fica, então, prejudicada a pro
posta.

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

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Maurílio Ferreira
Uma, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURfuo FERREIRA
UMA - Sr. Presidente, esta Comissão testemu
nha a grandeza com a qual V. Ex' presidiu os
trabalhos. Se fôssemos seguir as normas regi
mentais ao pé da letra, V. Ex' teria que, agora,
suspender os trabalhos para que a competente
Ata fosse feita e teríamos que esperar sua conclu
são. Considerando que esta é uma Casa polltica
e que os acordos marcaram os trabalhos desta
Casa, proponho, então, aos Srs. Constituintes pre
sentes, levando-se em conta a dignidade com
a qual presidiu os trabalhos, que todos delegue
mos a V. Ex"a responsabílidade de redigir a Ata
e, na próxima segunda ou terça-feira, faça chegar
a cada Constituinte uma cópia da Ata que V. Ex',
repito, ficará com a responsabílidade de redigir.
É a proposta que faço, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Samir Achôa, pela
ordem,

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Sr.
Presidente, ao término parcial dos nossos traba
lhos, queria apenas consignar a forma com que
foram eles conduzidos nesta Comissão. Estão de
parabéns V. Ex', o Sr. Relator, o nosso querido
Vice-Presidente e todos os Srs. Constituintes, por
que conseguimos inovar alguma coisa. Quando
o nosso Presidente da Subcomissão dos Direitos
Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, Mau
nlio Ferreira Uma e o nosso Relator, Lysâneas
Maciel resolveram inovar, inclusive violando o pró
prio Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, a boa intenção motivou essa viola
ção, sugerindo que a Subcomissão se deslocasse
do plenário do Congresso Nacional para outros
rincões deste País. Desse modo, pudemos buscar
subsídios junto à população de uma forma mais
direta e V. Ex" complementaram este trabalho
com muito empenho. Quero cumprimentar todos
os membros desta Comissão, esperando que a
nossa Constituição satisfaça realmente 05 anseios
do povo brasileiro. Meus parabéns a V. Ex" e a
todos os funcionários da Casa que, com tanta
dignidade, com tanto empenho e com tanto traba
lho se houveram nessa tarefa. Deus permita que
o nosso trabalho não seja em vão e que possamos
contribuir para a melhoria das condições do nos
so País e do povo brasileiro.

Parabenizo V.Ex"e todos quantos nos ajudaram
nesta nobre missão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Pela or
dem, o Constituinte José Mendonça de Morais.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, de-

sejo neste instante manifestar a minha alegria pela
presteza com que todos fomos atendidos pelos
nossos auxiliares da Mesa: o Sr. Secretário, com
a sua equipe de assistentes; as nossas amigas
que estão fazendo o controle das anotações para
que nada fique de fora. Registro o meu aplauso
a todos aqueles funcionários do Senado e da Câ
mara dos Deputados que ficaram à nossa dispo
sição e nos ajudaram no desempenho de nossa
missão. Desejo ainda manifestar a minha alegria
por saber que, na nossa Comissão, os Consti
tuintes tiveram a dignidade de respeitar o sistema
democrático, o sentido do contraditório, da oposi
ção e principalmente mostraram a garra na defesa
das teses que cada um tinha como sua, lutando
por elas até o fim. Foi essa persistência que fez
com que todos cedêssemos um pouco para en
contrar o grande acordo que tivemos hoje. Espero
que ninguém tenha saído daqui, hoje, diminuído
no seu esforço, nem se vangloriando de vitórias
sozinho, porque todos demos a esta Pátria uma
esperança de dias melhores com bastante serie
dade, com alguns avanços importantes para a
afirmação substantiva da soberania nacional, das
liberdades individuais e coletivas, dos direitos dos
cidadãos e, principalmente, garantidos todos por
uma nova ordem chamada Constituição. Aqui vie
mos para isso, o povo nos mandou para fazermos
uma lei digna que lhe desse esperança de ter
mais entusiasmo e sorrir com o dia de amanhã.
O brasileiro precisa voltar a sorrir através dos seus
Constituintes, porque nós, políticos, vamos recon
quistar o terreno que perdemos na opinião do
povo, vamos reconquistar aquilo que o povo quer
que o político seja: o homem da representação,
o homem da confiança, o homem que não aceita
trapaça, mas que aceita trabalhar firme e forte
em beneficio da Nação.

Sr. Presidente, quero fazer este registro, congra
tulando-me com a sua postura de grande jurista,
de bom comandante de uma Comissão, sem se
impor, impressionando pela maneira aberta de
ouvir, de acatar e de resolver situações difíceis,
até muitas vezes contra o Regimento, mas em
favor da maioria do Plenário que estava aqui para
discutir.

Quero registrar mais uma vez o meu aplauso
aos nobres Constituintes que montaram o acordo,
principalmente ao ilustre Constituinte Humberto
Lucena, que foi o artista e o artifice desta obra
ao nos convocar um a um para saber o que podia
mos ceder e o que poderíamos conquistar com
vistas ao entendimento. Quero também destacar
a presença do Constituinte mineiro Homero San
tos que, sutilmente, pôde agir com alguns compa
nheiros que estavam resistentes; a bravura do
meu grande adversário de idéias, mas meu com
panheiro de construção de uma Carta Maior, que
foi o Constituinte Lysâneas Maciel, de quem dis
cordo há muito tempo, mas cuja bravura sei res
peitar (Palmas); e aqueles companheiros que fica
ram solidários comigo nas teses que defendi des
de o primeiro instante. A todos a minha maior
gratidão, o meu respeito e contem comigo naque
las teses fundamentais. Quero dizer ao Sr. Relator,
no avanço da proposta que S. Ex" teve hoje, ce
dendo para nós, do art. 46, que antecipadamente
também penso como S. Ex' nesta matéria e que
no Plenário S. Ex' terá mais um companheiro
para ajudar a defender esta tese.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra a nobre Constituinte Anna Maria Rattes.
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ASRA CONSTITUINTEANNAMARIA RAlTES
- Sr. Presidente, só para completar, gostaria de
ratificar as palavras muito bem ditas e altamente
elogiosas que V.Ex' e o nosso Relator merecem,
mas também deixar um preito de gratidão a todos
os funcionários desta Comissão que trabalharam
incansavelmente com a maior boa vontade e a
maior eficiência; aos assessores do Constituinte
José Paulo Bisol, que foram incansáveis; aos jor
nalistas e à assistência que nos acompanhou bri
lhantemente, dando-nos o apoio, o amor e o calor
humano de que precisávamos para sermos cada
vez mais fortes. (Palmas.)

Muito obrigada e parabéns a todos os que parti
ciparam deste trabalho.

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

O SR. CONSTITUINTE FARABUliNI JÚNIOR
- Nobres Constituintes, desejaria cumprimentar
o Sr. Presidente, porque S. Ex" comandou com
brilho todo o trabalho desta Comissão temática,
na verdade, não estabelecendo diferenciação en
tre os Constituintes e muito menos entre matérias
que estavam sendo postuladas. S. Ex" merece,
desta Casa e desta Comissão Temática, o nosso
aplauso. Espero que fique consignado nos Anais
o esforço do nobre Relator, do qual divergi tantas
vezes e divergi fundo, mas devo ressaltar, no final
dos trabalhos, que S. Ex" realmente prestou à
Nação um grande serviço, em face da tarefa a
que se dedicou.

Com relação ao trabalho aqui desenvolvido,
quero destacar o problema da anistia. A anistia,
na minha opinião, foi o ponto alto das reivindi
cações desta Comissão Temática, porque estava
sendo reclamada pela população brasileira há
muito tempo, pois era sentida nos lares. Quantos
br4Sileiros aguardavam por este momento! Esta
Constituinte devolve àqueles que foram tortura
dos, àqueles que foram punidos, àqueles que fo
ram cassados, a peça maior que é a auréola de
dignidade que os envolve por inteiro. É preciso
que eles saibam que há no momento no País
quem lhes possa dar a resposta que foi dada
agora. Todos esperamos que a Comissão de Sis
tematização mantenha, por inteiro, o texto brilhan
temente redigido pelo ilustre Relator, da lavra ori
ginária de Lysâneas Maciel. (Palmas.)

Esta a nossa palavra, e sei perfeitamente que
a disputa no plenário há também de fortalecer
o Poder Legislativo. Essa disputa, essa fala e esse
voto sincero que hão de tecer esta Nação, numa
linha de idealismo mais puro e mais seguro para
dar aos jovens a garantia de que podemos falar
livremente, de que podemos transitar livremente
e de que podemos representar o povo com digni
dade, com autoridade e com entusiasmo. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte Pedro Canedo.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, funcionários
desta Comissão, representantes da imprensa, só
hoje fui incorporado a esta Comissão, da qual
tive o prazer, a honra e o orgulho de participar
apenas por algumas horas.

Quero cumprimentar todos os Constituintes,
Sr. Presidente, bem como os Srs. Vice-Presiden
tes, o Sr. Relator, os funcionários, na pessoa do
Dr. Carlos Brasil, pela forma como conduziram
esta Comissão. Contudo, não poderia deixar de

registrar que o motivo que me trouxe a esta Co
missão foi uma violência praticada contra a ação
de um Constituinte, legitimamente eleito pelo po
vo brasileiro, pelo povo goiano, melhor dizendo.
O líder do meu partido, Constituinte José Lou
renço, cassou, castrou a minha voz e a minha
vez na Comissão que trata de questões ligadas
à Educação, única e exclusivamente por defender
idéias mais avançadas do,que as idéias direitistas
com que S. Ex"quer conduzir o Partido da Frente
Liberal. Aproveito esta oportunidade para dizer
que só :-:30 saio do partido porque ele congrega
Constituintes como V.Ex', Sr. Presidente, que tão
bem conduziu, com idéias avançadas, progres
sistas, os trabalhos desta Comissão.

Gostaria de deixar registrada esta violênciapra
ticada contra um Constituinte e torcer para que
oxalá violências desse tipo não mais aconteçam
no decorrer da elaboração da nossa nova Cons
tituição.

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

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, é claro que nós nos associamos
às manifestações anteriores em relação à conduta
da Presidência, que, às vezes, nos pareceu exces
sivamente benevolente, mas que, na verdade,
conduziu esta reunião a bom termo. Com benevo
lência, mas com firmeza, chegamos a este resul
tado, Sr. Presidente.

Queria chamar a atenção de V. Ex' para o se
guinte fato: quando estivemos, há alguns meses,
no Palácio do Planalto, o Sr. Presidente da Repú
blica quis que nós, os evangélicos, ficássemos
envaidecidos, pelo fato de S. Ex"dizer que o mais
importante, nesta Constituinte, seria a presença
dos Constituintes evangélicos na elaboração da
Carta Magna. Eu redargui que o fato mais impor
tante, Sr. Presidente, era precisamente a ausência
do povo no processo constituinte. Mas, aqui, nesta
Comissão, bem como na Subcomissão, onde ou
vimos 475 entidades, violando o art. l° do Regi
mento que proibia reuniões fora de Brasília, pode
mos dizer que, de uma forma débil, de uma forma
ainda incipiente, o povo participou da Assembléia
Nacional Constituinte. Este é o fato importante,
Sr. Presidente: o povo tem sido o grande ausente
deste processo constituinte.

Para isso foi preciso que o filho de um carro
ceiro fosse atacado, incompreendido e, muitas
vezes, caluniado. Chegou-se até a dizer que este
homem, que tem a preocupação de erradicar o
problema principal do País, qual seja, a opressão
aos pobres e miseráveis, na verdade estava dízen
do que os pobres não tinham moral. Veja, Sr.
Presidente, que tipo de peregrinação e de calvário
este homem passou para nos dar este trabalho
da maior profundidade.

Refiro-me a uma das maiores figuras da Assem
bléia Nacional Constituinte, o Constituinte José
Paulo Bisol. (Palmas prolongadas.) A História vai
confirmar isso, Sr. Presidente. Àqueles que acham
que as leis maiores devem ser feitas pelos doutos,
pelos mais ilustrados, posso dizer que S. Ex' não
perde para nmguém em matéria de cultura, não
perde para ninguém em matéria de profundiade
de raciocínio. (Palmas.)

Foi preciso, Sr. Presidente - isso é importante
- o filho de um carroceiro, que traz no próprio
rosto a marca do coice da alimária que conduzia
com seu pai, foi preciso o filho de um carroceiro
trazer esta mensagem que mostra que aqueles

que são capazes de assimilar a perspectiva e a
prioridade popular é que vão mudar a face deste
País. (Palmas.)

Isso é o que significa, Sr. Presidente, a presença
desse homem ilustre que, hoje, ontem, em todas
essas semanas passadas, em todos esses meses,
tem inspirado nossa luta e acabou dando-nos,
sem nenhuma jactância, sem nenhuma vaidade,
o melhor substitutivo que esta Assembléia Nacio
nal Constituinte pôde colher. Por quê? Porque
teve a sensibilidade de incorporar nas suas preo
cupações a prioridade desse setor marginalizado
e oprimido da sociedade brasileira.

Por isso, ao fazer minha homenagem aos fun
cionários injustiçados, aos que foram cassados
sem direito de defesa - é preciso que esta As
sembléia saiba disso - quero dizer que alguns
companheiros, ao saberem das primeiras possibi
lidades de ocorrer o processo de anistia, tiveram
problemas cardíacos, e até morreram. São tais
as angústias e os sofrimentos de longos anos
que alguns brasileiros cassados não puderam, se·
quer, esperar este momento de reparação. Muita
gente foi condenada, neste País, por se insurgir
contra a prepotência dos govemos. Mas a conde
nação desses homens foi diferente de outras con
denações, porque ficaram ao lado da lei,da ordem
da democracia e da legalidade, enquanto que os
outros ficaram contra a lei, a ordem e a demo
cracia, quando criaram tentativas contra o Gover
no de Juscelino Kubitschek e receberam até im
portâncias em dólares no exterior. Portanto, Sr.
Presidente, isso tem também o significado de um
reparo histórico. Sempre tenho dito e quando fui
cassado disse que há dois elementos inarredáveis
na História dos povos: o tempo e a História. O
tempo e a História vão nos julgar um dia. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constitinte Antonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ 
Sr. Presidente, quero associar-me à homenagem
que, à unanimidade, esta Comissão presta ao Sr.
Presidente e ao Sr. Relator.

A isenção, a imparcialidade, a segurança e a
competência com que V.Ex"conduziu estes traba
lhos são responsáveis pelos resultados que aqui
obtivemos e que aqui se consagram pela aprova
ção do Anteprojeto da Comissão da Soberania
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.
Não fosse a flexibilidade, a interpretação justa e,
sobretudo, a dignidade com que V. Ex' presidiu
estas reuniões, certamente não teríamos chegado
a bom termo e não estaríamos, agora, a nos rego
zijarcom nossas conclusões ao encerrarmos esta
fase da tarefa constitucional que nos deferiu a
Assembléia Nacional Constituinte em nome do
povo brasileiro.

Da mesma forma, o Constituinte José Paulo
Bisol propiciou à Comissão um texto de rara bele
za, generoso, eloquente, digno das aspirações e
das expectativas do povo brasileiro. S. Ex', vee
mente nas suas posições, teve em todos os mo
mentos a flexibilidade, às vezes, a humildade, a
capacidade de compor, de ceder, de conciliar,
sem sacrifício dos princípios fundamentais do seu
trabalho, que é hoje também o trabalho desta
Comissão.

Aqui VIVeram, o Congresso e a Assembléia Na
cional Constituinte, sem dúvida, um de seus gran
des momentos, pela capacidade de diálogo aqui
revelada. As posições aparentemente mais íntran-
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sigentes, as posições aparentemente mais apaixo
nadas puderam compor-se, para que resultasse
este Anteprojeto da nossa Comissão.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, creio
que os funcionários, jomalistas e Constituintes te
mos razões para nos orgulhar do trabalho aqui
realizado.

Eram as palavras que queria deixar registradas,
dizendo da minha satisfação, do meu regozijopes
soal por ter podido integrar esta Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher.Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o ConstituinteAluizio Bezerra.

O SR. CONSmUINTE ALUfzIO BEZERRA 
Quero, também, associar-me às homenagens
que fazemos ao Presidente e ao Relator,ao grupo
de funcionários, meus colegas - porque sou fun
cionário desta Casa - que participam da Consti
tuinte e, sobretudo, ao povo brasileiro, os civis
e militares democratas deste Pais viabilizaram,
através de uma grande luta popular, o momento
que hoje estamos vivendo, do reencontro histó
ricoda Constituintecom os anseios do povo brasi
leiro.As lutas travadas nas ruas, nas prisões, em
todos os recantos não nos intimidaram na cons
trução do processo histórico que neste momento
vivemos com grande emoção, e alcançaremos
aquilo que o povo anseia há mais de vinte anos,
lutando em todas as trincheiras deste País.

Portanto, vemos na pessoa do Presidente aque
le que tem a responsabilidade histórica de aqui
conduzir este processo com extremo esforço e
total imparcialidade, o mesmo ocorrendo na pes
soa do companheiro José Paulo Bisol, a quem
aprendi a admirar desde os primeiros momentos
em que nos encontramos no Senado, nesta Legis
latura, pelo seu sagrado compromisso histórico
com o povo brasileiro.Sabia eu que, na condição
de Relator,S. .Ex'não transigiriaem nenhum mo
mento com seus princípios,a não ser para favore
cer o povo brasileiro nos seus anseios da con
quista de mais espaço nesta Constituinte. (Pal
mas.)

Sei que demos apenas alguns passos do inicio
de uma grande luta. Outras tarefas nos aguar
darão, mas a motivação que nos trouxe a essas
primeiras vitórias,serão as mesmas que nos con
duzirão à vitóriafinal- estou certo - traduzindo
os resultados e os ganhos que aqui obtivemos
para encaminhá-los à Comissão de Sistematiza
ção, apoiados pela luta popular que há de se mo
bilizara fim de que esta Constituinte seja um ins
trumento real, não de frustração, mas um instru
mento das grandes conquistas populares para
operar as transformações econômicas e sociais
que darão melhores condições de vida ao povo
brasileiro.

Este é o grande anseio de todos. Com justiça
social, resgatando antigas dividas, como aí esta
mos vendo, no caso da anistia para aqueles que
lutaram ao lado da lei; militares que procuraram
cumprir com os seus deveres nas casernas, onde
foram perseguidos; para os civis também, que
procuraram colocar-se frrmemente ao lado da le
galidade. Esse resgate é atrasado, e só é viabili
zado através da Constituinte, que é o fruto da
luta do povo brasileiro,que hoje se consubstancia
numa das parcelas desta Comíssêo, com esse
maravilhoso resultado que é significativoaqui nes
ta Casa, como um instrumento que mostra, de

um lado, as debilidades do processo democrático,
mas de outro, indiscutivelmente, a grande supe
rioridade do instrumento democrático, quando
abrimos espaços ao povo brasileiro para intervir
nas lutas sociais, através de seus representantes,
pressionados pela base popular que se manifesta
no sentido de obter os melhores resultados.

Estou certo de que haveremos de ter aqui um
bom resultado finalao concluirmos a nossa tarefa
nesta Constituinte,porque esta é a grande vontade
do nosso povo. Esse resultado vamos alcançar,
estou certo.

Vamos em frente! Parabenizo todos os compa
nheiros pelo empenho nos trabalhos desta Co
missão. Esperamos que esses mesmos compa
nheiros, combativos, estejam firmes nas etapas
que virão, para darmos os passos seguintes de
que precisamos para coroar de êxitoa nossa tare
fa e impedir qualquer retrocesso que queiram nos
impor, parta de onde partir, pois não podemos
contrariar as expectativas e os anseios do povo
brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte e Vice-Presidente
Aécio Neves.

O SR.VICE-PRESIDENTE (AécioNeves)- Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, apesar do avan
çado da hora, não poderia deixar que os trabalhos
desta Comissão se encerrassem sem aqui dizer
breves palavras.

Tive o privilégiode, já em meu primeiro man
dato como Deputado Federal e como Deputado
Constituinte, receber o apoio da maioria desta
Comissão, logo em sua primeira reunião e assu
mir essa Primeira-Vice-Presidência.

Se a vida pública em alguns momentos nos
traz decepções, é muito importante, também, que
digamos da satisfação que ela nos traz. É esta
satisfação que sinto hoje tomando conta de minha
alma, a de ter podido trabalhar durante essas últi
mas semanas nesta Comissão. Primeiramente ao
lado do Presidente MárioAssad, um mineiro ínte
gro, correto, ponderado, equilibrado que, sem dú
vida, honra as Minas Gerais, hoje tão despres
tigiada aqui, no Planalto Central. Ao Presidente
MárioAssad, como disse, equilibrado, ponderado,
mas sobretudo decidido na hora de tomar as suas
posições, gostaria de dizer que me orgulho desta
posição, e levarei para sempre comigo a lem
brança do privilégio que V.Ex'" me concederam.

Por outro lado, mais uma satisfação que a vicia
pública - eu ainda iniciante - me deu foi a
oportunidade de viver, conhecer, durante essas
últimas semanas, uma das mais belas, uma das
mais esplêndidas figuras humanas que já conheci
em toda a minha vida, esse jurista preparado e,
acima de tudo, esse homem público claramente
decidido a trabalhar, na Assembléia Constituinte,
em favor dos menos favorecidos e isento a qual
quer tipo de pressão. Obrigado, nobre Consti
tuinte José Paulo Bisol,por ter-me dado o privilé
gio de com V. Ex' conviver, aprender e, acima
de tudo, ter a esperança de que vamos fazer a
Constituição que o Brasil espera. Falo isso com
um sentimento um pouco maior do que o de
V. Ex'"Se me permitem, posso dizerque a minha
geração, os jovens brasileiros, tem hoje motivo
para estar feliz. Pois hoje, de concreto, redigiu-se
o primeiro substitutivo nesta Casa que atende ao
povo deste País, que atende à consolidação da
democracia, que atende à preferência pelos po-

bres, que esperamos seja consolidado em nossa
Constituição final.

Quero trazer, portanto, o meu mais sincero e
emocionado agradecimento. Digo a V. Ex" que
volto às MinasGerais orgulhoso, com esse projeto
aprovado nas mãos, e lá vou dizer que humilde
mente participei desse belíssimo trabalho.

Como aqui disse o nobre Constituinte Lysâneas
Maciel, com sua vervefácile também competente,
só o futuro e a História, poderão, com justiça,
avaliara extensão e a contribuição que este traba
lho dará à feitura da próxima Constituição. Se,
no início desses trabalhos, alguns pensavam que
esta Comissão era de menor importância, eu, des
de o começo sabia que aqui se poderia dar mol
dura, sentimento, e forma à nova Constituição
do Brasil.Foi isso que fizemos. O texto aprovado,
o relatório do nobre ConstituinteJosé Paulo Bisol,
será, sem dúvida, uma importante contribuição
para o que será discutido e aprovado na Comissão
de Sistematização e no Plenário.

Quero aqui, igualmente, registrar meus agrade
cimentos a esses funcionários que, sem descan
so, durante todos esses dias, varando a noite, tra
balharam como se fossem cada um de nós Cons
tituintes, com a mesma consciência da sua res
ponsabilidade. Eu os homenageio na figura deste
profissional correto, competente e técnico do me
lhor gabarito, que é o Secretário Carlos Brasil.
(Palmas.)

Portanto, minhas Senhoras e meus Senhores,
quero aqui dizer-lhes que estou orgulhoso, não
apenas de ser Vice-Presidente desta Comissão,
não apenas de dela fazer parte, mas de ser um
brasileiro que veio a Brasília com um mandato
dado livremente por expressiva parcela do povo
do meu Estado. E tenho certeza de que com
minha atuação até agora, ao lado de V.Ex", estou

1ionrando a deferência com que me brindou o
povo mineiro. Muito obrigado. Vamos à lutal Va
mos à Comissão de Sistematização! Vamos ao
Plenário e vamos arrumar este País!Muitoobriga
do. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Carlos Cou
tinho.

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ CARLOS COUll
NHO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, este
é o meu primeiro mandato, e posso dizer que
uma das medidas, a anistia, que consta do Ante
projeto que aprovamos lavou uma mancha que
tínhamos neste País.É uma reparação para esses
funcionários cassados e para milhares de outros,
vítimas da iqjustiça, da malevolência e de tudo
o que de pior podia ter acontecido neste País.
Srs. Constituintes, a anistia lavou a alma do povo
brasileiro.

O Sr. Relator demonstrou a sua sapiência. Pou
cas vezes na minha vida vi uma pessoa saber
conduzir tudo com tanta propriedade. Se Deus
quiser, acho que nossa luta está começando ago
ra. Aprovamos o Anteprojeto e temos outras eta
pas a vencer. O importante é que partidos diferen
tes se uniram na feitura de uma legislação que
vairesgatar todo o direitodo povo brasileiro.Irma
nados, mais uma vez.Temos que sair daqui cons
cientes de que a luta está começando.

Queria destacar, inicialmente, o aprendizado
que tive aqui dentro. Eu poderia citar nominal
mente todos, pois todos seriam merecedores.
Mas, esta nobre Constituinte Anna Maria Rattes...
Que lutadora, meu Deus! (Palmas.) O nosso com-
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panheiro Antônio Mariz, com quem tive o prazer
de fazer parte da Subcomissão (Palmas.); nosso
amigo, produtivo ao extremo, José Mendonça de
Morais (Palmas.), um grande político, um político
com P maiúsculo... Poderia falar de todos, porque
todos, desta Comissão, sem exceção, a partir de
seus funcionários e a partir desse público que
nos honrou com sua presença, formamos um
só corpo que deu essa maravilha, Sr. Constituinte
José Paulo Bisol. N6s e o povo brasileiro vamos
agradecer eternamente a V.Ex' Meu muito obriga
do. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Constituinte José Paulo Bisol.

O SR. RELATOR(José Paulo Bisol) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, Sr" e Srs, o importante
é que somos frágeis e, a partir do doloroso conhe
cimento da nossa fragilidade, temos, diante de
Deus e dos que sofrem, a obrigação de ser fortes.
(Palmas.)

Nos primeiros passos desta Constituinte todos
nós percebemos que a luta estava delineada. Al
guns Constituintes - e não há censura nisso 
estavam e estão interessados não numa nova
Constituição, mas numa reformulação da Constí
tuição vigente, no sentido de reproduzir o sistema
nela inserido, com algumas correções. Mas eu
trouxe da minha região a idéia de que a Consti·
tujnte tem um lugar de origem, que é o sentimento
do povo, e que este sentimento contém em si,
a~sar de sentimento, o poder constituinte origi
nário. (Palrnas.) E este poder constituinte origi
nário só é despertado quando a ordem constituida
se toma, por sua injustiça e brutalidade, uma or
dem insuportável. Se existe uma Constituinte tra
balhando no Brasil neste momento é porque a
ordem constituída é insuportável para a maior
parte dos brasileiros. (Palmas.)

E eu ouvia as vozes dos meus companheiros
de Assembléia. E algumas vozes me lembraram
o início de um grande poema de José Régio que
diz mais ou menos assim: "Vem por aqui, me
dizem todos com os olhos lassos, e eu os olho
com meus olhos cheios de cansaço, e abro os
braços e lhes digo: nunca irei por aí".

Para a reprodução do sistema, para a repro
dução do sitema da injustiça, para manter institui
ções criminosas ou alienadas do povo, para não
mudar nada, é preferível morrer. (Palmas.) E, as·
sim, eu arregimentei minhas forças - posso ter
parecido diferente, mas sou estrutural e natural
mente humilde - estruturei as minhas forças pa
ra tentar, dentro das minhas limitações, cooperar
com aqueles que querem realmente transformar
a sociedade brasileira.

A Política - mil vezes foi dito e escrito - nada
tem a ver com a Ética. Mas, sem politica nenhum
povo consegue alcançar a condição ética. A obri
gação política é dar ao povo a condição de atingir
o nível ético, o nível de escolha que é o nível
de liberdade.

Deus do céu, n6s conhecemos a liberdade! To
dos os discursos sobre os direitos universais do
homem, todos os discursos sobre a democracia,
grandiosos, eloqüentes, são os discursos dos títu
lares, dos proprietários da liberdade. N6s somos
os proprietários da liberdade! E eu não me sinto
livre,porque a minha liberdade depende da líber
dade dos pobres.

Em'mil pronunciamentos feitos, especialmente
para auditórios de mulheres, eu repetia esta frase:

"Mulher, livra-me de não seres livre".E estou aqui,
nesta Constituinte, para repetir esta frase às mu
Iheres, para que me ajudem a que elas não me
façam um escravo. E Ihanamente falando, por
que, se a mulher não for um ser, uma liberdade
igual ao meu ser e à minha liberdade, eu não
poderei amá-la, nem poderei ser amado por ela.
(Palmas.)

Mas, e os marginais, e as crianças pobres, e
as famílias sem teto, e os doentes sem condições,
sem acesso ao atendimento médico e hospitalar?
E os marginalizados, e os que não atingem a
condição ética?

Volto a afirmar isso porque fui estupidamente
agredido, em razão dessa minha posição. Asse
guro que 40 milhões de brasileiros não alcan
çaram a condição ética e não têm possibilidade
de escolha. Nosso dever é o de fazer com que
eles tenham as condições materiais suficientes
para saber escolher, isto é, para poderem viver
dignamente.

Ouçam, minhas irmãs e meus irmãos: se o
poder não for partilhado, é necessariamente cri
minoso, (Palmas.) e não toma felizes os podero
~s. Até para os que estão viciados por heredíta
nedade, por sucessão hereditária no poder, até
para esses estamos fazendo um bem, na medida
em que consigamos estabelecer as condições ne
cessárias para que o poder seja remanejado para
que seja partilhado e para que o povo dele par
ticipe.

Estamos vivendo um momento como aquele
mencionado por Julio Torri. O trem da liberdade,
da redenção, da dignidade está passando. Ele
não vai parar na estação à nossa espera. Quem
quiser terá que saltar, ousadamente, para âentro
dele, e quem não o flzer vai ficar para trás. Os
que estão lutando para segurar a Hist6ria, através
de uma Constituição reacionária ou conservado
ra, estão perdendo o tempo de saltar para o trem
da Hist6ria. E n6s vamos nesse trem! (Palmas.)

Para não me alongar demais, quero deixar dito
aqui - vai parecer, então, que não sou tão hu
milde assim, mas vou dizê-lo com humildade,
tal como eu a compreendo - que a vivência
nesta Comissão foi, na minha vida de quase 59
anos, a mais amarga e a mais gratificante expe
riência de coragem moral.

Saio desta luta retemperado e com as minhas
forças multiplicadas. (Palmas.) Mas nada disso
teria sido possível se não fosse a grandeza de
alma de um Presidente que não precisa de qual
quer esforço racional para ser democrático, por
ser S. Ex', poeticamente, democrático (Palmas.);
a companhia de um Více-Presídente que, írradían
do sua beleza e sua juventude, é um combatente
objetivo e seguro, integrado e incorporado na
grande luta de redenção do povo brasileiro. (Pal
mas.)

Um a um dos Constituintes, sem qualquer exce
ção, cooperaram, de uma forma vívida, forte, a
partir de convicções que são de S. Ex" - e a
convicção, como dizia Balzac, é o poder do ho
mem e tem que ser respeitada - trouxeram-me
a alegria de ver que não estávamos aqui cada
um impondo um pedaço de trabalho, mas, juntos,
fazendo o mesmo trabalho e realizando a mesma
obra.

Ressalto os maravilhosos Relatores das Subco
missões: Darcy Pozza, João Hermann Neto 
que, por infelicidade, não pôde acompanhar os
trabalhos nesta etapa - e essa figura extraor-

dinária, essa figura diferente, esse homem que
transcende à busca e á inquietação; esse homem
que não milita com verdades, mas, sim, com a
busca dessas verdades, cheio de incertezas, mas
cheio de forças para transbordar e transcender
a essas incertezas; esse homem diferente - repa
rem bem - essa personalidade distinta, que pre
cisa ser observada cuidadosamente para ser ade
quadamentevalorizada, que é o Constituinte Lysâ
neas Maciel. (Palmas prolongadas.)

Também ressalto o trabalho dos funcionários
desta Comissão. Foi dito pelo Constituinte Aécio
Neves, referindo-se à pessoa do Sr. Secretário
simbologicamente, que não poderíamos ter nad~
mais competente. Eu lhes direi que a convivência
com os assessores, meus desconhecidos, se
transformou, minuto a minuto, em uma relação
amorosa. Não ignoro que os primeiros momentos
eram para marcar as diferenças. Quando nos en
contramos, nos opomos a partir das diferenças.
Mas, haveria amor sem diferenças? E, trabalhando
dia a dia, noite a dentro, percebemos que todos
n6s estávamos transidamente interessados em
produzir um trabalho que correspondesse à nossa
competência e à nossa dignidade. Hoje, eu 05
tenho entre meus melhores amigos.

Agradeço a todos os elogios que me fízeram
- na maior parte não merecidos - e manifesto
a minha grande convicção de que há gente no
mundo. Aquela hist6ria de Fernando Pessoa 
"todos os meus irmãos são princípes, na vida;
onde é que há gente, no mundo?" ... Se ele esti
vesse por aí eu abriria os braços e lhe diria: "Vem,
Fernando Pessoa. Aqui, nesta Comissão, há gen·
te, gente de coração (Palmas.), gente de compe
tência, gente de amor, gente de verdade, gente
de vida, gente gente!"

Muito obrigado por tudo. E vamos lál A luta
apenas se iniciou, e n6s, na pior das hipóteses,
no fim dela, alcançaremos algo definitivamente
importante: a nossa verdade.

Meus amigos e minhas amigas, um pensador
social disse isto: "Sou independente porque não
dependo de ninguém e porque ninguém depende
de mim". Pode ser uma frase ideal, mas só sere
mos independentes quando ninguém depender
de n6s, porque todos terão condições pessoais
de criar a sua própria vida, a sua própria persona
lidade, a sua pr6pria significação. N6s somos sím
bolos, n6s significamos, não s6 pela palavra, mas
pelo gesto, pelo corpo, pela presença, pelo que
fazemos, pelo que deixamos de fazer, n6s signifi
camos! E eu espero que sejamos todos capazes
de significar por amor! (Palrnas.)

Digo-lhes "até logo", afirmando que o maior
aprendizado da minha maturidade consistiu em
perceber que, de repente, a dor alheia doía mais
dentro de mim do que a minha pr6pria dor. (Pal
mas.) E é por isso que eu lhes digo: abandonem
a perseguição da felicidade! Busquem a felicidade
dos outros! É ali que a nossa está!

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas prolon
gadas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Srs.
Constituintes, quero, em rápidas palavras, fazer
um relato sucinto do trabalho maravilhoso que
aqui foi realizado.

Preliminarmente, quero lembrar o trabalho gi
gantesco das Subcomissões, dirigidas maravilho
samente por esses Presidentes excepcionais e re
latado por esses Relatores que passarão para a
Hist6ria.
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Quero agora dizer que aqui todos nós realiza
mos a nossa tarefa de maneira excepcional.

E por quê? Porque nesse contato diutumo, nes
se contato permanente, nesse contato de toda
hora com os Srs. Constituintes que integram esta
Comissão Temática aprendemos muitas lições
de democracia completadas por esta maravilhosa
árvore de liberdade.

Por isso, meus caros colegas, este dia é um
dia marcante na existência de todos nós. Estamos
encerrando o trabalho desta Comissão temática,
e Deus é testemunha do quanto lutamos para
que esse ideal se concretizasse dentro do prazo
que a lei determina. Deus é testemunha, meus
caros Constituintes, das noites indormidas, das
preocupações constantes, dos estudos da maté
ria, das questões de ordem que deveriam ser sa
nadas com espírito único de não se ferir nunca,
jamais, o espírito alheio de quem quer que seja.

Por isso, meus caros Constituintes, quero dizer,
alto e bom som, que a História deste país haverá
de' fazer-nos justiça, porque nós passamos a inte
grá-Ia na realidade, no tempo e no período épico
da História do Brasil. Estamos trabalhando, cons
tantemente, com amor e com carinho, para outor
garmos ao povo sofrido deste nosso querido Bra
sil· uma Carta Magna digna da nossa tradição,
digna da nossa história e que, acima de tudo,
retrate e espelhe os anseios profundos da nacio
nalidade.

Meus caros Constituintes, devo proferir agora
uma palavra de elogio desnecessário, de home
nagem imprópria - porque já não se justifica
mais - a esta cachoeira de saber, a este notável
homem público, a este jurista excepcional, a
quem renderei permanentemente a minha home
nagem, o Constituinte José Paulo Bisol.

Ainda mais; quero estender minhas sinceras
homenagens aos meus companheiros de Mesa:
este jovem que, no alvorecer da sua existência,
já com passadas longas, de um futuro auspicioso,
Aécio Neves, nos tem prestado uma colaboração
exeepcíonal,e esta mulher maravilhosa, que tem
sll!lo, na realidade, motivo de estimulo para o nos
so trabalho, Anna Maria Rattes, que realmente
representa o que se aspira de mais notável no
espírito da mulher brasileira.

E o que se há de dizer com relação a Carlos
Brasil, que representa na plenitude o espírito notá
vel desses assessores e funcionários que nos aju
darem de maneira tão excepcional?

Quero dízera V. Ex"", sem receio de errar, que
fitãtlaa fisionomia dessas moças, desses rapazes,
desses amigos, e sentia que todos estavam pro
fundamente cansados, mas dentro deles uma al
ma indômita determinava que continuassem a
trabalhar conosco para que se conseguisse esse
objetivo alvissareiro que hoje conseguimos.

Quero, ao findar minhas palavras, dizer qut!
muito do que aqui se decidiu pode não ter sido
o ideal, mas teremos condições de aperfeiçoá-lo
na Comissão de Sistematização ou no Plenário.

E quero, ainda mais, dizer que tenho a certeza
absoluta de que um sentimento norteou perma
nentemente nossa alma, a nossa sensibilidade e
o nosso coração: o de que deveríamos votar, deve
riamos decidir de acordo com a nossa consciên
cia. E com a nossa consciência decidimos! (Pal
rnas.)

Já um grande filósofo. que todos conhecem
Sócrates, teve ocasião de, em momentõ de pro
funda inspiração, dizer: "Quando agimos de acor-

do com a nossa consciência, se o mundo disser
que estamos errados, nós estaremos certos e o
mundo estará errado".

Por isso, meus caros amigos, em sã consciên
cia, cumprimos o nosso dever e em sã conscíên
cía, tenho absoluta certeza de que em um futuro
bem próximo, quando pesquisadores estudarem
o que se fez dentro desta Constituinte, haverão
de dizer, alto e bom som, que a Comissão a que
pertencemos cumpriu rigorosamente o seu dever,
procurou servir acima de tudo o seu País e por
que não dizer - homenagear sua gente e seu
povo.

Concluo, por conseguinte, neste instante, as
minhas palavras, para encerrar esta reunião, di
zendo que outras batalhas estão programadas pa
ra um futuro bem próximo. Mas, com carinho,
com entusiasmo e com garra haveremos de ven
cer todos!

Levanta-se a reunião. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTELYSÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, pela ordem, não é possível haver
uma reunião de Constituintes sem uma questão
de ordem. E esta se justifica.

Dizem - é um chavão, mas neste caso nada
tem de chavão - que por trás da vida de um
grande homem há sempre uma grande mulher.
Está presente, entre nós, D. lolanda Bisol, para
quem peço uma salva de palmas.

(palmas.)

O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Está en
cerrada a reunião.

C-Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais
ATA DA26' REUNIÃO;

VOTAÇÃO DO ANTEPROJETO,
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 1987

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte
e três de maio de mil novecentos e oitenta e sete,
na Sala D-2, do Anexo 11, da Câmara- dos Deputa
dos, em -Brasília-DF, reuniu-se a Subcomissão
dos Direitos e -garantias Individuais sob a Presí
dêncla do Senhor Constituinte Antônio Mariz e
dos demais Senhores Constituintes titulares; An
tônio Câmara, José Mendonça de Morais, Délio
Braz, Lúcia Vânia, José Viana, Narciso Mendes,
José Mendonça Bezerra, Costa Ferreira, Lúcia
Braga, Darcy Pozza (Relator), Ubiratan Spinelli,
e José Fernandes; e mais os Suplentes; Nyder
Barbosa, Eliel Rodrigues, Rita Camata, Antônio
de Jesus e Francisco Küster. Havendd número
regimental o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos, tendo sido dispensada a leitura da
a18da reuniãoanterior, considerada aprovada. Ex
pediente; Recebimento de Emendas, até o dia
vinte de maio, do corrente ano, discriminadas,
a seguir, pelo nome do Constituinte Autor e pelo
número: Francisco Amaral, nOs; 201, 202,203 e
204; Abigail Feitosa, nas; 206, 207, 208 e 209;
Nelton Friedrich, na"; 210, 229 e 349; Percival Mu
niz, na"; 211 e 212; Benedito Monteiro, na: 213;
Vrrgílio Távora, na;214; Ismael Wanderley, na"; 215
e 216; José Genoino Neto, nOS: 217, 218 e 279;
Nilson Gibson, n"S: 219 e 286; Ubiratan Spinelli,
noS: 220, 221, 222, 223 e 224; Irma Passoni, n~

225; Domingos Leonelli, nas; 226, 227 e 246;
EdJJardo Jorge, na"; 230, 232, 233 e 234; Fran
cisco Amaral, na: 235; João da Mata, n??s: 236,
237,238 e 239; Abigail Feitosa, na; 240; Cássio

Cunha Lima, n"'; 241, 242, 243, 244 e 245; Man·
sueto de Lavor, n.· 247 e 290; Femando Henrique
Cardoso, na": 248, 249 e 288; Benedita da Silva,
noS; 250 e 347; Jairo Carneiro, na: 251; Geraldo
Campos, na;252; Ottomar Pinto e Marluce Pinto,
na; 253; Eliezer Moreira Filho e outros, na: 254;
Jayme Paliarim, na; 255; Augusto Carvalho, n"";
256 e 280; Orlando Pacheco, nOS; 257, 258, 259
e 260; Paulo Ramos, nOS: 261, 262, 263 e 264;
João Agripino, na 265; Antônio Mariz, na"; 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276 e 350; Luiz Roberto Pontes, na;277; Roberto
D'Ávila, na:278; Anna Maria Rattes, n"": 281, 351
e 352; Sigmaringa Seixas, nOS; 282, 283, 284 e
294; Aloysio Teixeira, na285; José Mendonça Be
zerra, no: 287; Octávio Elísio, na;289; Amaldo Faria
de Sá, na 291; Raquel Capiberibe, n""; 292, 293,
Marcelo Cordeiro, nOs: 295 e 296; Michel Temer,
n7z0s; 297, 298 e 354; Fábio Feldman, n'''; 299
e 300; Francisco Küster, nOS 301,304 e 305; Lúcia
Vânia Abrão Costa, na; 302; Moema São Tiago,
na: 303; Roberto Freire, noS; 306, 207, 308, 309,
31~ 311, 312, 313, 314, 31~ 31~ 31~ 31a
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328,329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343 e 344; Maria de
Lourdes Abadia, na; 332; Noel de Carvalho, rr
345, Uldurico Pinto, na; 346; José Femandes, na;
348; Israel Pinheiro FIlho, na 353; Antônio Salim
Curiati, noS; 355 e 356; Nilso Sguarezi, na; 357;
Haroldo Sabóia, na"; 358, 359, 360 e 361; Fara
bulini Júnior, na; 363; José Ignácio Ferreira, noS;
363, 364, 365, 366, 367 e 368; João Paulo Pires
Vasconcelos, n"': 369, 370, 371, 372 e 373; Rona
ro Corrêa, na 374. Ordem do Dia: Votação do
Anteprojeto, com nova redação, do Relator Cons
tituinte Darcy Pozza. O Senhor Presidente, antes
de passar a palavra ao Relator, propõe aos Senho
res Constituintes normas para lineamento do pro
cesso de votação, ou seja, após a leitura do pare
cer e anteprojeto, suspender os trabalhos por
quinze minutos para recebimento de requerimen
to de destaques. A seguir, usou da palavra o Se
nhor Relator que procedeu-a leitura das matérias.
Em votação. Aprovado unanimemente, ressalva
das as emendas e os destaques. Em votação as
emendas com parecer favorável, ressalvados os
destaques. Aprovado unanimemente. Às dez ho
ras e trinta minutos o Senhor Presidente suspen
deu 05 trabalhos para recebimento de requeri
mento de destaques. Às onze horas e dez minutos
o Senhor Presidente reabriu os trabalhos. Comu
nicou ao plenário o recebimento de 38 (trinta
e oito) requerimento de destaques dos Senhores
Constituintes. Iniciou-se o processo de votação
nominal, utilizando-se listagem nominal, em or
dem alfabética, para cada requerimento de desta
que. 1) - Destaque do Constituinte Antônio Câ
mara para o Item I, do art 1. - Para encaminhar
a votaçãõ; usaram da palavra os Senhores Consti
tuintes; Antônio Câmara e Darcy Pozza e, para
questão de ordem, os Senhores Constituintes: Ro
berto Freire, na condição de Líder do PCB e José
Femandes. Retirado o destaque, pelo Autor. 2)
- Destaque do Constituinte José Genoino para
a Emenda na45, de sua autoria. Usou da palavra
o Autor. Para encaminhar a votação, usaram da
palavra os Senhores Constituintes; Costa Ferreira,
contra, José Carlos Coutinho, a favor, José Men
donça de Morais, contra, e Roberto Freire, a favor.
Usou da palavra o Relator, para contestar a Emen
da. Em votação; Presentes dezoito Constituintes.
Após a chamada, verificou-se um total de dezes-
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sete votos contrários e um voto favorável.Emenda
rejeitada. Com declaração de votos os Consti
tuintes: Antônio Mariz, Costa Ferreira, José Men
donça de Morais e Raul Belém. 3) - Destaque
do Constituinte José Fernandes para a Emenda
n° 108, de sua autoria. Usou da palavra o Autor
e a seguir o Senhor Relator. Para encaminha
mento de votação, usaram da palavra os Senhores
Constituintes: Roberto Freire, na condição de lí
der do PCB, e Nyder Barbosa. Em votação. Pre
sentes dezoito Constituintes. Após a chamada, ve
rificou-se um total de doze votos favoráveis e seis
votos contrários. Emenda aprovada. 4) Destaque
do Constituinte Eliel Rodrigues, para a Emenda
rr 71, de sua autoria. Usou da palavra o Autor
e o SenhorRelator.Em votação. Presentes dezoito
Constituintes. Após a chamada, verificou-se um
total de quatorze votos favoráveis, dois contrários
e duas abstenções. Emenda aprovada. 5) - Des
taque do Constituinte José Fernandes, para o Item
IV do artigo Iodo Anteprojeto. Destaque prejudi
cado, em virtude da aprovação do destaque do
próprio Constituinte, através da Emenda desta
cada e aprovada, de n° 108.6) - Destaque do
Constituinte José Genoino, para a Emenda de
n° 57, de sua autoria. Retirada pelo Autor. 7) 
Destaque do Constituinte Eliel Rodrigues para a
Emenda rr 140, de sua autoria. Retirada pelo Au
Constituinte José Genoino, para a Emenda n° 54,
de sua autoria. Usou da palavra o autor. Usaram
da palavra os Senhores Constituintes: Eliel Rodri
gues, contra, José Fernandes, favorável, José
Mendonça de Morais, contra, Roberto Freire, co
mo Líderdo PCB e o Senhor Relator.Em votação. ,
Votaram dezoito Constituintes. APós a chamada, '
verificou-se um total de sete votos favoráveis e
onze votos contrários. Emenda prejudicada. 9)
- Destaque do Constituinte ElielRodrigues, para
a Emenda n° 157, de sua autoria. Usou da palavra
o autor. Para encaminhar a votação, usaram da
palavra os Senhores Constituintes: José Fernan
des, a favor, Roberto Freire, contrário. Em vota
ção. Votaram dezoito Constituintes. Após a cha
mada, verificou-se um total de sete votos favorá
veis, nove votos contrários e duas abstenções.
Emenda prejudicada. 10) - Destaque do Consti
tuinte José Genoino para a Emenda n° 218, de
sua autoria. Emenda prejudicada, em virtude da
rejeição da Emenda rr 54. 11) - Destaque do
Constituinte José Genoino para a Emenda n° 56,
de sua autoria. Usou da palavra o Autor. Para
encaminhar a votação, usaram da palavra os Se
nhores Constituintes: ElielRodrigues, Lúcia Vânia
e o Relator Darcy Pozza. Em votação. Votaram
dezesseis Constituintes. Após a chamada nomi
nal, verificou-se um total de doze votos favoráveis,
três contrários e uma abstenção. Emenda apro
vada. 12) - Destaque da Constituinte Lúcia Vânia
para o Item XIdo anteprojeto, no sentido de que
seja suprimida a expressão "subversão da ordem"
do Item citado. Usou da palavra a Autora. Para
encaminhar a votação, usaram da palavra os
Constituintes: José Fernandes e Roberto Freire
como Líder do PCB.Em votação. Presentes quin
ze Constituintes. Após a chamada verificou-se um
total de dez votos favoráveis e cinco votos contrá
rios. Emenda prejudicada. Com declaração de
votos os Senhores Constituintes: Darcy Pozza,Dé
lio Braz e José Viana. 13) - Destaque do Consti
tuinte Délio Braz à Emenda n" 13, de sua Autoria.
Em votação. Presentes treze Senhores Constituin
tes. Após a chamada, verificou-se um total de

doze votos contrários e uma abstenção. Emenda
Rejeitada. 14) - Destaque do Constituinte Nyder
Barbosa, no sentido de que se exclua, do § 12,
a expressão "à noite", do anteprojeto. Usou da
palavra o Autor. Para encaminhar a votação usa
ram da palavra os Senhores Constituintes: Antô
nio Câmara, Darcy Pozza, (Relator), José Carlos
Coutinho e Costa Ferreira. Em votação. Presentes
treze Constituintes. Após a chamada nominal, ve
rificou-se um total de doze votos favoráveis e um
voto contrário. Emenda Supressiva Aprovada.
Prejudicados os Destaques, do mesmo sentido,
dos Senhores Constituintes: José Mendonça de
Morais e Antônio Câmara. 15) Destaque do Cons
tituinte José Fernandes à Emenda n° 109, de sua
Autoria.Usou da palavra o Autor.Para encaminhar
a votação, usaram da palavra 'OsSenhores Consti
tuintes: José Carlos Coutinho e Darcy Pozza (Rela
tor). Em votação. Presentes treze Constituintes.
Após a chamada nominal, verificou-se um total
de nove votos favoráveis e quatro votos contrários.
Emenda Prejudicada. Em seguida, o Senhor Pre
sidente respondeu à Questão de Ordem levantada
pelo Constituinte Roberto Freire, quanto ao desta
que requerido pelo Constituinte José Fernandes,
para a expressão "subversão da ordem". O Se
nhor Presidente submeteu à votação do plenário
a Questão de Ordem levantada pelo Líderdo PCB,
Roberto Freire, para o Destaque do Constituinte
José Fernandes, prejudicada em função da vota
ção de matéria análoga e rejeitada, da Constituinte
Lúcia Vânia, para reabertura ou não da matéria,
votação esta em maioria simples, pois se referiu
à votação de requerimento. Em votação. Votaram
sim (favoráveis), onze Constituintes, votou não,
um Constituinte. Em face do resultado da votação,
o Senhor Presidente colocou em votação o desta
que do Constituinte José Fernandes, adotando
critério decidido pelo Plenário, isto é, o destaque
para o texto do item XI- "subversão da ordem".
Votaram doze Constituintes: três votos favoráveis
e nove votos contrários. Prejudicado o destaque.
16) - Destaque dos Senhores Constituintes:José
Fernandes e Nyder Barbosa, sobre o parágrafo
17 do Anteprojeto. Retirados pelos Autores. 17)
- Destaque do Constituinte Délio Braz, para a
Emenda n° 11, de sua autoria. Usou da palavra
o Autor. Em votação. Presentes treze Constituin
tes. Após a chamada, verificou-se um total de
treze votos contrários. Emenda rejeitada. 18) 
Destaque do Constituinte Délio Braz, para a
Emenda rr 10, de sua autoria. Usaram da palavra,
para encaminhamento de votação, os Senhores
Constituintes:José Carlos Coutinho e Darcy Pozza
(Relator). Em votação. Presentes treze Senhores
Constituintes. Após a chamada, verificou-se um
total de quatro votos favoráveis e nove votos con
trários. Prejudicada a Emenda. 19) - Destaque
do Constituinte Nyder Barbosa, sobre 6 § 26 do
Anteprojeto. Retirado pelo Autor.20) - Destaque
do Constituinte Nyder Barbosa, sobre o parágrafo
doze do Anteprojeto. Usou da palavra o Autor.
Para encaminhar a votação usou da palavra o
Constituinte Costa Ferreira. Em votação. Presen
tes treze Constituintes. Após a chamada, verifi
cou-se um voto favorável e doze votos contrários.
Rejeitado o Destaque. 21) Destaque do Consti
tuinte Eliel Rodrigues, sobre a Emenda n° 31,
de sua autoria. Usou da palavra o Autor. Em vota
ção. Presentes treze Constituintes. Após a chama
da, verificaram-se treze votos favoráveis, aprova
ção unânime. Emenda aprovada. 22) - Destaque

do Constituinte Nyder Barbosa, sobre o § 33 do
Anteprojeto, Emenda aditiva. Usou da palavra o
Autor. Em votação. Presentes quatorze Consti
tuintes. Após a chamada, verificou-se quatorze
votos favoráveis. Aprovada unânimemente a
Emenda Aditiva. 23) - Destaque do Constituinte
José Genoino, para a Emenda n°53. Em votação,
pela prejudicialidade da Emenda. Presentes quin
ze Constituintes. Após a chamada, verificou-se um
total de quatorze votos favoráveis e um voto de
abstenção. Emenda prejudicada. 24) - Destaque
do Constituinte Eliel Rodrigues, para a Emenda
n° 33, de sua autoria. Usaram da palavra, o Autor,
o Relator. (Darcy Pozza) e José femandes. Desta
que retirado pelo Autor.25) - Destaque do Cons
tituinte Eliel Rodrigues, para a Emenda rr 135,
de sua autoria. Usou da palavra o Autor. Retirado
o Destaque, pelo Autor. 26) - Destaque do Cons
tituinteJosé Mendonça de Morais,para a Emenda
n° 19, de sua autoria. Usou da palavra o Autor.
Para encaminhar a votação, usaram da palavra
os Constituintes José Fernandes, Roberto Freire,
como Líder do PCB, Eliel Rodrigues e Antônio'
Câmara. Em votação. Presentes quinze Consti- '
tuintes. Após a chamada, verificou-se um total
de sete votos favoráveis e oito votos contrários.
stituinte José Genoino, para a Emenda n" 59, de
sua autoria. Usaram da palavra os Constituintes:
Darcy Pozza (Relator) e Roberto Freire, como lí
der do PeB. Em votação. Presentes quinze Consti
tuintes. Após a chamada, verificou-se um total
de quinze votos contrários. Emenda rejeitada,
unânime. 28) - Destaque do Constituinte Eliel
Rodrigues, para a Emenda rr' 65, de sua autoria.
Usou da palavra o Autor. Para encaminhar a vota
ção, usaram da palavra os Constituintes: Fran
cisco Küster e Roberto Freire, como Líderdo PCS.
Emenda retirada pelo Autor. 29) - Destaque do
Constituinte Nyder Barbosa, para a Emenda n"
116, de sua autoria. Usou da palavra o Autor,
para encaminhar a votação. Pela ordem, solicitou
a palavra a Constituinte Lúcia Vânia.Para encami
nhar a votação, usaram da palavra os Senhores
Constituintes: Ubiratan Spinelli, contra; Antônio
Câmara, contra; Francisco Küster, contra; Narciso
Mendes, a favor do Relator e Darcy Pozza. Em
votação. Presentes quinze Constituintes. Após a
chamada, verificou-se um total de trezevotos con
trários e duas abstenções, com Declaração de
votos dos Constituintes Antonio Marize Raul Be
lém, Emenda rejeitada. 31) - Destaque do Cons
tituinte José Genoino para a Emenda rr 55, de
sua autoria. Para encaminhar a votação, usaram
da palavra os Senhores Constituintes: Francisco
Küster, a favor; José Carlos Coutinho, a favor;
José Fernandes, contra e Darcy Pozza (Relator).
Em votação. Presentes quinze Constituintes. Após
a chamada, verificou-se um total de seis votos
favoráveis e nove votos contrários. Emenda preju
dicada. 32) - Destaque do Constituinte Antônio
Câmara, sobre o Item XXIV. Retirada pelo Autor.
33) - Destaque do Constituinte Nyder Barbosa,
para o Item XXIX, do Anteprojeto. Usou da palavra'
o Autor.Para encaminhar a votação, usou da pala
vra o Constituinte José Fernandes. Em votação.
Presentes quinze Constituintes. Após a chamada
nominal, verificou-se um total de dois votos favo
ráveis e treze votos contrários. Rejeitado o desta-:
que. A seguir, o Senhor Presidente deu por encer
rado o processo de votação dos destaques conce
didos. Solicitou a palavra o Constituinte Costa Fer
reira, parabenizando os membros da Subcomis-
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são pelo trabalho profícuo realizado. O Senhor
Presidente suspendeu os trabalhos por quinze mi
nutos para a elaboração da ata. Reabertos os tra
balhos, o Senhor Presidente solicitou que fosse
feita a leitura da ata. Colocada em discussão. O
Senhor Constituinte José Femandes solicitou a
palavra para retificação da ata na expressão
"emenda rejeitada", para "voto em separado",
"suprimido o texto". Retificação deferida pelo Se
nhor Presidente. Aseguir, usou da palavra o Cons
tituinte Antônio Câmara para esclarecer sobre
destaque de sua autoria, que constou como "reti
rado", mas que deverá ser constado como "preju
dicado", relativo ao item XXIV. Deferido pelo Se
nhor Presidente. Usaram da palavra os Senhores
Constituintes:José Carlos Coutinho, José Fernan
des e Lúcia Vãnia, agradecendo ao Presidente
e ao Relator, pela sensibilidade demonstrada du
rante todo o desenrolar dos trabalhos da Subco
missão, na capatação dos sentimentos de todos.
O Senhor Relator,DarcyPozza,agradeceu a todos
pelas manifestações de carinho e elogios recebí
dos. O Senhor Presidente comunicou aos presen
tes que a apresentação da Redação Final será
feita na segunda-feira próxima, dia vinte e cinco
do corrente, obedecendo termos regimentais, à
Comissão Temática, e que, para a apresentação
oficial, em reunião conjunta de todas as Subco
missões, convocando todos para a reunião de
terça-feira, dia vinte e seis do corrente, às dezes
sete horas, naquele plenário. O Senhor Presidente
agradeceu a colaboração de todos os Senhores
Constituintes, aos funcionários que, sem sua parti
cipação e competência, teria sido impossível levar
a bom termo todo o trabalho realizado.Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às de
zoito horas, cujo inteiro teor será publicado na
íntegra, no Diárioda Assembléia Nacional Consti
tuinte.E,para constar, eu AlUas Tobias, Secretária,
lavreia presente ata, aprovada em plenário, nesta
data.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Haven
do número legal, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão dos Direitose Garan
tias Individuais, dispensada a leitura da ata da
reunião anterior, tendo sido considerada aprova
da.

Na Ordem do Diaestá a votação do anteprojeto
do Relator, com nova redação, e parecer sobre
as emendas apresentadas.

Antes de passar a palavra ao Sr. Relator,a Presi
dência propõe aos Srs. Constituintes algumas
normas para lineamento do processo de votação.
A Mesa imaginou que poderíamos ouvir a leitura
do parecer e, em seguida, suspender os trabalhos
por quinze minutos para recebimento de desta
ques. Encerrado o período de destaques, passa
ríamos à votação.

A votação do anteprojeto far-se-á em globo,
ressalvadas as emendas e os destaques. As emen
das serão votadas em globo, conforme tenham
parecer favorável ou contrário, ressalvados os des
taques.

No encaminhamento da votação, poderão usar
da palavra, por três minutos, o autor e o Relator.
É a proposta que a Presidência está fazendo à
Subcomissão, para que cada autor de destaque
fale por três minutos, sem apartes, e que o Relator
tenha igualmente três minutos.

Os destaques deverão ser apresentados por es
crito até o início do processo de votação respec-

tivo. Findo o prazo de interrupção da reunião,
a partir daí não serão mais permitidos destaques.
Gostaría de acentuar bem este ponto. Lido o rela
tório, suspenderemos a sessão e receberemos
os destaques. Retomada a sessão com o início
da votação, não serão mais aceitos destaques.

Pediria a aquiescência e a atenção dos Srs.
Constituintes para esse ponto, sob pena de não
termos um disciplinamento para a votação. Os
destaques serão votados, naturalmente, um a um.

Quanto ao processo de votação, as matérias
constitucionais serão votadas pelo processo no
minal. Será feita chamada dos Constituintes, utili
zando-se listagem especial de votação, elaborada
em ordem alfabética.O resultado parcial irásendo
anunciado, vedada a modificação do voto depois
da votação, os Constituntes que não votaram po
derão fazê-lo, no microfone, declinando o nome
parlamentar e o voto.

As questões de ordem poderão também ser
suscitadas em qualquer fase da reunião pelo prazo
de três minutos. O Presidente decidirá a questão
de ordem. Da decisão do Presidente sobre a ques
tão de ordem não caberá recurso ao plenário des
ta Subcomissão.

São estas as normas mínimas que a Presidência
submete ao plenário, considerando-se aprovadas,
se nenhum Constituinte desejar fazer objeção. É
claro que o que foi lido é a súmula do que está
no Regimento, com algumas modificações para
melhor agilidade na votação. Mas, em qualquer
hipótese, a letra que prevalece, como não poderia
deixar de ser, é a do Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte.

Isto posto, passo a palavra ao Sr. Relator, que
fará a leitura do anteprojeto e do parecer sobre
as emendas.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Darcy Pozza.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, S...• e Srs. Constituintes, estamos ofere
cendo, no prazo regimental, a esta Subcomissão,
o substitutivo ao anteprojeto que nos coube rela
tar.

Transcorrido o prazo para apresentação de
emendas, após exaustivos debates e discussões
travados no âmbito desta Subcomissão, foi-nos
possívelelaborar o novo texto.Devem V. Ex'" notar
que não nos move pretensão perfeccionista. Com
efeito,como é usual em tema de tamanha relevân
cia, as dúvidas, divergências e hesitações naturais,
ocorridas em plenário, não permitiriam fosse al
cançada a unanimidade ou o consenso.

Diante disso, analisamos minuciosa e demo
craticamente todas as 374 emendas encaminha
das a esta Subcomissão. Inúmeras delas mere
ceram acolhimento; outras, entretanto, não pude
ram ser aproveitadas.

Ao submetermos o trabalho de volta à conside
ração e análise dos ilustres Constituintes mem
bros desta Subcomissão, cumpre-nos discorrer,
ainda que brevemente, acerca das modificações
efetuadas com o intuito de aperfeiçoar o texto.
Assim, reformularmos a redação do item I, de
modo a tomar insusceptíveI de dúvida o fato de
que a Carta constitucional assegura o direito à
vida humana, desde a sua concepção até a morte
natural, respeitado aquilo que dispuser a lei ordi
nária.

Por seu turno, acrescentou-se ao item relativo
à cidadania a expressão "do regime democrá
tico", de tal forma a pôr em destaque a contrí-

buição do cidadão para o aperfeiçoamento desse
regime.

No tocante ao princípio da isonomia, e diante
dos debates no plenário desta Subcomissão, op
tou-se pelo termo genérico "qualquer particula
ridade", para expressar o caráter efetivamenteam
plo e abrangente da não-discriminação.

No que toca à dignidade da pessoa humana,
adicionou-se referência à privacidade; proteção
a ela foi clamor inserido em inúmeras emendas.

Foi ampliada, outrossim, a garantia do cidadão
concernente ao direito à informação, constante
do item VIII. A nova redação cerca de proteção
o sigilo das informações prestadas para fins esta
tísticos. Passa a integrar o item a proibição a que
se atribua número nacional único ao cidadão.

Houve, ademais, desdobramento no item XII.
Separou-se o direitoà prática de culto e à manifes
tação de crença religiosa, por um lado, do direito
de alegar imperativo de consciência para eximir
se da obrigação do serviço militar. Permanece
a necessidade de prestação de serviço civil alter
nativo.

No que toca à habitação, acatou-se emenda
que fixa como dever do Estado a promoção dos
meios necessários para o atendimento à popu
lação de baixa renda.

Com relação à questão da saúde, permitiu-se
a introdução no texto do direito à participação
do carente nos programas de complementação
de dieta alimentar.

A questão atinente à propriedade foi tratada
mediante a alteração do texto, em seu item XXIV.
Facultou-se ao expropriado aceitar o pagamento
em títulos especiais da dívida pública, ressalvado
aquilo que a Constituição, no capítulo próprio,
dispuser.

O item XXX passou a abrigar o direito do idoso
e da criança. Tratou-se, também, nesse item da
proteção especial que cumpre dar aos deficientes.
Previu-se, nesse sentido, a criação de programas
especiais de educação gratuita, assim como a
disseminação no País de facilidadespara o acesso
do deficiente a edificios e a logradouros públicos.

No § 1°, efetuou-se leve alteração no texto,para
especificar a ação popular como o meio judicial
previsto para a anulação de atos lesivos ao patri
mônio público e para a reparação dos danos cau
sados.

O § 9' passou a abrigar as questões concer
nentes à pena de morte e à prisão perpétua, man
tendo-se o tratamento conferido ao estupro e ao
seqüestro seguidos de morte. A estes últimos,
tal comojá constava do anteprojeto, a pena comi
nada pode ser a de prisão perpétua.

No que tange à concessão de habeas corpus
para as transgressões disciplinares, tomou-se
aconselhável incluir ressalva quanto à legislação
específica das Forças Armadas. Estas possuem
estatuto próprio e peculiaridade que não se coa
dunam com o instituto.

Por fim, destacou-se do último parágrafo a ma
téria pertinente a mandado de injunção, inovação
trazida pelo anteprojeto. O instituto foitratado em
parágrafo próprio, tendo sido ressalvadas, ainda,
as regras de competência da Lei Processual. A
intenção clara é de que seja respeitada a compe
tência quanto ao Território, quanto à matéria e
quanto à hierarquia, de tal forma, que não ocorra
tumulto na aplicação do instituto.

A seguir, estamos relacionando o número das
emendas que foram aproveitadas total ou parcial
mente.
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No curso dos trabalhos de elaboração do ante
projeto e do presente Substitutivo, foi constante
a nossa preocupação de respeitar as tendências
do povo e de aproveitaras valiosíssimas sugestões
apresentadas pelos Srs. Constituintes.

Atarefa seguramente mais árdua com que nos
defrontamos foi a de compatibilizar os princípios
que nortearam o trabalho inicial com a díversí
dade de posições trazidas a esta Subcomissão.

O Substitutivo ao anteprojeto da Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, que a seguir
oferecemos, é'o resultado desse esforço de com
patibilização. Nosso grande anseio é o de que
ele sirvade bandeira para todos aqueles que lutam
pela liberdade, pelo respeito ao indivíduo e por
um país verdadeiramente democrático.

Vou ler o substitutivo ao anteprojeto.
São direitos e garantias individuais:
1-a vida, desde a sua concepção até a morte

natural, nos termos da lei;
O-a cidadania; são assegurados iguais direi

tos e deveres aos homens e mulheres, no Estado,
na família, no trabalho e nas atividades políticas,
econômicas, sociais e culturais; são gratuitos to
dos os atos necessários ao exercício da cidadania,
incluídos os registros civis; todos têm o direito
de participar das decisões do Estado e de contri
buir para o contínuo aperfeiçoamento das institui
ções e do regime democrático;

1lI-a igualdade perante a lei; será punida co
mo crime inafiançável qualquer tipo de discrimi
nação; ninguém será prejudicado ou privilegiado
em razão de raça, sexo, cor, estado civil, idade,
trabalho rural ou urbano, credo religioso, convic
ção política ou filosófica, deficiência física ou
mental e qualquer particularidade ou condição
social;

IV-a liberdade individual; ninguém será obri
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa,
senão em virtude de lei; na falta ou omissão da
lei, o juiz decidirá o caso de modo a atingir os
fins de norma constitucional; verificando-se a ine
xistência ou omissão da lei, o Tribunal proporá
ao Poder competente a edição de norma que
venha a suprir a falta;

V- a segurança jurídica; a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídíco perfeito e a coisa
julgada, e não poderá excluir ,da apreciação do
Poder Judiciário nenhuma lesão de direito;

V1- a dignidade da pessoa humana, a preser
vação de sua honra, privacidade, reputação e ima
gem pública; é assegurado a todos o direito de
resposta a ofensas ou a informações incorretas;
a divulgação far-se-á nas mesmas condições do
agravo sofrido, acompanhada de retratação, sem
prejuízo da indenização pelos danos causados;

VD - a integridade física e mental e a existência
digna; a tortura e o tráfico de tóxicos constituem
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de anistia,
substituição ou suspensão da pena, ou livramento
condicional, ou prescrição na forma da lei;

VDl- o conhecimento das informações e refe
rências pessoais e do fim a que elas se destinam,
registradas por entidades públicas ou particulares;
é vedado o registro de convicções pessoais, ativi
dades político-partidárias ou acerca da vida priva
da; é garantido o sigilo da informação prestada
para fins estatísticos, que somente poderá ser di
vulgada ou repassada sem identificação indivi
dual; é assegurada a supressão ou retificação de
dados incorretos, mediante procedimento admi
nistrativoou judicial de caráter sigiloso; é proibida

a atribuição de um número nacional único ao
cidadão; responde civil, penal e administrativa
mente todo aquele que determine, realize ou se
utilize de registro de dados pessoais incorretos
ou falsos; dar-se-á o habeas data ao legítimo
interessado, para assegurar-lhe o direito de co
nhecer as informações e referências pessoais
existentes a seu respeito;

IX-a locomoção no território nacional e, em
tempos de paz, a entrada com seus bens no País,
a permanência ou a saída, na forma da lei;

X- a livremanifestação do pensamento, veda
do, na forma da lei,o anonimato; é livrea manifes
tação de convicções políticas e filosóficas; as di
versões e os espetáculos públicos ficam sujeitos
às leis de proteção da sociedade;

XI- a publicação de livros,[ornais, periódicos,
a redação, a impressão, a divulgação e o recebi
mento de informações corretas, opiniões e idéias,
dispensada a licença prévia;é assegurada a plura
lidade de fontes e vedado o monopólio estatal
ou privado dos meios de comunicação; os abusos
cometidos serão punidos e indenizados na forma
da lei;não serão toleradas a propaganda de guer
ra, de subversão da ordem ou de preconceitos
de religião,de raça, ou de classe e outros previstos
nesta Constituição;

XlI - a prática de culto e a manifestação de
crença religiosa que não contrariem a moral e
os bons costumes; será prestada, nos termos da
lei, assistência religiosa nas Forças Armadas e
Auxiliares e, nos estabelecimentos de intemação
coletiva, a assistência aos que a solicitarem, res
peitado o credo de cada um;

XlII- a alegação de imperativo de consciência
para eximir-se da obrigação do serviço militar,
salvo em tempo de guerra, impondo-se a presta
ção civil a1temativa, na forma da lei;

XIV- a expressão da atividade literária,artistica
e científica;aos autores pertence o direito de utili
zarsuas obras, transferívelaos herdeiros pelo tem
po que a lei determinar; a lei disporá sobre a
reprodução da imagem humana, inclusive os jo
gos esportivos;

}N-o privilégio temporário para a utilização
e comercialização do invento; assegurar-se-á,
igualmente, a propriedade de marcas de indústria,
de comércio e de serviços, das expressões e sinas
de propaganda, e a exclusividadedo uso do nome
comercial, nos termos da lei;as patentes conside
radas prioritárias para o desenvolvimento cientí
fico e tecnológico do País receberão proteção es
pecial, na forma da lei; o registro de patentes
ou de marcas estrangeiras sujeita-se a seu uso
efetivo, no prazo que a lei determinar, sob pena
de caducidade;

XVI - a reunião pacífica, não intervindo a auto
ridade senão para manter a ordem e assegurar
os direitos e garantias individuais;

XVII- a associação para fins lícitos;nenhuma
associação pode ser suspensa ou dissolvida, se
não em virtude de decisão judicial.Ninguém pode
ser compelido a associar-se;

XVIII- a farnílía, reconhecida no seu mais am
plo sentido social, nos termos desta Constituição
e da lei;

XIX - a habitação condigna; é dever do Estado
promover os meios necessários para atendimento
às populações de baixa renda, na forma da lei;

XX- a utilizaçãocriadora do tempo disponivel
no trabalho ou no lazer;

XX1- o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, observadas as condições de capaci
dade que a leiestabeleça para a proteção da segu
rança, da saúde ou da liberdade pública; a lei
não poderá impedir o livreexercício de profissões
vinculadas a expressão direta do pensamento e
das artes;

XX11- a livresindicalização, na forma da lei;
XX111- a greve, nos termos da lei;
XXIV- a propriedade subordinada à função

social; no caso de desapropriação por necessi
dade ou utilidade pública, ou por interesse social,
é assegurada aos desapropriados prévia e justa
indenização em dinheiro, facultando-se ao expro
priado aceitar o pagamento em títulos especiais
da dívidapública, com as ressalvas previstas nesta
Constituição;será nulo o ato praticado com abuso
de poder ou desvio de finalidade; é assegurado
o direito de herança, vedada a incidência de qual
quer tributo, custas ou emolumentos relativosaos
bens do espólio que sirvam de moradia ao côn
juge sobrevivente ou a herdeiros;

XXV-a educação, como iniciativa da comu
nidade e dever do Estado, e o livre acesso ao
patrimônio cultural; é livre o ensino e o aprendi
zado, na forma da lei, não se sujeitando a nenhu
ma diretriz religiosa, filosófica, político-partidária
ou ideológica; é livrea escolha do estabelecimen
to escolar;

XXVl- a saúde, como iniciativa da comuni
dade e dever do Estado; a participação do carente
nos programas de complementação da dieta ali
mentar;

XXVll- o meio ambiente sadio e o equilíbrio
ecológico, a qualidade de vida e a preservação
da natureza e da identidade histórica da coletivi
dade e da pessoa;

XXVlII- a fiscalização das condições gerais da
oferta, dos pesos e medidas, dos preços, da vera
cidade da propaganda e da qualidade dos bens
e serviços postos à disposição do consumidor,
na forma da lei; é assegurada a legitimidade do
MinistérioPúblico, da pessoa jurídica indicada em
lei e de qualquer povo, para ação civil pública
que busque proteger os interesses do consumi
dor;

XXIX - a representação e a petição aos Pode
res Públicos, em defesa de direito ou para coibir
abuso de poder, independentemente de taxas,
emolumentos ou de custas;

XXX - o amparo ao idoso, à criança e aos
deficientes; a lei definirá meios que promovam
a completa integração dos deficientes na comuni
dade, mediante programas especiais de educação
gratuita e a possibilidade de acesso a edifícios
e logradouros públicos;

XXX1- a justiça e a assistência judiciária públi
cas para os necessitados, na forma da lei, abran
gendo o pagamento de peritos, advogados e ou
tros profissionais que atuem no processo por de
signação judicial;

XXXII - a individualização da pena e de sua
execução; nenhuma pena passará da pessoa do
responsável; a obrigação de reparar o dano e o
perdimento de bens poderão ser decretados e
executados contra os sucessores, até o limite do
valor do partrimônio transferido e de seus frutos;

XXXIII - a inviolabilidade da casa; nela nin
guém poderá penetrar ou permanecer sem o con
sentimento do morador, a não ser em caso de
crime ou desastre, na forma que a lei estabelecer;
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XXXIV - a inviolabilidade do sigilo da corres
pondência e das comunicações em geral, salvo
mediante autorização judicial;

§ 1c O cidadão, o Ministério Público e as pes
soas juridicas especificadas em lei são parte legíti
ma para propor ação popular visando à anulação
de atos lesivos e à reparação dos danos causados
ao patrimônio público ou de entidade de que parti
cipe o Estado, bem assim de privilégiosindevidos,
concedidos a pessoas naturais ou jurídicas, equi
parando-se a estas entidades as empresas priva
das que prestem ou executem serviço público.

§ 2° Será punido com o perdimento de bens,
sem prejuízo das demais sanções previstas em
lei, o administrador ou servidor responsabilizado
por enriquecimento ilícito no exercício de função
pública, em desempenho direto ou delegado, ou
na condição de administrador de empresa con
cessionária de serviço público, entidade de repre
sentação profissional, sociedade de economia
mista ou instituição financeira de economia po
pular.

§ 3° Será justificado formalmente todo ato
normativo na administração pública direta e indi
reta, bem assim aqueles que se refiram à contra
tação e pagamento relativos a obras e à admissão
de pessoal.

§ 4° Alei assegurará o rápido andamento dos
processos nas repartições públicas da adminis
tração direta e indireta, facultará ciência aos inte
ressados dos despachos e das informações que
a eles se refiram, garantirá a expedição de certi
dões requeridas para a defesa de direitos e para
o esclarecimento de negócios administrativos,
ressalvados, quanto aos últimos, os casos em que
o interesse público impuser sigilo, conforme deci
são judicial. A lei fixará o prazo para a cessação
do caráter sigiloso dos documentos públicos, ou
em poder de entidades públicas.

§ 59 Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito liquido e certo não amparado
por habeas corpus ou por habeas data, seja
qual for a autoridade responsável pela ilegalidade
ou abuso de poder, podendo a medida ser impe
trada contra a autoridade ou contra o órgão ou
pessoa jurídica de que emanou o ato impugnado.

§ 69 O mandado de segurança é admissível
contra atos de agente de pessoa jurídica de direito
privado, quando decorrentes do exercício de atri
buições do Poder Público.

§ 79 A lei tributária levará sempre em conta
a capacidade do contribuinte. Nenhum tributo se
rá exigido ou aumentado sem leique o estabeleça,
nem cobrado em cada exercício, sem que a lei
que o houver instituido ou aumentado esteja em
vigor antes do início do exercício financeiro, res
salvado o disposto nesta Constituição.

§ 8" Não há crime sem lei anterior que o defi
na, nem pena, sem prévia cominação legal

§ 9° Não haverá pena de morte, de prisão
perpétua, de trabalhos forçados, de banimento
e de confisco, ressalvados, quanto à prisão perpé
tua, a legislação aplicável em caso de guerra exter
na, e os crimes de estupro ou sequestro, seguidos
de morte. .

§ 10. A lei somente retroagirá quando bene
ficiar o réu.

§ 11. Considera-se inocente todo cidadão,
até o trânsito em julgado de sentença penal con
denatória.

§ 12. Não será incriminatório o silêncio do
indiciado, acusado ou réu. É vedada a realização

de inquirições ou de interrogatório à noite, sem
a presença do advogado ou de representante do
Ministério Público.

§ 13. Ninguém será processado nem senten
ciado, senão pela autoridade competente e na
forma da lei anterior. Ninguém será identificado
criminalmente se já o for civilmente.

4 14. Não haverá foro privilegíado, nem juí
zes ou Tribunais de exceção.

§ 15. Alei assegurará ao cidadão ampla defe
sa em qualquer processo, com todos os meios
e recursos a ela inerentes.

§ 16. A instrução, nos processos contencio
sos, será contraditória.

§ 17. É mantida a instituição do júri, com
a organização que lhe der a lei, assegurado o
sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu
e a soberania dos vereditos, com os recursos pre
vistos em lei, a ele competindo o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida.

§ 18. Ninguém será preso, senão em flagran
te delito, ou por ordem escrita e decisão funda
mentada da autoridade competente. O preso ou
detido tem de ser informado acerca de seus direi
tos e das razões da prisão ou detenção. Ninguém
será preso ou mantido na prisão, se prestar fiança

permitida em lei.
§ 19. A prisão de qualquer pessoa será ime

diatamente comunicada ao juiz competente, e
também à família ou pessoa indicada pelo preso
ou detido; o .Juíz relaxará a prisão, se for ilegal
e, nos casos previstos em lei,promoverá a respon
sabilidade da autoridade coatora.

§ 20. O preso provisório ou o detido tem di
reito à assistência do advogado de sua escolha,
antes de ser inquirido, a ser ouvido pelo juiz, e
à identificação dos responsáveis pelo interroga
tório policial.

§ 21. O preso provisório ou condenado tem
direito ao respeito à sua dignidade, à integridade
tísica e mental, à assistência espiritual e jurídica,
à sociabilidade, à comunicação e ao trabalho pro
dutivo e remunerado, na forma da lei.Será minis
trada ao preso educação, a fim de reabilitá-lo para
o convívio social.

§ 22. A lei regulará o direito da presa provi
sória ou condenada que tenha fílho lactente. É
dever do Estado manter locais apropriados, nos
estabelecimentos penais, para possibilitar a ama
mentação.

§ 23. Dar-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer vio
lência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder.

§ 24. Nas transgressões disciplinares caberá
habeas corpus somente por falta de pressupos
tos legais de apuração ou da punição, ressaIvada
a legíslação específica das Forças Armadas.

§ 25. A privação da liberdade do condenado,
cumprida a pena, importa crime de responsa
bUidade civildo Estado, assegurada a reparação,
pelo Estado, do dano causado.

§ 26. Não haverá prisão civilpor dívida, salvo
nos casos de obrigação alimentar e de depositário
infiel,inclusive, de tributos recolhidos ou descon
tados de terceiro.

§ 27. Os cemitérios terão caráter secular e
serão administrados pela autoridade municipal,
permitindo-se às confissões religiosas neles prati
car seus ritos. As associações religiosas poderão
manter cemitérios particulares, na forma da lei.

§ 28. Não será concedida a extradição do es
trangeiro por crime politico ou de opinião, nem
quando houver razões para presumir-se, nas cir
cunstâncias, que o julgamento do extraditando
será influenciado por suas convicções.

§ 29. Não será concedida a extradição de
brasileiro, salvo, quanto ao naturalizado, se a natu
ralização for posterior ao fato que houver moti
vado o pedido.

§ 30. Têm direito de asilo, os perseguidos
em razão de suas atividades e convicções políti
cas, filosóficas ou religiosas, bem como em razão
da defesa dos direitos consagrados nesta Cons
tituição.

§ 31. Anegativa de asilo e a expulsão do refu
giado ou estrangeiro que o tenha pleiteado, subor
dlner-se-ão a amplo controle jurisdicional.

§ 32. Os direitos e garantias definidos nesta
Constituição não excluem outros direitos e garan
tias decorrentes do regime dos princípios que ela
adota, ou das declarações dos Tratados interna
cionais de que o País seja signatário.

§ 33. É criado o Defensor do Povo, incum
bido, na forma da Lei Complementar, de zelar
pelo efetivo respeito aos Poderes do Estado e
aos direitos e garantias assegurados nesta Consti
tuição apurando abusos e omissões de qualquer
autoridade e indicando aos órgãos competentes
as medidas necessárias à correção e punição.

§ 34. O Defensor do Povo poderá promover
a responsabilidade da autoridade, no caso de
omissão abusiva na adoção das medidas reque
ridas.

§ 35. Lei Complementar disporá sobre a
competência, a organização e o funcionamento
da Defensoria do Povo, observada a escolha pela
maioria dos membros da Câmara dos Deputados,
entre candidatos indicados pela sociedade, o
mandato não renovável de 4 anos, os impedi
mentos e as prerrogativas processuais dos mern
bros do Congresso Nacional e os vencimentos
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

§ 36. Os direitos e garantias constantes desta
Constituição têm aplicação imediata.

§ 37. Conceder-se-á mandato de injunção,
observado o rito processual estabelecido para o
mandado de segurança, a fim de garantir direito
assegurado nesta Constituição, não aplicado em
razão da ausência de norma regulamentadora,
podendo ser requerido em qualquer Juízo ou Tri
bunal, observadas as regras de competência da
Lei Processual.

Sala da Subcomissão, 22 de maio de 1987.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Apre
sentado o relatório, vou suspender a reunião por
15 minutos, para apresentação de destaques.
Existe na Secretaria da Subcomissão o formulário
para o destaque. Os Srs. Constituintes disporão
desse material para a formulação dos destaques
.que desejarem fazer.

Está suspensa a reunião por 15 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
reaberta a reunião.

Dando prosseguimento a seqüência da inter
venção do Sr. Constituinte José Mendonça de
Morais.)

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Com a introdução de alguns avanços
na nossa legislação, buscando aquilo que acho
ser eminentemente democrático: a proteção total
dos direitos e das garantias do indivíduo.
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Estareformulação abrangente que estamos ho
je analisando, valorizou demais o trabalho do Sr.
Relator. Então a homenagem que quero prestar
é fruto de muita frieza - eu não sou emotivo
para tratar de coisas sérias. Mas gostaria que nela
houvesse muita justiça. É por isso que quero con
signar, na Ata dos nossos trabalhos, essa minha
primeira observação.

Segundo - talvez até fosse dispensável a se
gunda colocação que eu havia anotado para ser
feita, já que o Sr. Presidente, agora na reabertura
dos trabalhos, antecipou que vamos fazer a vota
ção do anteprojeto apresentado, respeitados e
ressalvados os destaques já encaminhados à Me
sa pelos Srs. Constituintes - gostaria de destacar
dois pontos que no momento certo vamos sobre
eles trabalhar: é quanto a expressão do item XII,
a prática do culto e a manifestação de crença
religiosa que não contraria a moral e 05 bons
costumes. Acrescentei em uma emenda minha,
"assegurado aos locais de cuho e suas liturgias
particulares a proteção na forma da lei". Acho
que essa proteção, sendo na forma da lei...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- O tem
po de V. Ex- já está esgotado.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Já vou concluir, Sr. Presidente.

Vamos proteger os locais. É muito necessária
a proteção, para se evitaro aviltamento, por exem
plo, em filmes e novelas, até dos templos sagra
dos, em que artistas procuram profanar os tem
plos de todos os segmentos religiosos, espíritas,
cristãos, ortodoxos, católicos, judeus ou de seitas
orientais. Quero ressalvar a proteção necessária.
E depois, o último, para terminar...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Peço
aVo Ex" que conclua o seu discurso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - ... no parágrafo próprio, quanto aos
inquéritos.

O SR. ~IDENTE (Antonio Mariz) - Pois,
não, Constituinte Nyder Barbosa. V.Ex" quer enca
minhar a votação? Tem três minutos.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Relator, que
ro fazer minhas, também, as palavras do ilustre
Constituinte, colega José Mendonça de Morais,
ao homenagear a figura do nosso ilustre Relator,
que, num gesto de grande expressão democrá
tica, conseguiu, ao que parece, conciliar aqui to
das as correntes de opinião, de pensamento da
Subcomissão e apresentar um relatório quase que
irrepreensível.Também quero agradecer ao Presi
dente, que nos deu a oportunidade de trabalhar
mos para que esse anteprojeto viesse a expressar
a opinião da maioria da Subcomissão. ,

Sr. Presidente, apresentei algumas submendas,
alguns destaques, melhor dizendo. Mas, aqui no
parágrafo 33, acho que não seria, quem sabe,
caso de destaquE2mas apenas uma correção do
texto. Onde diz "I:: criado o Defensor do 'Povo..."
me pareceria melhor que ficasse a "figurá do De·
fensor do Povo", porque ninguém cria defensor
do povo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - A Defensoria do Povo.

O SR. CONSTITCIlNTE NYDER BARBOSA 
Ou a Defensoria.

Embora extemporâneo o meu destaque, pedi
ria ao nosso querido Relator que atentasse para
essa parte e, se possível, corrigisse no seu texto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Essa
observação de V. Ex", poderia, sem alterar subs
tancialmente o dispositivo, ser corrigida, ser ado
tada na redação final, se assim o entender o Sr.
Relator e, naturalmente, a Subcomissão que vota
rá a redação final.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, esta é a segunda reunião desta
Subcomissão de que estou participando. Acom
panhei e estudei o projeto inicial do Relator, e
nesta manhã, às pressas, estamos lendo aqui o
substitutivo. Já afirmei, e reafirmo agora, que exis
tem aspectos importantes do projeto. Mas gosta
ria de deixar registrado que na concepção mo
dema e democrática dos tempos atuais, ó item
dos direitos individuais - um dos itens que nas
Constituições democráticas representa o que há
de mais avançado e, muitas vezes, até representa
o espelho da Constituição, principalmente, por
que ela não só incorpora a modernidade dos tem
pos atuais, mas projeta, como se tem dito, a Cons
tituição do século XX1-esse item não representa
esse perfil, e tenho uma série de emendas sobre
ele.

Gostaria de ressaltar três aspectos importantes.
Acho que a maneira como está tratado o direito
de propriedade não alcança essa rnodernídade,
projetando-se para o futuro. A maneira como es
tão abordados os direitos - são direitos coletivos
e que estão abordados aqui como direitos indivi
duais - à sindicalização e à greve, acrescentando
a expressão "na forma da lei", é a repetição dos
textos constitucionais que nos períodos autorí
tários e antidemocráticos foram usados exata
mente para a normatização do direito, que é a
negação do próprio direito.

Ainda considero, Sr. Presidente, que um dos
temas polêmicos da sociedade brasileira - ao
qual não podemos fechar os olhos nesta Comis
são, nem nesta Constituinte - é a maneira como
se trata hoje a questão do aborto. No relatório,
no substitutivo não se alcança essa modemidade.
Nas Constituições modernas já foram incluídas,
em paises avançados, legislações muito mais de
mocráticas em relação ao problema do aborto.
E aqui há, inclusive, um retrocesso, porque se
traz o que consta no Código Penal para a Constí
tuição, enquanto na Constituição atual a questão
não é tratada. Está havendo, nesse sentido, um
retrocesso em relação ao texto constitucional em
vigor - a Constituição de 1967, a Emenda Cons
titucional n° 1, outorgada pela Junta Militar. IS50
é um retrocesso, sim. Não podemos deixar de
registrá-lo é é nesse sentido que tenho uma emen
da...

O SR. CONSTITCIlNTE UBIRATAN SPINElli
- Permite-me V.Ex"um aparte?

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - Lembro
aos Srs. Constituintes que nessa parte de encami
nhamento de votação não há apartes.

O~. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Para concluir, acho que é um retrocesso, inclusive

em relação ao texto constitucional em vigor, por
que se traz do Código Penal uma questão que
devia ser tratada de outra maneira. Não quero
aqui me referir à tragédia ao retrocesso e ao rea
cionarismo que foià aprovação ontem, na Comis
são da Família, da proibição do aborto, mesmo
nos termos em que o Código Penal hoje prevê.
Isso é um absurdo. É querermos nos esconder
aqui dentro quando a realidade está posta na nos
sa cara.

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

O SR. CONSTITCIlNTE UBIRATAN SPINELU
-Sr. Presidente, pedi a palavra para uma questão
de ordem, porque, democraticamente, o Depu
tado José Genoino tem participado das nossas
reuniões é a segunda ou terceira vez que ele parti
cipa. Logicamente, no primeiro tempo, teria ele
de fazer as suas emendas. Mas pergunto a V.
Ex" se neste momento a partir de agora, o Depu
tado José Genoíno tem direito - já que não é
nem suplente nem titular desta Subcomissão 
de intervir, apresentando também destaques. S.
Ex" pode intervir em todos os encaminhamentos
da votação?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Genoíno para con
traditar.

O SR. CONSTITCIlNTE UBIRATAN SPINELU
- Vejabem, Sr. Presidente. Ele está aqui apresen
tando destaques no seu próprio nome, ele assi
nando os destaques.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, o art. 14, § lodo Regimento Interno,
garante a todo o Constituinte o direito à palavra
nas Comissões, Subcomissões e Plenário, mes
mo não sendo membro efetivo, nem suplente.
O que estou usando aqui é a palavra, não estou
usando o direito de voto. Estou contraditando a
questão de ordem, Sr. Presidente, e peço que
me mantenha a palavra.

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Quero contraditar, Sr. Presidente. Então há o dírel
to à palavra_garantido no § }O do art. 14. Além
do mais, acho que, quando a Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte permitiu que os Constituin
tes que não são membros das Subcomissões ne
las apresentassem emendas, esse direito, perrní
tido pela Mesa, evidentemente tem de ser comple
mentado com o direito a pedir destaque daquelas
emendas apresentadas. E foiesse o entendimento
- quero informar aqui - das Subcomissões do
Poder Executivo e do Poder Legislativo,da Subco
missão da Soberania e das Relações internacio
nais, que permitiram aos Constituintes que apre
sentaram emendas, destacá-las, É nesse sentido
concreto que foi garantido esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Res
pondo à questão de ordem.

Em termos restritos, teria razão o Constituinte
Ubiratan Spinelli, já que o Regimento permite a
participação na discussão. E estamos em pro
cesso de votação. Mas decido assegurar o direito
a qualquer Constituinte de destacar emendas de
que é autor, com fundamento, primeiro, na inter
pretação dada pela Mesa, que acabou de ser cita
da pelo Constituinte José Genoíno. Certamente".

!
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seria contradição insuportável admitir que qual
quer Constituinte apresentasse emendas às Sub
comissões e se lhes negasse o direito de defen
dê-Ias. É uma decomência da interpretação da
mesa assegurar o direito de destaque aos Consti
tuintes autores de emendas.

De outra parte, essa decisão se funda igual
mente no costume parlamentar. Nas Comissões
Mistas do Congresso Nacional é costumeiro que
os autores de emendas igualmente possam desta
cá-Ias e defendê-Ias, não obstante não a integrem.
E da mesma forma, no Regimento da Câmara
dos Deputados, artigo específico assegura a qual
quer Deputado destacar as suas emendas nas
Comissões permanentes, independentemente de
integrá-Ias.

Em face disso, decido a questão de ordem as
segurando ao Constituinte José Genoíno e a qual
quer outro Constituinte autor de emenda, o direito
de destacá-Ias, se houverem feito, já que o prazo
está encerrado, e de encaminhá-Ias, por ocasião
da votação.

Convido o Constituinte José Femandes para
fazer encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Tenho uma proposição, Sr. Presidente. Vamos
votar o anteprojeto. Proporia a V.Ex"talvez esten
dendo um pouco o que dizem os arts. 63 e 62,
§ 4°, que fossem anunciados os destaques solící
tados para o anteprojeto, por que vamos passar
à votação e precisaremos saber quantos desta
ques há em relação ao anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
tem toda razão. ACoordenadoria da Subcomissão
neste instante está fazendo essa relação. Se ela
não chegar às mãos da Presidência até o instante
de ser colocar a matéria a votos, suspenderemos
novamente a reunião, para que possamos fazer
a citação de cada um dos destaques epresen
tados, deferidos ou indeferidos.

Concedo a palavra ao Constituinte Eliel Rodrí
gues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Sr. Presidente, gostaria de saber qual será o quo
rum necessário para a aprovação das emendas
e destaques.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- O quo
rum,nos termos do Regimento, é maioria abso
luta. No caso desta Subcomissão, significa 12
votos. Somos 23. Portanto, para aprovar o desta
que, ou para suprimir emendas aprovadas o quo·
rum é de 12 votos.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Quantos somos no momento, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - No ple
nário?

O SR. CONSTITÚlNTE EUEL ROpR,lGUES
No plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Um
momento... (Pausa.)

O SR. CONSTIRDNTE EUEL RODRIGUES
Então não alcançamos os 22, não é?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não.
A lista de presença'reglstra 17 Srs. Constituintes.
O quorum de deliberação é igual ao quomm
de instalação, 12 Constituintes. Ainda que hou
vesse apenas 12 Constituintes, esta Subcomissão
poderia deliberar. Só que a aprovação de desta--.

ques ou a rejeição de emendas aprovadas no
parecer dependeria da unanimidade, na hipótese
de haver apenas 12 Constituintes. Na verdade,
somos 17, presentes neste momento.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
O critério adotado na Comissão da Família, do
Menor e do Idoso diferiu um pouco deste nosso,
porque foi dado como base na freqüência média,
dos que compareciam às reuniões. Então era,
em média, em tomo de uns 12 a 14. E foi assegu
rada, então, a votação mínima de 8. Com 8 já
teríamos quomm. Foi essa a interpretação da
quela Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Na ver
dade, essa interpretação, com a devida vênia do
Constituinte Eliel Rodrigues, colide com o dispo
sitivo regimental, porque caracteriza outra figura
do Regimento, da maioria simples, quando o regi·
mento é específico em relação à maioria absoluta,
o que significa, como é sabido, a metade mais
um dos membros da Subcomissão. Não temos
como fugir da letra expressa da lei. O art. 21
do Regimento, § 2°,diz: "Asdeliberações nas Co
missões e Subcomissões exigirão maioria abso
luta de votos".

ASR"CONSTITUINTE LÚCIAVÂNIA-Sr. Pre
sidente. Peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra a Constituinte Lúcia Vânia, para
uma questão de ordem.

A SR" CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Gos
taria de cumprimentar o nosso Relator, e, de certa
forma, discordar do Deputado José Genoíno.
Acredito que a nossa Subcomissão avançou, prín
cipalmente, no que se refere às garantias. Acho
que quando se tratou do habeas corpus, houve
um avanço, estendendo-o para as transgressões
disciplinares, ressalvando, aí, a legislação das For
ças Armadas. Avançou também em relação ao
mandado de segurança, quando o estendeu a
pessoas jurídicas de Direito Privado que têm em
preendimento público. Avançou quando criou a
Defensoria do Povo; avançou quando criou tam
bém o mandado de injunção e manteve a ação
popular. Acredito que as garantias são coisas fun
damentais, talvez sejam os instrumentos mais im
portantes que tratamos nesta Subcomissão. Por
tanto, quero cumprimentar o Sr. Relator, fazendo
apenas uma ressalva: apresentei um destaque,
em relação ao art. Tl, suprimindo a expressão
"subversão da ordem".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
remos à votação do anteprojeto, ressalvadas as
emendas e os destaques. Foram recebidos pela
Mesa 38 destaques, os quais vou relacionar rapi
damente. O Constituinte José Genoíno apresen
tou destaques às Emendas nca 5711, 59/8, 47/4,
55/5; Eliel Rodrigues, 140/3; José Fernandes,
108/0; José Genoíno, 218/3; Eliel Rodrigues,
135n, 6512; José Mendonça de Morais, 1919; An
tônio Câmara; Eliel Rodrigues, 31/8; José Feman
des; Antônio Câmara; Délio Braz, 13/0, 10/5; Antô
nio Câmara; José Genoíno, 5319, 45/8; José Fer
nandes, 109/8; Eliel Rodrigues, 33/4; José Fer
Aandes; José Mendonça de Morais.

Quando não há número, refere-se, certamente,
a emendas supressivas do textodo anteprojeto.

Jo§é Mendonça de Morais; José Genoíno, 5613
e NyderBarbosa, 5 destaques.

Todos os destaques estão deferidos, com exce
ção do destaque de todo o anteprojeto, em virtude
de o Regimento ser claro quando diz que o desta
que será feito apenas de partes do anteprojeto.
O destaque de todo o anteprojeto, na verdade,
significa a repetição do que constitui a tarefa fun
damentai da Subcomissão, isto é, votar o antepro
jeto. Mas não poderíamos, em hipótese alguma,
excluir os destaques supressivos ou de emendas
porventura apresentadas em seguida.

Vou colocar em votação, portanto, o antepro
jeto, ou, em outros termos, o parecer do Sr. Rela
tor, com ressalvas das emendas e dos destaques.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
se pronunciarão, nos termos do Regimento, cha
mados nominalmente. O Regimento estabelece
um rito especial para isso, dizendo que os que
forem favoráveis dirão "pela aprovação" ou "com
restrição", e os que forem contrários dirão "venci
do". Mas podemos simplificar isso e fazermos
nos termos comuns, respondendo sim ou não.

Passaremos, então, à chamada dos Srs. Consti·
tuíntes, que se aprovarem o parecer dirão "sim",
se O rejeitarem, dirão "não".

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMAAA
(Fora do microfone. Inaudível.)

O sR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - O pare
cer tal como foi lido nesta reunião.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Ressalvadas as emendas e os destaques, não é
isso?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Exata
mente, ressalvados as emendas e os destaques.

Em Votação o parecer do Relator com nova
redação. Presentes dezessete Senhores Consti
tuintes. Votaram SIM, os Senhores Constituintes:
Antônio Câmara - Antonio Mariz - Costa Fer
reira - Darcy Pozza - Délio Braz - José Cark:Ís
Coutinho - José Femandes - José Mendonça
Bezerra - José Mendonça de Morais - José
Viana - Lúcia Braga - Lúcia Vânia - Raul Be
lém - Ubiratan Spinelli - Nyder Barbosa - Eliel
Rodrigues - Rita Camata. '

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- A Presi
dência anuncia o resultado. Foram chamados to
dos os Srs. Constituintes e houve dezessete votos
a favor. Portanto, o parecer foi aprovado pela una
nimidade dos presentes. (Palmas.)

Votaremos agora as emendas aprovadas. As
emendas aprovadas serão votadas em bloco, co
mo dispõe o Regimento. As emendas aprovadas,
ressalvados os destaques. As emendas rejeitadas
serão votadas em seguida.

São as seguintes as emendas aprovadas: nOs
24, 41, 83, 156 e 181. Essas emendas estão rela
cionadas no texto do parecer em mãos dos Srs.
Constituintes. Se algum Constituinte desejar que
sejam repetidas, a Presidência o fará, senão, limi
tar-se-á à referência ao final da página 4 e ao
início da página 5, onde estão relacionadas todas
as emendas aprovadas.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS- É bom que entendamos se o acolhi- ,

I
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mento das emendas foi pleno ou parcial. Esse
acolhimento parcial é muito importante, porque,
por exemplo, a minha emenda foi acolhida par
cialmente, e estou satisfeito com esse resultado.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Exata
mente. Passaremos à votação em bloco das
emendas aprovadas total ou parcialmente, ressal
vados os destaques. Faremos a chamada nominal
pelo mesmo procedimento anterior.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CÂMAAA
(Intervenção fora do microfone. Inaudível).

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Como
disse, pelo mesmo procedimento anterior. "Sim",
aprova o parecer; "não", recusa o parecer em
bloco, ressalvados os destaques.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CÂMARA
Sr. Presidente, não são os destaques agora, são
só as emendas, não é? Ressalvados os destaques.
Inclusive, as que foram aproveitadas parcialmente
também estão aqui?

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Exata
mente.

(Processo de votação.) Em Votação, em globo,
as emendas com parecer favorável, ressalvados
os destaques concedidos. Presentes dezessete
Senhores Constituintes. Votaram "Sim" os Se
nhores Constituintes:Antônio Câmara - Antonio
Mariz - Costa Ferreira - Darcy Pozza - Délio
Braz-José Carlos Coutinho -José Fernandes
- José Mendonça Bezerra - José Mendonça
de Morais- José Viana- Lúcia Braga - Lúcia
Vânia- RaulBelém - UbiratanSpinelli- Nyder
Barbosa - Eliel Rodrigues - Rita Camata.

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - Dezes
sete Srs. Constituintes votaram "sim". Está, por
tanto, aprovado unanimemente o parecer relativo
às emendas com pareceres favoráveis.

Passaremos às emendas rejeitadas no parecer.
Os Srs. Constituintes que aprovarem o parecer,
votarão "sim", conseqüentemente, aceitando a re
jeição das emendas, sempre ressalvados os desta
ques. E os Srs. Constituintes que não aceitarem
o parecer pela rejeição, votarão "não".

Lerei a relação das emendas com parecer con
trário. As emendas com parecer contrário do Sr.
Relator, que serão agora votadas, são as de noS:
3,6, lO, 13, 14, 16, 19,20,24,25, 26,28,2~
30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46,
48,49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63,
64, 65, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 83,
86,87,88,89,90,93,95,98,99,101,102,104,
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116,
117, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 130, 131,
l~lnl~l~l~l~lUl~l~
147, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 159,
1~1~1~1~1~1~1~1~1~
171,173, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
196, 201, 202, 203, 204, 235, 207, 208, 209,
210, 215, 216, 218, 279, 219, 286, 221, 223,
227, 228, 246, 230, 231, 233, 234, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 290,
248, 249, 288, 255, 253, 251, 258, 259, 260,
264, 265, 266, 268, 277, 280, 281, 352, 283,
284, 287, 291, 295, 298, 300, 306, 307, 308,
309, 310, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
324, 325, 326, 327, 328, 229, 331, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 342, 344, 345, 346,
347, 353, 355, 356, 357, 361, 363, 364, 365,

366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, e 348.
Essas são as emendas rejeitadas. Vamos colocar
em votação.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTIT(JJNTE EUEL RODRIGUES 
Quando V.Ex"se referiu a essa série de emendas
rejeitadas, eu ouvia de n°33. V. Ex" poderia confir
mar, por favor?

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - Exato,
Emenda rr 33.

O SR. CONSmUlNTE EUEL RODRIGUES
Ela está em destaque, há algum problema?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não,
estão ressalvados os destaques. Então, repetindo,
vamos colocar em votação o parecer do Sr. Rela
tor contrário às emendas aqui enumeradas, com
ressalva dos destaques. Os Srs. Constituintes que
aprovarem o parecer, responderão "sim"; e os
que rejeitarem responderão "não". Passamos a
chamada.

(Processo de votação.) Em votação as Emen
das com parecer contrário, em globo, ressalvados
os destaques concedidos. Presentes dezessete
Srs. Constituintes. Votaram SIM os Senhores
Constituintes:Antônio Câmara; - Antonio Mariz;
- Costa Ferreira; - Daréy Pozza;- Délio Braz;
- José Carlos Coutinho; - José Femandes; -
José Mendonça Bezerra; - José Mendonça de
Morais;- José Viana; - Lúcia Braga; - Lúcia
Vânia; - Raul Belém; - Ubiratan Spinelli; 
Nyder Barbosa; - Eliel Rodrigues; - Rita Ca
mata.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Todos
os dezessete Srs. Constituintesvotaram "sim". Pe
la unanimidade dos presentes, foiaprovado o pa
recer do Relator, contrário às Emendas, ressal
vados os destaques. Passaremos agora à votação
dos destaques.

A Presidência sugere que os destaques sejam
votados pela ordem dos artigos, a começar dos
itens e dos parágrafos. Então começaremos do
art. 1°, item I, em ordem crescente, e com isso
teremos um critério para disciplinara discussão.

A coordenadoria organizou os destaques nessa
ordem, ou seja, a partir do art. l°, item I e assim
por diante. Na medida em que a Presidência anun
ciar o destaque em votação, o autor do destaque
tem o direito de encaminhar a votação por três
minutos, como ficou convencionado no início
desta reunião, cabendo ao mesmo tempo ao Rela
tor, se desejar utilizá-lo. Nesta fase da votação
não há apartes. Asexposiçôes serão feitas no pra
zo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Sr. Presidente, pela Ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Sr. Presidente, não é neste momento que será
dada a palavra para dois Constituintes falarem
a favor e dois falarem contra?

O SR. PRESIDENTE (AntonioMariz) - O que
se convencionou inicialmente foi que apenas o
autor falaria por três minutos. V. Ex" se refere

ao dispositivoconstitucional que rege a discussão
no Plenário da Constituinte. É evidente que, se
a Subcomissão assim o entender, adotaremos
esse procedimento, que é específico para a dis
cussão. No início desta reunião se convencionou
que fosse feita a discussão apenas pelo autor e,
em seguida, o Relator teria a palavra. Em todo
caso, é matéria aberta à discussão em virtude
do fato de que, por analogia, certamente se pode
ria aplicar o artigo do Regimento que rege a dis
cussão no Plenário, que admite a discussão por
dois Constituintes favoráveise dois contrários.

Na medida em que se desenvolverem os deba
tes, se algum dos Srs. Constituintes invocar o
Regimento para justificar o seu direito à palavra,
naturalmente a Mesa se curvará à aplicação analó
gica do dispositivoregimental. Em princípio,man
temos a palavra ao autor por três minutos, sujeito,
naturalmente, à exceção de que possam dois
Constituintes pronunciar-se a favor e.doís contra,
nos termos em que se aplica à discussão no Ple
nário. E preciso igualmente registrar que os Líde
res dos partidos têm assegurado no Regimento
o direito de intervirtambém por três minutos.

Destaque do ConstituinteAntônio Câmara: "re
queiro destaque para a votação em separado do
art. l°, item I: "a vida, desde a sua concepção
até a morte natural, nos termos da lei."

Concedo a palavra ao ConstituinteAntônio Câ
mara para encaminhar a votação.

O SR. CONSmUlNTE ANTÔNIO CÂMAAA
Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de dizer
que o Sr. Relator realmente merece o nosso res
peito e nosso elogio pelo trabalho sério e de avan
ço indiscutível no que diz respeito aos direitos
e garantias individuais. No primeiro relatório, o
Relator praticamente inovou totalmente o primei
ro item. Apresentamos uma emenda retirando a
expressão "será punido como crime o aborto dire
tamente provocado". Então, solicitaria um escla
recimento a respeito desse primeiro item. Gostaria
de saber se essa supressão "a vida, desde a sua
concepção até a morte natural, nos termos da
lei"... Será que nesse "nos termos da lei" estão
incluídas as ressalvas já cominadas no Código
Penal? Não será muito abrangente, não atinge
a legislação ordinária? Nesse caso, serei contra
este item da maneira como foi redigido. A meu
ver, se não ressalvarmos aqueles casos previstos
na lei, ou seja, "se não há meios de salvar a vida
da gestante, se a gravidez resulta de estupro e
o aborto é precedido do consentimento da ges
tante, sendo esta incapaz, de seu representante
legal",se não forem ressalvados estes dispositivos
que considero já um avanço na nossa legislação,
serei contra. Mas gostaria de ouvir um esclareci
mento do Sr. Relator a respeito deste item.

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

O SR. RELATOR (DarcyPozza)- Nobre Cons
tituinteAntônio Câmara, tendo em vista inúmeras
emendas apresentadas a esta Subcomissão que
pediram a supressão da expressão "é crime o
aborto diretamente provocado", e como esta Sub
comissão tem a tarefa específica de garantir os
direitos individuais,e entendendo que os direitos
naturais e fundamentais - como a liberdade, a
segurança e a propriedade da vida - devem ser
preservados, entendemos que esse texto protege
a vidahumana desde a sua concepção até a morte
natural, deixando para a legislação ordinária as
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ressalvas e as restrições que entender devam ser
feitas. Mas nós, com esse item I,entendemos que
a vida está assegurada na sua plenitude e inviola
bilidade.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARA
Sr. Presidente, não para contraditar, aceito a pon
deração do Sr. Relator, mas me refiro ainda ao
primeiro item ...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Consti
tuinte Antônio Câmara, por favor, um momento.
Estamos iniciando o período de encaminhamento
de votação e talvez por isso sejamos obrigados
a agir com prudência e com flexibilidade. Mas
o que está expresso no acerto regimental aqui
feito é que falará o autor do destaque e, em segui
da, o Relator, e aí se encerrará o encaminhamento
da votação, salvo a hipótese, já referida, de algum
dos Srs. Constituintes invocar o Regimento da
Constituinte, aplicável às sessões plenárias, quan
do se daria a oportunidade para uma segunda
intervenção. Em todo caso como V. Ex"solicitou
um esclarecimento do Relator sem a interferência
da Mesa, a Mesa penitencia-se e concede a palavra
a V. Ex", ainda com o prazo de três minutos, que
já está terminando.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARA
O Sr. Relator deixou o caso para a legislação ordi
nária. Ele não suprimiu. A legislação ordinária
mantém as ressalvas.

O SR. RELATOR(Darcy Pozza) - Nos termos
da lei.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARA
Masessa expressão "nos termos da lei" está muito
ampla. Eu pensava em colocar "ressalvando os
casos previstos na legislação ordinária" ao invés
de "nos termos da lei".

O SR. REI.ATOR (Darcy Pozza) - O que signi·
fica a mesma coisa.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARA
Então é a mesma coisa. Sr. Presidente, tenho
três destaques.

SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Mas o
critério adotado é o de que iremos seguir a ordem
ascendente de enumeração dos artigos, itens ou
parágrafos.

O SR. CONSTITCIlNTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, tenho uma emenda sobre esse
item, a Emenda na 45·8.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Essa
emenda de V. Ex' fcí destacada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
É sobre o mesmo Item I.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Exata
mente. Foi destacada. De fato, houve um lapso
da Mesa, porque realmente queremos que as
emendas destacadas sobre o mesmo item te
nham votação sucessiva. Qual é o número da
emenda, Constituinte José Genoino?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Emenda no45-8.

_ :J SR.. PRES:,J~~ rj"'-':: (tmtonio Mariz) - E V.
t:::x' dt-s'::jét ~n' ~ _E'~ n:~~ 6;)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Quero encaminhara defesa da emenda. Pedides
taque para a votação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-Sópara
esclarecer, a emenda de V. Ex' se refere à decisão
de ter ou não fdhos com interrupção?

O SR. CONSTITmNTE JOSÉ GENOINO 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- "Acres
centar ao artigo dos direitos e garantias o seguinte:
a decisão de ter ou não filhos com interrupção
da gravidez até noventa dias, com garantia de
acesso a métodos anticoncepcionais, assistência
e atendimento médico através da rede de saúde
pública".

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, permite-me um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - A emenda
não é a 45, é a 52. A Emenda 52, suprimi do
item I.

O SR. CONSTITmNTE JOSÉ GENOINO 
Essa aí não apresentei. Apresentei uma outra
Emenda nesta Subcomissão dos Direitos e Ga
rantias Individuais de na 45-8.

O SR. RELATOR(Darcy Pozza) - Essa é para
acrescentar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
É para "acrescentar ao artigo dos dieitos indivi
duais o seguinte item", que é o item I, que é
esta questão que está sendo discutida.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A Presi
dência entende o problema da seguinte forma:
o texto que está em votação, que é o do item
I, corresponde à emenda aprovada pelo Sr. Rela
tor. O texto original é o do anteprojeto, modificado
por várias emendas, parcialmente aceitas pelo Re
lator, resultando nessa redação do item I.Aemen
da de autoria do Constituinte José Genoino recai
sobre o mesmo item. Então, V. Ex"poderá enca
minhar a sua emenda. Adotaremos o seguinte
critério, naturalmente sujeito à discussão: votare
mos o destaque apresentado pelo Constituinte
Antônio Câmara, e, se porventura o texto do pare
cer for aprovado, naturalmente ficaria prejudicada
a emenda do Constituinte José Genoino.

É esse o entendimento de V. Ex"?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, acho que cada emenda terá de
ser votada, porque elas tratam de matéria dife
rente. O destaque do Constituinte Antonio Câma
ra está circunscrito ao item I na redação dada
pelo autor. A minha emenda aditiva ao Item I
muda o conteúdo desse hem. Portanto, elas terão
de ser votadas separadamente.

(Intervenção fora do microfone.lnaudíveI.)

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Ele pediu também, e o dele, inclusive, amplia os
casos de aborto. Vamos usar as palavras certas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
custa nada a Presidência aceitar esse critério, em
bora ressalvando que, na verdade, a emenda não
se dirige ao Item I, embora possa a ele ser asso
ciada pelo conteúdo, porque no anteprojeto se
discutia, no Item I,o aborto, fazendo-se uma defi
nição deste. Provavelmente, assim pode ser en
tendido pela redação adotada. Como são emen
das diferentes no conteúdo, poder-se-ia admitir
que a primeira não prejudica a segunda.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Sr. Presidente, eu teria outro encaminhamento.
A emenda apresentada pelo Constituintes José
Genoino é mais ampla, na questão do aborto,
do que a do Constituinte Antônio Câmara. A deste
quer ver ressalvado no texto constitucional o que
a lei hoje já permite nos casos de interrupção
de gravidez, enquanto a do Constituinte José Ge
noino quer estender isso como um direito da mu
lher, desde que não coloque em risco a sua saúde.
Ou seja, o dele é mais amplo. No momento em
que a emenda do Constituinte José Genoino for
votada, fica, evidentemente, atendida, se for apro
vada, a do Constituinte Antônio Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-AMesa
decide da seguinte forma: como se trata de textos
inteiramente diversos e cuja contradição depende
de controvertida interpretação, votaremos o des
taque do Constituinte Antônio Câmara e, em se
guida, do Constiuinte José Genoíno, sem consi
derar automaticamente prejudicada a emenda
que foi objeto do destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO _
Sr. Presidente, não encaminhei a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V.Ex>
a encaminhará em seguida. Estou consíderan
do-as matérias diferentes.

Concedo a palavra ao Constituinte Nyder Bar
bosa.

O SR. CONSTITmNTE NYDER BARBOSA
Sr. Presidente, apresentei uma emenda, que rece
beu o na 116, a esse item, instituindo o planeja
mento familiar. Ela foi rejeitada, porque - acre
dito - foi excluído o problema do aborto. Agora,
apresentei um destaque, incluindo-a na parte em
que se refere à família. Não gostaria que, ao apre
ciar essa parte, fosse dito que a matéria já foi
rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Qual
é a emenda que V.Ex" apresentou?

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Emenda na 116.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Essas
questões são realmente importantes, porque, se
entendermos que duas emendas versam sobre
o mesmo artigo e o mesmo item, o mesmo artigo
ou o mesmo parágrafo do projeto, evidentemente
a votação de uma exclui a da outra. Se enten
dermos que tratam de matérias distintas, duas,
três ou mais emendas poderão ser votadas e com
plementarem umas às outras, cabendo ao Relator
compatibilizá-Ias. (Pausa.)

A Mesa está identificando a emenda apresen
tada.

Na verdade, a emenda a que se refere o Consti
tuinte Nyder Barbosa versa sobre o item 18. Nessa
hipótese, a Mesa interfere a questão de ordem
e passa à votação ao item I do anteprojeto, que
constitui o destaque proposto pelo Constituinte
Antônio Câmara.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

A emenda do Constituinte Antônio Câmara, es
pecificamente, não altera em nada a redação do
art. la?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Não.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOScocn
NHO - Então se mantém a atual redação?
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SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-Exatamente.

O SR. CONSTIfmNTEJOSÉ CARLOSCOOTl
NHO-Seria a supressão da expressão "na forma
da lei"?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Poderia
ser supressivo, mas não o é. Na verdade, a Presi
dência submeteu-se à votação na suposição de
que fosse uma emenda supressiva, considerando
que esse texto já está inserido no anteprojeto.
Então, à primeira vista, o destaque do Constituinte
Antônio Câmára seria supressivo. Entretanto, pelo
encaminhamento que S. Ex' acaba de fazer, verifi
cou-se que S. Ex", por fim, endossa o texto pro
posto pelo Relator.

Em conseqüência da intervenção do Consti
tuinte Antônio Câmara, depreende-se que V.Ex'
propõe seja mantido esse texto, que deixou de
ser aprovado em virtude do destaque, porque
aprovamos o anteprojeto ressalvados os desta
que~. Por conseguinte, cabe a votação do desta
que, para que se reintegre o item I ao texto pro
posto pelo Relator em seu parecer.

Concedo a palavra ao Constituinte Roberto
Freire, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTIfUlNTE ROBERTO FREIRE 
Sr. Presidente, acerca da questão de ordem levan
tada pelo Constituinte Nyder Barbosa, que apre
senta uma emenda sobre a questão do planeja
mento familiar, que, evidentemente, envolve con
traceptivos, eu gostaria, quando estamos falando
sobre a garantia da vida desde a sua concepção,
de lembrar que existe uma discussão muito pro
funda em tomo da questão da concepção e dos
contraceptivos, que são considerados - essa dis
cussão é célebre entre os religiosos e na própria
ciência - abortivos. Alguns defendem essa tese.
Então, no momento em que trazemos a questão,
estamos colocando a nível constitucional algo que
não está decidido a nívelda própria ciência. Trare
mos, para uma interpretação constitucional, algo
que pode ser modificado, através de avanços cien
tíficos. O que se deveria garantir aqui é a vida
e, nos termos da lei, definir como se vai entender
isso. Inclusive, permite garl1ntira preocupação do
Constituinte Antônio Câmara, porque hoje à lei
garante a vida, não permite o aborto, exceto em
casos específlcos. Talvez-fosse melhor uma
emenda supressiva, quanto à questão da concep
ção, aludindo apenas à morte natural, para evitar
a pena de morte e a eutanásia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- A maté
ria da questão de ordem já havia sido decidida.
A emenda do Constituinte Nyder Barbosa é espe
cifica.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Queria saber apenas se, caso seja aprovada a
de S. EX, isso será modificado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não.
A Presidência entende que não há contradição
entre o que está proposto e o que seria aprovado,
na hipótese de aceitação do parecer, em relação
ao texto tal como está proprosto.

Concedo .a palavra, para uma questão de or
dem, ao Constituinte José Fernandes, que a havia
solicitado antes.

O SR. CONSTlTmNTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, não estou entendendo bem a pro
posição que está sendo feita em relação à votação.
Perece-me que V. EX' vão votar o item. Pelo que

vejo no § 3° do art. 63, combinado com o arí,
29, § 4°, do Regimento, entendo que, tendo S.
Ex" pedido destaque para uma emenda, vamos
votar essa emenda, simplesmente. Se ninguém
destacou o artigo, item, ou parágrafo, ele já está
aprovado. Se alguém destacou, deverá haver duas
votações, sendo uma para a emenda apresentada
por S. Ex" que, se rejeitada, ainda obrigará a vota
ção do item. Era isso que eu queria esclarecer,
porque me parece que ninguém destacou artigo
ou item. O que se destacou foi a emenda. Há
casos em que há os dois destaques: um para
a emenda e outra para o artigo ou item.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- V. EX'
- permita-me dizer - não tem razão, porque
o destaque é exatamente do item.

O SR. CONSTIfmNTE JOSÉ FERNANDES
Perfeito. Era isto que eu queria esclarecer: ele
não apresentou emenda?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não.
Ele destacou o item.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNAJ'IDES
Então vamos votar o item? Se vamos votar orde
nadamente, teremos de votar primeiro as emen
das.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Mas
não são emendas. Estamos votando os desta
ques.

O SR. CONSTIfUINTE JOSÉ FERNANDES
Destaque do anteprojeto ou de emenda? Tem
de haver urna ordem de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A or
dem é esta: destaques do anteprojeto, destaques
das emendas aprovadas e destaques das emen
das rejeitadas.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Acho que é o contrário. Se V. Ex" consultar o
Regimento, verificará que é o contrário: primeiro
temos de votar as emendas e, depois, os desta
ques do projeto. Passando a emenda, automati
camente fica prejudicada a votação do antepro
jeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-Jávota
mos todas as emendas, ressalvados os destaques,
que podem ser sobre o texto do anteprojeto ou
sobre as emendas aprovadas e sobre as rejeitadas.

O SR. CONSTIfUINTEJOSÉ FERNANDES
Estamos com a emenda do Constituinte José Ge
noíno, quanto a esse item, ainda não votada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Hã um
destaque sobre a emenda rejeitada.

O SR. CONSTIfUlNTE JOSÉ FERNANDES
Parece-me que a ordem seria esta: primeiro, votar
os destaques de emendas e, depois, os destaques
do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- É evi
dente que se uma emenda aprovada for confron
tada, em seguida, com outra que trata da mesma
matéria, a segunda estará prejudicada.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Não estou preocupado com as emendas, mas
com a ordem da votação. Se V. Ex" disse que
o Constituinte Antônio Câmara destacou o item
e não a emenda, então deveria ser votado poste
riormente à emenda apresentada pelo Constituin
te José Genoíno, porque primeiro se votam as

emendas, depois o projeto. Pelo menos é isso
que está escrito aqui.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- O ante
projeto já está votado, bem como os pareceres.

O SR. CONSTIfUINTEJOSÉ FERNANDES
Desculpe-me, Sr. Presidente, mas o projeto não
está todo votado. Há itens dele, os quais desta
que...

O SR. PRESIDENlE (Antonio Mariz)- O pro
jeto foi votado, ressalvados os destaques.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Então estamos votando destaques, e não itens.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Esta
mos votando os destaques. Apenas ocorre que
o destaque em pauta é de um item, o que fazia
supor ser ele supressivo. Quem destaca um item
do anteprojeto aprovado, evidentemente, preten
de a sua supressão, porque para aprovação basta
ria que ele não fosse destacado.

Após as palavras do Constituinte Antônio Câ
mara, ficou esclarecido que S. Ex', finalmente,
concorda com a aprovação do item tal como está
redigido. Então, votaremos o item.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

No anteprojeto do Relator constava "são direi
tos e garantias individuais: à vida" etc. No final,
havia: "será punido como crime o aborto direta
mente provocado". Isso saiu.

Então, a nova redação é: "são direitos e garan
tias individuais à vida, desde sua concepção até
a morte natural, nos termos da lei".A minha dúvi
da é se a expressão "nos termos da lei" não pode
ria ser substituída, dizendo: "ressalvando os casos
previstos na legislação ordinária", ou seja, não
poderíamos nos omitir em relação a esses avan
ços que já existem na legislação. Se é isso que
está ressalvado nos termos da lei, concordo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
remos à votação. V. Ex" poderá, se quiser, retirar
o destaque.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARA
Retiro o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Reti
rado o destaque, passaremos à apreciação da
emenda de autoria do Constituinte José Genoíno,
que tem o rr 45/8.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, a minha emenda procura enfrentar
um grande problema para o qual a Assembléia
Nacional Constituinte não pode fechar os olhos,
quando diz que a decisão de ter ou não filhos
com a interrupção da gravidez até noventa dias,
com a garantia de acesso aos metodos anticon
cepcionais e assistência ou atendimento médico
através da rede de saúde pública. O objetivo mais
importante dessa emenda é evitar a mon.e e as
graves lesões físicas que sofrem inúmeras mulhe
res que praticam o aborto clandestinamente. Tra
ta-se, portanto, de um objetivo moral em defesa
da vida humana e do bem-estar das mulheres
que não conseguiram evitar uma gr~videzindese
jada através de outros métodos. E uma opção
clara e precisa em defesa da vida. Cabe aqui per
guntar se os Srs. Constituintes votariam uma lei
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que determinasse que, a partir da promulgação
da nova Constituição, prendessem todas as mu
lheres que praticam o aborto no Brasil.

O segundo problema diZrespeito a uma ques
tão de natureza filosófica, ética e biológica, no
que se refere ao conceito de vida humana. Essa
questão é controvertida desde a elaboração do
pensamento filosófico. Na época socrática os filó
sofos da Grécia dividiam-se entre os que tinham
o conceito de vida humana diferentemente em
razão do tempo da concepção, passando até mês
mo pelos Papas e teólogos, principalmente SantO
Tomás de Aquino, que fazia uma diferença clara
no sentido de que a vida humana deveria ser
entendida quando o feto atingisse, quando mas
culino, 80 dias, ou 60 se fosse feminino.

Essa questão tem passado à história da evolu
ção do pensamento humano, e uma questão êtí
C2l, filosófica não pode ser tratada como caso
de polícía, É um problema de foro íntimo, e o
Estado não pode apenar, não pode considerar
crime. C21be às pessoas, individualmente, optarem
por essa a1temativa, se o Estado tem de ofere
cer-lhe os recursos de que ela necessita.

A outra questão, Sr. Presidente - também im
portante -, diz respeito a uma reflexão muito
séria, para a qual chamo a atenção das Sr'" e
dos Srs. Constituintes. Trata-se do argumento de
que a discussão do aborto não está separada da
discussão da dignidade da mulher na sociedade
e de uma visão positiva da sexualidade que não
se reproduz, que não significa simplesmente a
procriação. Por isso, o combate pela liberação
e descriminalização do aborto é um dos aspectos
mais importantes na luta da mulher pela sua liber
tação. Aí entra outro problema que foi e ainda
é discutido em outras Subcomissões, que é o
da saúde pública. Ele não pode ser enfrentado
com o farisaísmo que apresenta hoje a legislação
brasileira. Os dados aí estão. As cifras de qualquer
órgão - vamos considerar que é diffcil obter ci
fras precisas - são alarmantes. Não podemos
enfrentar o problema estabelecendo uma legisla
ção que, na Constituição - repito -, representa
um retrocesso em relação ao texto em vigor. É
um retrocesso em relação a constituições corno
a da França, a da Espanha, da Itália,a dos Estados
Unidos e a de outros países - não quero aqui
citar os países socialistas. É um retrocesso em
relação à problemática da mulher, hoje, na socie
dade.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Já se passaram os três minutos a
que V.Ex' tinha direito.

O SR. CONSTITGINTE JOSÉ GENOINO 
Constituinte José Mendonça de Morais há um
Presidente dirigindo os trabalhos desta Subco
missão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Tenho o direito de policiar o excesso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, V. EX' foi destituído pelo Consti
tuinte José Mendonça de Morais?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Está
com a palavra o Constituinte José Genoíno,

O SR. CONSTIT()lNTE JOSÉ GENOINO 
Uma questão dessa natureza e dessa importância
não pode ser enfrentada sob essa ótica. Vejam
bem o que acontece hoje no Brasil: mulheres

que podem, pagam pelo aborto realizado em clini
cas clandestinas - que são fontes de dinheiro
- e nada acontece. Há também milhares de mu
lheres que provocam aborto em condições precá
rias. Está aí a situação de saúde pública.

Esta Assembléia Nacional Constituinte não po
de aprovar uma legislação que é um retrocesso,
que significa embutir na Constituição valores que
ao longo da história da humanidade já foram su
perados. Esses valores, no plano legal, precisam
refletir os valores no plano da vida e no plano
da condição humana, que é hoje uma realidade
posta, nua e crua nas sociedades modernas e
principalmente na brasileira, que é o caso con
creto. (Palmas.)

O SR. CONSTITGINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação contra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vou
conceder a palavra, primeiro, ao Constituinte Cos
ta Ferreira que a havia solicitado antes.

Uma vez que há Constituintes que desejam usar
da palavra, vamos adotar o disposto no art. 27,
§ 5°, do Regimento da Assembléia Nacional Cons
tituinte:

"No encaminhamento de votação de ma
téria destacada, poderão usar da palavra, por
cinco minutos, dois Constituintes a favor, ten
do preferência o autor do requerimento, e
dois contra."

Indago do Constituinte Costa Ferreira se falará
a favor ou contra.

O SR. CONSTIT()lNTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, quero contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Costa Ferreira, que dispo
rá de cinco minutos.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acabamos de
ouvir, com muita atenção, a sabedoria embutida
nas argumentações do Constituinte José Geneí
no. Em que pese a toda sua tentativa no sentido
de convencer-nos de que o aborto deve ser legali
zado, nós, em contraditando o seu destaque, la
mentamos isso, pois me parece que S. Ex' tem
suas origens no Nordeste e, considerando que
hoje ele é representante de São Paulo, Estado
altamente desenvolvido, a prática do aborto,
acompanhado de cuidados médicos, seria ali uma
solução para as pessoas de nivel médio e classe
A Entretanto, esqueceu-se o brilhante Parlamen
tar de que, se adotarmos essa prática, respaldados
nas suas alegações, iremos cometer um geno
cídio no Brasil, e isso jamais aceitaríamos, porque,
se considerarmos as Regiões Norte, NordeSte e
Centro-Oeste, altamente subdesenvolvidas, em
que as mulheres sequer têm condições de sobre
vivência, e as pessoas que as têm, nessas regiões,
às vezes são acometidas de enfermidades, e mor
rem por falta de assistência médica, tendo condi
ções, quanto mais se liberarmos o aborto até no
venta dias, como S. Ex- propõe em sua emenda
Estaríamos, assim, facilitando um desastre no
País, o que não aceitamos. Lamentamos a argu
mentação brilhante do Parlamentar, porque acha
mos que é um atentado à dignidade - isso sim
-, porque para os homens, talvez não tenha gran
de importância trocar de mulher, tendo uma hoje,
outra amanhã e outra depois. Muitas mortes fO'

ram provocadas pelo aborto, pois, às vezes, mes
mo assistidas, as mulheres sucumbem ante a per
versidade e o requinte da tentativa de aborto que,
às vezes, leva ao homicídio.

Por isso, contraditamos a tese e o destaque
do Constituinte José Genoíno e lamentamos, por
que sabemos que S. Ex' é um dos homens de
grande brilho no País pelo seu trabalho, pela sua
grandeza, pelo seu interesse pelo bem-estar da
Nação brasileira. Que S. Ex' venha a esta Subco
missão expender toda essa argumentação, defen
dendo a legalização do aborto, quando o máximo
que poderemos aceitar é que o aborto ocorra
realmente naqueles casos previstos em lei, em
que a mulher corre perigo de vida constatado
e, em outros casos específicos, que já constam
no Código Penal. A alegação de S. Ex', de que,
se proibirmos o aborto, ele aumentará, leva-nos,
em contraditando, a dizer que, porque andam tra
ficando droga por aí, vamos liberá-lo também.
Não! Teremos de policiar e acompanhar para coi
bir os absurdos que se cometem contra a digni
dade da criança e da pessoa humana. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)-Lembro
aos presentes que não podem manifestar-se, con
forme o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Por isso, lamentamos e contraditamos, com todo
o respeito, esse Parlamentar, porque, apesar de
eu estar aqui há pouco tempo, tenho-o admirado
pela sua pertinácia, pela sua perspicácia, pela sua
performance na defesa do direito do povo.

Por isso, mesmo assim, quero deixar patente
que, se aceitarmos a inclusão do aborto na legisla
ção brasileira, estaremos não coibindo os abusos
que estão por aí, mas liberando-o, expondo as
nossas mulheres a um desastre pelo qual seremos
responsáveis não só hoje: futuramente, seremos
muito mais apenados por esse acontecimento,
se o aceitarmos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
preferência para usar da palavra o Constituinte
que for favorável à emenda. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte José Carlos
Coutinho.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes, nosso País não tem hoje - isso é uma
realidade - o povo educado nem mesmo para
a concepção. Ainda há pouco, eu mencionava
o caso de um amigo que engravidou a irmã num
gesto absolutamente irracional. Não podemos,
simplesmente, ignorar o aborto desta forma. O
aborto no País é uma realidade social e acontece
diutumamente. O Estado, ao invés de amparar
os casos, pune.

O problema que temos hoje, no País, em rela
ção às mulheres que não têm formação para con
ceber, é muito maior do que questões religiosas.
Como cristão, falo no sentimento do povo brasi
leiro. As pessoas o praticam, inadivertidamente,
e não podemos simplesmente ignorar isso. Não
falarei no retrocesso, porque deveríamos ir, nesta
Constituição, muito mais adiante do que já existe
na legislação ordinária, garantir o aborto como
direito. É um direito da pessoa optar. Não entrarei
nas discussões filosóficas, porque isso não inte
ressa. É o problema social do Brasil de hoje, de
70, 80 milhões de analfabetos e semi-analfabetos
que não têm o entendimento para concepção.
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Geram o filho sem saber o que estão fazendo.
Não sabem das conseqüências. Não vou entrar
no planjamento familiar, porque não nos cabe.
Agora, garantir o direito à pessoa e não puni-Ia
é questão nossa, desta Subcomissão e da nossa
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
preferência agora um Constituinte que seja con
trário ao destaque. Três Srs. Constituintes pedi
ram a palavra: o Sr. Relator, o Sr. Constituinte
José Mendonça de Morais e a Constituinte Lúcia
Vânia.

Consulto o Sr. Relator que foi o primeiro a soli
citar se deseja fazer uso da palavra ou se a prefere
depois.

Com a palavra o Constituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITrnNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, o Relator tem direito
de falar independente da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
é o que estã no Regimento. O que se acertou,
inicialmente, é que falaria apenas o autor do
destaque e o Relator, mas este foi acerto informal
da Subcomissão. A partir do momento em que
um dos Srs, Constituintes invoca o Regimento
e solicita a palavra para contraditar, e isto encontra
respaldo no Regimento, passamos a aplicar o Re
gimento. Seria impossível mesclar o que se acer
tou informalmente com o Regimento. Ou se adota
o Regimento, ou o processo aqui inicialmente
admitido. Neste caso, estamos aplicando o Regi
mento, que é o direito de qualquer Constituinte.

Tem V.Ex" a palavra, pela ordem.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, tendo em vista que já fizemos as coloca
ções inicialmente, vimos apenas esclarecer que,
"nos termos da lei", como estã no Relatório, pode
rá haver ressalvas, e elas são de competência
da lei ordinária. Em vista disto, concedo, com
prazer, o meu tempo ao ilustre Constituinte José
Mendonça de Morais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte José Mendonça de Mo
rais, por 5 (cinco) minutos.

O SR. CONSTITrnNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ini
cialmente, vejo ~qui o papel do Constituinte José
Genoíno como o do verdadeiro advogado do dia
bo, na expressão poética e na expressão real, por
que quem é contra a vida é a favor da morte.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Peço
aos Srs. Constituintes que, não interfiram, sob pe
na de termos de suspender a reunião.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS~Acho que quem argumenta com vee
mência contra a vida está fazendo o papel da
negação da vida, e quem nega a vida é aquele
que está contrariado desde o início da história
da humanidade, o próprio diabo.

Com referência à realidade social: hoje, tran
sa-se - este "transa-se" significa, pratica-se o
ato sexual à vontade -livremente, o que é lícito,
dependendo da convicção de cada cidadão, ho
mem ou mulher. No entanto, não é lícito a nin
guém, por exemplo, furtar, roubar, seqüestrar, as
saltar, matar, fazer tráfico de crianças e de drogas,
e por aí a fora. Se não é lícito nada disto, não
é possível que a sociedade que aqui está... Então
isto é uma realidade, está acontecendo ai, vamos

aprovar: o roubo, o assalto, o seqüestro, o tráfico
de crianças, de drogas, enfim, tudo.

Não é lícito matar, de forma alguma, nem aque
la que, protituindo-se ou não, concebeu um filho
e agora, para ficar livre,para salvar sua vergonha,
que não teve na hora de praticar o ato, quer matar.
Então, se for lícito roubar, se for licito matar, aí,
sim, vamos institucionalizar a anarquia social e
votarei pelo aborto da maneira que ele vier.Temos
o direito de optar. A mulher tem o direito de optar
pelo bem. Somos livres apenas para optar pelo
respeito ao direito dos outros. Ninguém é livre
para violar o direito de ninguém. Não há liberdade
para violar o direito de outrem. E a criança conce
bida é uma pessoa autônoma, independente, que
tem sua defesa ampla, principalmente por ser in
defesa dentro do ninho, do útero da mulher, feito
com a finalidade especial de proteger a vida na
transmissão de gerações para gerações. Aquelas
que quiserem ser assassinas profissionais, man
dando praticar o aborto, que tenham a coragem
de assumir as conseqüências da lei e que, depois,
sejam punidas.

O direito à vida, Sr. Presidente, sobrepõe-se
a todas as convicções religiosas, a todas a ideolo
gias de esquerda, de direita, capitalistas ou socia
listas. Vida é vida, assassinato é assassinato. En
tão, toda emenda, em qualquer Pais, que venha
proteger o assassinato de indefesos, está violando
o direito sagrado da vida. Proponho-me a votar
contra a emenda do Constituinte José Genoíno;
e quero justificar com estes argumentos: ou fare
mos respeitar a sociedade como um todo, ou
vamos anarquizá-Ia. E não há de ser invocando
ideologias políticas que teremos o direito de anar
quizar a vida de um ser primário, primeiro, acima
de qualquer outro.

Portanto, meus louvores ao texto do Sr. Relator,
que dá extensão às exceções, ao terapêutico,
aquele de engravidamento tubário, muitas vezes
até do estupro, que a lei vai determinar em casos
especiais. Aí devemos, sim, não estar sujeitos a
pressões de nenhuma assanhadinha ou pessoas
radicais, mas, sim, votar com a convicção de cada
um, que é questão de consciência - preservar
ou matar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Encer
rado o encaminhamento de votação, passaremos
à votação propriamente dita.

O SR. CONSTITUINTEROBERTO FREIRE
Sr. Presidente, como Líder eu poderia encami
nhar?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Poder
encaminhar, sim. V.Ex' tem 5 (cinco) minutos.

O SR. CONSTITUINTEROBERTO FREIRE 
Assistimos a uma mudança significativa neste
item I. Do primeiro anteprojeto para este, houve
avanço na questão da pena de morte, que me
parece que o Relator da Subcomissão... Não vou
concordar com V. Ex", fique tranqüilo ou intran
qúilo, se quiser. Na questão da pena de morte,
evidentemente, houve avanço. Agora, da forma
como está redigida e discutida a questão, acredito
que não vamos chegar a um texto que possa
ser respeitado pelas gerações futuras. Aqui, não
estamos discutindo preconceitos, nem estamos
querendo trazer ideologias para as questões fun
damentais. Porque esta Subcomissão é dos direi
tos fundamentais do homem e da mulher, do

cidadão. Não se pode vir aqui com preconceitos
,políticos e religiosos como estão evidentes.

Tínhamos de buscar para o texto constitucinoal
algo que permitisse à sociedade, na sua evolução
natural, se adequar sem que, necessariamente,
se colocasse ou confrontasse com um texto cons
titucional. Isto não vai resolver os problemas do
passado nem ao menos os do presente. Este será
o texto que vai regular ou definir a vida de uma
geração futura, que terá costumes diferentes. E
não venha com preconceito de assanhamento:
têm de ser repelidas determinadas discussões
deste tipo. Preconceito em relação às questões
dos costumes sexuais na nossa sociedade! Isto
não se pode admitir. O que hoje é permitido,
evidentemente antes era muito condenado; e
amanhã não sabemos como vai ser. Este texto
não pode estar ao sabor de questões conjunturais.
Daí, garantir-se a vida, mas nos termos da lei
permitir-se que a sociedade, na sua evolução, ve
nha a defmir. Temos uma posição de defender,
na Constituição, a questão do direito da mulher
quanto à procriação. Mas achamos até, que, no
momento em que se garante a vida e se remete
para os termos legais da legislação ordinária co
mo resolver a questão da vida, nós poderíamos
ser até atendidos. E recordo-me da discussão do
divórcio, quando preconceitos também foram co
locados: o fim da família. Pois bem, no momento
em que se o permitiu, talvez a sociedade tenha
encontrado canais de tomar os casais mais felizes,
as pessoas com outras alternativas de vida. E foi
uma evolução. Os preconceitos não se permitiam.

Da mesma forma se deve atentar para esta
questão. Defendo a emenda do Constituinte José
Genoíno. Uma emenda nossa permitia a mesma
coisa. Talvez garantisse a vida nos termos da legis
lação ordinária, retirando-se a questão da concep
ção, porque vai dar lugar, exatamente, a discus
sões deste tipo, e, pior, preconceituosas, como
infelizmente alguns Constituintes aqui pretendem
indicar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
remos à votação. Advirto aos presentes para que
não se manifestem, porque levariam a Presidência
ao constrangimento de ter de evacuar a sala. É
um apelo que faço aos que aqui se encontram.
A Presidência tem sido flexível em relação a essas
manifestações, mas pede que não a reiterem por
que o Regimento é claro neste ponto e estamos
jungidos ao Regimento.

Antes de fazer a chamada, e para apaziguar
os Srs. Constituintes que desejariam ter-se mani
festado e não puderam fazê-lo, em virtude dos
termos regimentais, quero lembrar que o art. 21,
§ 5°, assegura a cada membro da Subcomissão
apresentar, no momento da votação ou na reu
nião do dia subseqüente, a justificação escrita do
seu voto.

Portanto, o que os Srs. Constituintes não pude
ram aqui expressar devíva voz poderá ser reduzido
a documento escrito e encaminhado à Subco
missão. Naturalmente, um texto controvertido co
mo este não atenderá a uma facção ou a outra,
nem aos que gostariam de ver inseridos o direito
de aborto na Constituição, nem aos que gostariam
de vê-lo vedado expressamente. Nenhuma das
duas facções foi atendida neste texto e, conse
qüentemente, muitos, por certo, haverão de que
rer exprimir seu voto, por escrito, nos termos do
Regimento.
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Votaremos o destaque do Constituinte José Ge
noíno. Destacou a emenda, redigida nos seguin
tes termos: "a decisão de ter ou não filhos com
a interrupção da gravidez até 90 (noventa) dias,
com garantia de acesso aos métodos anticoncep
cionais e a assistência e ao atendimento médico,
através da rede de saúde pública".

Quem votar "sim" aprova a emenda; quem vo
tar "não" rejeita-a.

Na verdade, a votação poderia ser feita no sen
tido inverso, já que a emenda teve parecer con
trário do Sr. Relator, O fato é que, quem votar
"sim" aprova a emenda, e quem votar "não" rejei
ta-a.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 18 Srs. Constituintes - 17 contrários e 1
favorável. Está rejeitada a emenda.

Passamos ao destaque do Constituinte José
Fernandes à Emenda n° 108/0, na forma do art.
63, ao item N.

Com a palavra o Constituinte José Femandes,
para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o item N tem
a seguinte redação: "todos têm direito à liberdade
individual. Ninguém será obrigado a fazer ou dei
xar de fazer alguma coisa, senão em virtude de
lei". É um principio de Direito romano de que
é permitido o que não é proibido.

Agora, aí, este inciso, ou item, como chamou
o Relator, acrescenta: "na falta ou omissão da
lei, o juiz decidirá o caso de modo a atingir 05

fins da norma constitucional; verificando-se a ine
xistência ou omissão da lei, o Tribunal proporá
ao poder competente a reedição de norma que
venha suprir a falta".

Se formos examinar o costume jurídico, isto
seria uma exceção, seria a mais. Há tradicional
e juridicamente formada uma concepção doutri
nariamente segmentada sobre a lacuna da lei.
Fato interessante é que, se dermos, inclusive, ao
Tribunal o direito dele acionar o poder, o outro
poder, o Poder Legislativo, para integrar lacunas
que porventura existissem na lei, estaríamos tiran
do uma característica principal do Poder Judiciá
rio, que é a inércia. Ele é inamovível e não deve
ser movimentado. Este ponto é seu. Ele devereal
mente buscar nas normas jurídicas que comple
tem as lacunas da lei. Sabe-se da doutrina que,
por analogia, 05 usos e costumes e 05 principias
gerais completam as lacunas da lei.Há até corren
tes de doutrinadores que acham que a lei não
tem lacuna, que ela é auto-integrada, autocom
pletada, através dos princípios analógicos dos
usos e costumes, dos princípios gerais.

Então, estaríamos aqui, inclusive,abdicando do
direito do Poder Legislativo de realmente legislar
para alterar. .

Daríamos, inclusive, a oportunidade, já que o
juiz é submisso somente à sua consciência e à
lei, de que ele, por exemplo, alegasse uma lacuna
da lei para não sentenciar ou para sentenciar con
tra iegls, quer dizer, de forma diferente. E depois,
propusesse "ex officio" que o Tribunal consul
tasse o Poder Legislativo ou determinasse ao Po
der Legislativointegrar ;;a.·~e que ele considerasse
lacuna. Não podemos 'orrer este risco, Sr. Presi
dente. Até por que, se desde o Direito romano
são estas as normas, não há por que inovarmos
agora, tirando inclusive do Poder Legislativo uma
responsabílídade e um direito ao mesmo tempo,

e dando ao Poder Judiciário responsabilidades
não inerentes à sua função e tirando, inclusive,
uma das suas funções precípuas, que é a inércia,
é a inamovibilidade em relação à prestação jurisdi
cional ou em relação ao exame da lide.

O meu destaque é para a supressão da expres
são "na falta ou omissão da lei". Ficariam as ex
pressões anteriores. Como sói ser em todas as
Constituições, esta parte anterior existe.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza)- Em que pese
ao respeito e admiração que tenho pelo nobre
Constituinte José Fernandes, quero apenas sa
lientar que a inclusão no texto "na falta ou omissão
da lei" é um acréscimo muito importante, a fim
de que o juiz não alegue que não tem condições
de decidir e empurre para frente sem uma deci
são. No Direito Processual Civil ou no Penal o
juiz decide como está previsto no projeto. A busca
dos fins da norma constitucional, parece-me, é
a grande conquista do projeto no texto.

Quando sugerimos que 05 tribunais regionais
ou superiores proponham ao Poder competente,
seja o Legislativo ou outro, a edição da norma
supridora da falta legal, é que se constitui o nosso
avanço e a nossa conquista. Por isso, entendo
que o texto realmente melhora e avança e é um
acréscimo, no nosso entender, muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Roberto Freire para
encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTEROBERTO FREIRE
É muito simples, a expressão "na falta ou omissão
da lei o juiz decidirá", ao invés de estarmos garan
tindo um direito dos cidadãos, estamos conce
dendo poder de arbítrio total ao juiz, até por que
não é nem dizer de acordo com a lei. Ele que
ache que é ou não. No Direito Processual o juiz
pode até decidir, em sentença, contra a lei, desde
que justificado, mas nos casos em que há litígio
na lide. Aqui, não. Aqui se está dizendo que o
cidadão é livre para fazer o que bem entender,
a não ser o que a lei proíba, o que é o direito
de todo cidadão. Agora, nos casos em que a lei
nada disser, o juiz decidirá arbitrariamente.

É realmente um contra-senso, quando se está
garantindo a liberdade do cidadão e ele só não
tem liberdade naquilo que ferir o que a lei o impe
de de fazer. Aqui, está-se dizendo, terá um juiz
que poderá definiro que bem entender, de acordo
com as normas constitucionais ou a sua única
e exclusiva convicção. É um poder de arbítrio
inimaginável em qualquer texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
remos à chamada.

Para efeito de esclarecimento dos Srs, Consti
tuintes, vou fazer a leitura do texto que está sendo
impugnado pela emenda.

Item N do Parecer: "A Constituição garante a
liberdade individual. Ninguém será obrigado a fa
zer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em
virtude da lei. Na falta ou omissão da lei, o juiz
decidirá o caso de modo a atingir 05 fins da norma
constitucional. Verificando-se a inexistência ou
omissão da lei, o Tribunal proporá ao poder com
petente reedição de norma que venha a suprir
a sua falta".

A emenda em destaque propõe a supressão
da segunda e terceira partes do item N, a partir
de "na falta ou omissão da lei o juiz decidirá o
caso, de modo a atingir 05 fins da norma constitu
cional. Verificando-se a inexistência ou omissão
da lei, o Tribunal proporá ao poder competente,
reedição de norma que venha a suprir a sua falta"

Quem votar sim aprova a emenda, quem votar
não rejeita-a.

Concedo a palavra, pela ordem, para falar sobre
o processo de votação, ao Constituinte Nyder Bar
bosa.

O SR. CONSTITUINTENYDERBARBOSA
Sr. Presidente, ainda que ache defensável a pro
posta do ilustre Constituinte José Fernandes em
excluir do texto do item N a expressão "na falta
ou omissão da lei o juiz decidirá o caso de modo
a atingir os fins da norma constitucional", acho
que é perfeitamente defensável a manutenção da
segunda parte.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Aques
tão de ordem devese ater exclusivamente ao pro
cesso de votação. Não está em discussão a emen
da nem em processo de encaminhamento. Peço
vênia ao Sr. Constituinte para passar à chamada.

Quero reiterar que o voto Sim significa aprovar
a supressão do texto, portanto, aprovar o desta·
que; e o voto Não significa manter o texto.

Passamos à chamada:
Presentes 18 Senhores Constituintes.
Em votação o destaque à Emenda rr 108, em

separado, do Constituinte José Fernandes.
Votaram Sim 05 Senhores Constituintes: Antô

nio Câmara; Costa Ferreira; Délio Braz; José Car
los Coutinho; José Fernandes; José Mendonça
Bezerra;José Viana;Lúcia Vânia;Raul Belém; Eliel
Rodrigues; Rita Camata e Antonio de Jesus. Vota
ram Não 05 Srs. Constituintes: Antonio Mariz; Dar
cy Pozza;José Mendonça de Morais; Lúcia Braga;
Ubiratan Spinelli; Nyder Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 18 Srs. Constituintes, 12 favoráveis ao desta
que e 6 contrários. Aprovado o destaque e.conse
qüentemente, a emenda objeto do destaque do
Constituinte José Fernandes.

Passemos ao destaque seguinte do Constituinte
Eliel Rodrigues, para a Emenda rr 1C0071n;

"Dê-se ao item VII do anteprojeto do Rela
tor da Subcomissão a seguinte redação: "a
integridade ffsica e mental e a existência dig
na; a tortura, 05 crimes de assalto a mão
armada, os desmandos, a produção e o tráfi
co de tóxicos constituem crimes inafiançá
veis e insusceptíveis de anistia, substituição,
suspensão de pena ou livramento condicio
nal e prescrição, na forma da lei."

Consulto o Constituinte ElielRodrigues se dese
ja fazer encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o destaque é
033?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Desta
que ao item VII da Emenda n° 1C0071n.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
A nossa emenda tem a seguinte redação:

"Aintegridade ffsica e mental e a existência
digna; a tortura, 05 crimes de assalto a mão
armada, os demandes, a produção e o tráfico
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de tóxicos constituem crimes inafiançáveis
e insusceptiveis de anistia, substituição, sus
pensão de pena ou livramento condicional
e prescrição, na forma da lei."

Queremos inserir aqui a expressão "produção",
porquanto, no texto original do anteprojeto, ape
lllIS está previsto o "tráfico de tóxicos". Estamos
ampliando, para inserir a palavra "produção", tor
nando mais abrangente. Anossa justificativamos
trou esses detalhes: a fabricação alimenta o tráfi
co, sendo, portanto, atividade suplementar. O tra
ficante pode, inclusive, estar a serviço e ser um
agente menos pernicioso à sociedade do que o
fabricante, pois a fabricação é o processo mais
complexo, envolvendo níveis de conhecimento e
determinação criminosa superiores às do tráfico.
Daí a redação do nosso aditivo: acrescentar a
palavra "produção" além do texto já existente.

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

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Não há o
que contraditar, apenas entendemos que nesse
item a tortura como crime nefando, e o tráfico
de tóxicos -que no nosso entendimento é abran
gente e inclusiveserá regulamentado por lei ordi
nária - praticamente estão inclusos. É evidente
que a decisão democrática dos nobres Consti
tuintes será acatada.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, apenas para encami
nhar a votação. Solicitaria ao proponente do des
taque que desistisse do destaque das outras pala
vras e apenas destacasse a palavra produção. Re
dação finalpara acrescentar "produção e tráfico".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
sulto o Constituinte Eliel Rodrigues se concorda
com a sugestão.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Esse é o nosso objetivo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Nesse
caso, V. Ex" acrescentaria a palavra "produção"
ao texto do Parecer lido nesta reunião.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Apenas para inserir esta expressão.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passe
mos à chamada nominal.

(Processo de Votação).
Presentes 18 Senhores Constituintes. Em vota

ção o destaque à Emenda n° 71, do Constituinte
Eliel Rodrigues.

Vótaram Sim os Senhores Constituintes: Antô
nio tâmara; Costa Ferreira; Délio Braz;José Car
los Coutinho; José Femandes; José Mendonça
Bezerra; José Mendonça de Morais; José Viana;
Lúcia Braga; Raul Belém; Ubiratan Spinelli; Eliel
Rodrigues; Rita Camata; Antonio de Jesus. Vota
ram Não os Senhores Constituintes:Antonio Mariz
e Lúcia Vânia.Abstiveram-se de votar os Senhores
Constituintes: Darcy Pozza e Nyder Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram dezoito Senhores Constituintes, sendo qua
torze favoráveis, dois contrários e duas absten
ções. Aprovado o destaque para inclusão da pala
vra "produção" ao texto do item VII do projeto.

Destaque para o item IV do Constituinte José
Fernandes.

Emvotação o destaque das expressões do item
IV, do Constituinte José Femandes.

"Requeiro destaque, para votação em se
parado, das expressões do item IV: na falta
ou omissão da lei, o juiz decidirá o caso de
modo a atingir os fins da norma constitu
cional;verificando-se a inexistência ou omis
são da lei,o Tribunal proporá ao Poder com
petente a edição de norma que venha suprir
a falta. Solicito o destaque na forma do art.
63 e § 2°, do Regimento Intemo da Assem
bléia Nacional Constituinte."

Prejudicado pela Emenda na 10a.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, sobre o item VII tenho uma emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Este
destaque está prejudicado por haver sido votado
destaque idêntico, do próprio Constituinte José
Fernandes. Dizrespeito à redação ao item IV, "na.
falta ou omissão da lei", etc.

Destaque do Constituinte José Genoíno O"l
Emenda n° 57 (Item VII) nos seguintes termos:
Suprimir do item VII, pág. 7, a expressão "a forma
da Lei", permanecendo assim.

"Aintegridade físicae mental e a existência
digna; tortura e "tráficode tóxicos constituem
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de anis
tia, substituição ou suspensão da pena, ou
livramento condicional, ou prescrição."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Reti
rado o destaque. Trata-se da Emenda na 57/1.

Destaque, para votação em separado da Emen
da n° 140/3 do Constituinte Eliel Rodrigues:

"Inclua-se no item VIII do artigo único do
anteprojeto do Relator mais um inciso ou
parágrafo, contendo os seguintes dispositi
vos: é proibida a atribuição de um número
nacional único para identificação de cida
dãos."

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Retiro o destaque, pois já foi inserido.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Exata
mente. Retirado o destaque para a Emenda rr
54.

Destaque para os itens X e XIdo Constituinte
José Genoíno:

"Requeiro destaque para votação em sepa
rado da Emenda na5417 do ConstituinteJosé
Genoíno, suprimindo no item X página 8,
a expressão: "ficam sujeitos às leis de prote
ção da sociedade"; e no item XI, a expressão:
"de subversão da ordem", ficando assim a
Emenda na 5417. A proposta é a seguinte,
item X: a livremanifestação do pensamento,
vedado na forma da lei, o anonimato; é livre
a manifestação de crenças religiosas e de
convicções políticas e fIlosóficas; as diver
sões e os espetáculos públicos. Item XI: a
publicação de livros,jomais, periódicos, a re
dação, a impressão, a divulgação e o recebi
mento de informações corretas, opiniões e
idéias, dispensada a licença prévia;é assegu
rada a pluralidade de fontes e vedado o mo
nopólio estatal ou privado dos meios de co
municação; os abusos cometidos serão puni
dos e indenizados na forma da lei;não serão

toleradas a propaganda de guerra ou de pre
conceitos de religião, de raça, de classe ou
qualquer outro."

Em suma, a emenda propõe a supressão de
duas expressões: a primeira "ficam sujeitos às
leis de proteção da sociedade"; e a segunda, "pro
paganda de subversão da ordem".

Com a palavra o Constituinte José Genoíno,
para encaminhar a votação como autor da emen
da.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, como autor da emenda, chamo
a atenção das Sra" e Srs. Constituintes para a im
portância do item X. que garante um direito "à
livre manifestação do pensamento, vedado, na
forma da lei, o anonimato; é livre a manifestação
de convicções políticas e filosóficas". Entendo
que o item deve parar aí, e, ao mesmo tempo,
garantir - tem uma relação com o item seguinte
- certos conceitos e denominações que, na his
tória recente deste Pais, foram usados para esta
belecer censura. Manifesto-me favorávelà retirada
da expressão "as diversões e os espetáculos públi
cos ficam sujeitos às leis de proteção da socie
dade", porque esta é uma forma de, nos direitos
individuais, negar-se o mais importante, que é
a livre manifestação do pensamento. Esclareço
que faço esta defesa ...A minha primeira emenda
refere-se ao item X. com a supressãoda expressão
"ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade".
Essa é uma emenda que se apóia em reivindi
cação, com a qual concordo, dos artistas, que
inclusiveentregaram ao Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte uma iniciativapopular proi
bindo qualquer tipo de censura. Nessa mesma
emenda estabeleço um critério- trata-se de uma
emenda aditiva - que certamente será votado
no final, um serviço classificatório, indicativo, de
natureza cultural, educacional, para as diversões
e os espetáculos públicos. Por isso é a primeira
emenda. A emenda ao item XIpropõe a supressão
da expressão "da subversão da ordem". Ao colo
car essa terminologia, esse conceito deu margem,
na história recente do Brasil, à censura prévia
a um editorial de jornal, a uma notícia, a uma
revista,a um espetáculo. É exatamente nesse sen
tido que estamos propondo a retirada da expres
são "da subversão da ordem". Os outros critérios
que o Relator estabelece no item XI, no meu en·
tender, são claros naquilo que entendo como va
lores a serem defendidos pejo Poder Público em
relação à sociedade. Portanto, acho que seria justo
retirar-se essa expressão "da subversão da oro
dem", pelo sentido que tem de estabelecer a cen
sura na comunicação deste País. Estamos saindo
de uma história triste nesse terreno. Por isso apelo
às Sr'" e aos Srs. Constituintes no sentido de que
aprovemos a retirada ao item X que diz respeito
a uma reivindicação dos artistas e a retirada de
uma expressão do item XI.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Marjz) - Com
a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
De acordo com o Regimento Interno, Sr. Presi
dente, permita-me falar contra a emenda do
ConstituinteJosé Genoíno, porquanto temos uma
emenda, a 157/8, que altera a redação "as diver
sões e os espetáculos públicos ficam sujeitos às
leis de proteção da sociedade". Desejamos que
a redação seja a seguinte: "as diversões e os espe-, u
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táculos públicos não permitirão exteriorizações
nocivas à formação do menor ou que desres
peitem os valores familiares religiosos, éticos e
os bons costumes". Issofazparte do nosso aditivo
157/8, que tem aplicação no item X

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavrao ConstituinteJosé Femandes, para en
caminhar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Desejo um esclarecimento. Existem dois desta
ques, sendo um para a expressão "ficam sujeitos
às leis de proteção da sociedade" e o outro para
"de subversão da ordem"?

O SR.PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Existem
vários destaques em relação a este item.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Concordo com a proposta do ConstituinteJosé
Genoíno no sentido de retirar a expressão "de
subversão da ordem". Mas, por outro lado, con
cordo com "as leis de proteção da sociedade".
Preciso saber se existem dois destaques.

O SR.PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Aques
tão é que a emenda não pode ser desmembrada,
a ela abrange os itens X e XI.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Reservo-me para falar na hora em que for votar
o destaque do anteprojeto,porque tenho um des
taque apenas para a expressão "de subversão da
ordem".

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente,votareia favordo ante
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
está encaminhando votação contra a emenda?

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Contraa emenda do ConstituinteJosé
Genoíno, com referência ao item X e ao item
XI. Talvez pudéssemos ficar mais sensibilizados
com o problema "de subversão da ordem". No
entanto, num País democrático a ordem precisa
ser estabelecida. O que não pode acontecer é
o abuso ao reprimir a desordem. Sou contra a
emenda e favorável ao texto,porque entendo que
este está em acordo com o própriosistema demo
crático de respeito às liberdades.

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO- Sr.Presidente,peço a palavrapela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavrao ConstituinteJosé Carlos Coutinho.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO- O Constituintedisse que tem uma emen
da em relação à censura c1assificatória.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Tenho, será apreciada depois. É a Emenda n°
56. "Haverá um serviço c1assificatório indicativo
para os espetáculos.. "

O SR.CONSTlTUITNEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO- Estou satisfeito.

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

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nos termos em
que está redigidoo anteprojeto,trata-se de censu
ra a mais abusia possível, algo que todas as socie
dades mais civilizadas estão abolindo, responsa-

bilizando quem cometer excessos e restringindo
apenas na questão c1assificatória, ou seja, haverá
censura em função de idade, para garantir exata
mente a formação das crianças, de acordo com
certos princípiosbásicos. Mas só nesse caso. No
restante, o cidadão é livre para manifestar-se e
expressar-se como entender. Se cometer abusos
poderá ser punido. Mas não se definir uma lei
de proteção à sociedade: Quem irá definiro que
significaproteção à sociedade? O ConstituinteJo
sé Mendonça? O ConstituinteJosé Genoino ou
o 'Deputado Roberto Freire? Até porque fomos
presos por conta da expressão "subversão da or
dem". Quem defmiráo que protege a sociedade
senão o que está aqui, e que quem cometeu abu
sos possa ser responsabilizado porquem se sentiu
ofendido?Quem terá o poder de dizero que prote
ge? Neste País já tivemos uma lei facista, repres
sora, contra os comunistas que "protegiaa socie
dade". É verdade ou não? Mantidoisso, provavel
mente eu não estariafalandoaquique a sociedade
teria que estar protegida contra idéias exóticas,
marxistas, lenínístas dos comunistas, e eu o sou.
Aproteção que uma sociedade deveter é a garan
tia da liberdade de todos os seus cidadãos. Esta
é uma conquista de todos os povos civilizados:
garantir-sea censura c1assificatória. Não me pare
ce haver outra proposta. É evidente que a socie
dade tem que resguardar isto.Masa outra,c1assifi
catóría,tem de ser abolida,se quisermos ser con
siderados um País civilizado.

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

a SR. RELATOR (Darcy Pozza) - No item X
a livremanifestação do pensamento já consta no
texto.É um direitoinviolável, indiscutível. Quanto
às diversões e aos espetáculos públicos ficarem
sujeitos às leis, parece-me que é o mínimo que
podem estabelecer em termos de comportamen
to, de atendimento à família e à sociedade. Creio
que não haverá abusoalgum de lei, desde que
haja critérios quanto a esta definição. Essa era
simplesmente a nossa intenção.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente,peço a palavraapenas
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - En
quanto o Relator estiver com a palavra é impos
sível formular questão de ordem. Concedê-la-el
logo que o Relatortermine.

O SR. RELATOR (DarcyPozza) - Quero dizer
que isso não significaabsolutamente censura ple
na, mas estabelece critérios através da lei. Con
cedo o tempo que me resta ao nobre Constituinte
José Mendonça de Morais.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - A expressão está assim: "não serão
tolerados",no plural,e logo vem "a propaganda".
Gostaria se corrigisse para: "não será tolerada
a propaganda".

O SR.PRESIDENTE (Antonio Mariz) -AMesa
responde à questão de ordem do Constituinte
Essa matéria será objeto de redação final, se for
o caso.

Passemos à chamada nominal para votação
da Emenda do ConstituinteJosé Genoíno, de nú
mero 5417, que excluido item X a expressão "fi
cam sujeitos às leis de proteção da sociedade".
Suprime-se esta expressão e no item Xla expres-

são "de subversão da ordem". Os Srs. Consti
tuintes que votarem "sim" aprovam a emenda;
os que votarem "não" a rejeitam.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Sr. Presidente,peço a palavra,pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EUELRODRIGUES
E como fica o nosso aditivo 157, que também
prevê a alteração?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - O des
taque de V. Ex"será votado a seguir. Se aprovada
a emenda do ConstituinteJosé Genoíno, natural
mente todas as matérias conflitantesficarãopreju
dicadas.

Passa-se à chamada nominal.
Presentes 18 Constituintes.
Em votação o Destaque da Emenda rr 54, do

ConstituinteJosé Genoíno,
Votaram"sim" os Senhores Constituintes: An

tônio Câmara; Antonio Mariz; José Carlos Couti
nho; Lúcia Braga; Lúcia Vânia; Raul Belém, Rita
Camata. Votaram "não" os Senhores Constituin
tes: Costa Ferreira;DarcyPozza; DélioBraz;José
Femandes; José Mendonça Bezerra; José Men
donça de Morais; José Vianna; UbiratanSpineUi;
NyderBarbosa;ElielRodrigues; Antôniode Jesus.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram dezoito Constituintes, sendo sete votos favo
ráveis e onze contrários.Prejudicada a emenda.

Passemos ao destaque seguinte.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem quanto ao processo de
votação.

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

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Quero sugerir a V. Ex" e aos demais
Constituintesque, uma vezvotados os destaques
dos dois itens, X e XII, suspendêssemos a sessão
por uma hora para nos alimentarmos, voltando
em seguida para a reunião. Podemos vir à noite.

O SR.PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Aques
tão de ordem de V. Ex" envolve, na opinião da
Presidência, a manifestaçãodo Plenário. Logo-que
concluirmosa votação dos itensXe XII consultarei
o Plenáriosobre a proposta de V. Ex-

Passemos ao destaque seguinte, do Constituin
te ElielRodrigues.Aproposta de S. Ex" dizrespeito
também ao item XI e está assim redigida:

"Altere-se a parte final da redação do item
X do único artigo do anteprojeto elaborado
pela Subcomissão. Onde se lê "as diversões
e os espetáculos públicos ficam sujeitos às
leis de proteção da sociedade "leia-se" as
diversõese os espetáculos públicos não per
mitirão exteriorizações nocivas à formação
do menor ou que desrespeitam valoresfami
liares, religiosos, éticos e aos bons costu
mes."

Com a palavrao ConstituinteEliel Rodriguespara
fazer o encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, ouvi as palavras do ilustre Consti
tuinte Roberto Freire. S. Ex" mostra-se preocu
pado com o problema da formação da nossa
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juventude. Isso vem ao encontro do nosso anseio,
do nosso cuidado.

A menção "às leis de proteção da sociedade"
apresenta-se bastante ampla, sem identificação
precisa da atuação estatal no campo dos diverti
mentos públicos. Dessa forma, visando a adequar
a letra da lei constitucional dos desígnios contidos
na proposição apresentada pelo ilustre Relator
Darcy Pozza, apresento emenda modificativa ao
texto original do item X referenciado.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) -Alguém
deseja usar a palavra?

Com a palavra o Constituinte José Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, desejo dizer que tivemos a solução
na emenda do Constituinte Eliel Rodrigues por
que ela explicitamelhor e não deixa aquela expres
são realmente vaga de leis de proteção da socie
dade. Diz mais ou menos o que deve ser prote
gido. Por isso gostaria de manifestar o meu apoio
à proposta do Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Roberto Freire para enca
minhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
Sr. Presidente, se no texto original do anteprojeto
tínhamos clara interferência de um determinado
estado, ordem e concepção, definindo o que pro
tegia aquela sociedade - algo bem mais amplo
- na proposta de emenda do ilustre Constituinte
temos isso mais setorizado e até especificado.
De qualquer forma, há interferência de conceitos
de determinada famíliae de determinados setores
da sociedade. O que quero dizer ao Constituinte
é que a concepção que S. Ex" tem de família,
dos costumes morais e religiosos não significa
que sejam os meus. Isso não é falta de respeito
a S. Ex" como acredito que não seja falta de res
peito a mim. Asociedade é pluralista.Aquiexistem
pessoas que acham que a liberdade sexual é uma
conquista, inclusive uma conquista da libertação
maior da mulher. Pois bem, o Constituinte José
Mendonça de Morais, de Minas, - faço essa refe
rência para não confundir com o meu conter
râneo de Pernambuco...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
Sim, mas é para não ser muito extenso e até
fazer uma homenagem ao meu conterrâneo, que
nessas questões não se apresentou tão clararnen
te. Não sei qual é a posição de meu conterrâneo.
Ele provavelmente têm uma visão cornpletamen
te diversa. Na questão do aborto aqui tratada,
S. Ex" demonstrou uma visão tremendamente
preconceituosa ao avanço que a sociedade deu
ao problema, particularmente nos centros mais
adiantados. As famílias podem ter concepções
diferentes em função de morar em determinados
locais, em determinadas cidades, num setor cultu
ral mais ou menos avançado ou passível de in
fluência religiosa. Essa questão não pode ser defí
nida por uma hegemonia momentânea. Quem
definirá qual é o conceito que garante a família?
E que família? A família natural ou a família que
só existese houver casamento? Permitiremos que
o filho que não seja nascido de um casamento
realizado na santa madre Igreja Católica Apostó
lica Romana não tenha tratamento igual ao outro?

Algumas famílias acham que não. Que conceito
é esse?Temos que garantir que sejam respeitados
os direitos indMduais de cada um, e, se alguém
se sentir ofendido, que possa acionar o outro.
Mas que não se limite o individuo, porque o meu
conceito de moral é diferente do de outro. Eu
não tenho direito algum para definir que alguém
terá de ter uma determinada moral. Tenho a mi
nha e sobre ela quero ser respeitado, como devo
respeitar ,a dos outros. O que se está querendo,
é a nível constitucional, é determinar um compor
tamento moral, uma certa formação familiar. O
que se quer é censurar, manietar, manipular e
reprimir a livreexpressão dos cidadãos, individual
mente ou na sua famllia,

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
mos à votação. Os Srs, Constituintes que votarem
"sim" aprovarão a emenda do Constituinte Eliel
Rodrigues; os que votarem "não" a rejeitarão. A
emenda está vazada nos seguintes termos:

Substitua-se o texto "as diversóes e espetá
culos públicos ficam sujeitas às leis de prote
ção da sociedade" pelo texto seguinte: "as
diversões e os espetáculos públicos não per
mitirão exteriorizações nocivas à formação
do menor no que diz respeito aos valores
familiares, religiosos e éticos e aos bons cos
tumes".

Proceda-se a chamada. Presentes 18 Srs. Cons
tituintes.

(Processo de votação.) Em votação o destaque
do Constituinte ElielRodrigues para sua Emenda
de n° 157-8 do item X, para votação em separado.

Votaram "sim" os Senhores Constituintes: Cos
ta Ferreira, José Fernandes, José Mendonça de
Morais, José Viana, Nyder Barbosa, Eliel Rodrí
gues, Antonio de Jesus. Votaram "não" os Srs.
Constituintes: Antônio Câmara, Antonio Mariz, Dé
lio Braz, José Carlos Coutinho, José Mendonça
Bezerra, Lúcia Braga, Raul Belém, Ubiratan Spí
nelli e Rita Camata. Abstiveram-se de votar: Lúcía
Vânia e Darcy Pozza.

ASR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Abste
nho-me porque não ficou muito claro quem vai
classificar e o que é a famma.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram dezoito Srs. Constituintes, sendo sete votos
favoráveis, nove contrários e duas abstenções. A
emenda foi prejudicada.

Passemos ao destaque seguinte.
Peço a atenção do Constituinte José Genoíno.

O assunto diz respeito a um destaque de S. Ex'
É um destaque à Emenda rr218·13. Essa emen
da está prejudicada em virtude da rejeição da
emenda anterior. Pergunto se S. Ex" concorda
com isso:

"a livre, manifestação de pensamento, ve
dado na forma da lei, o anonimato; é livre
a manifestação de crenças religiosas e con
vicções políticas e filosóficas". Na verdade,
é a mesma emenda que foi apreciada. Então,
está prejudicado o destaque da Emenda n°
218-13. I

J

Passemos para o destaque à Emenda n°56-13,
do Constituinte José Genoíno.

Acrescentar onde couber:

"Haverá serviço público classificatório e in
dicativo dos espetáculos públicos e progra-

mas de telecomunicações visando aos ex
pectadores menores de idade. Esse serviço
não terá o caráter de censura e não poderá
implicar na proibição ou corte do espetáculo
ou do programa,"

A questão da prejudicialidade pode ser levan
tada como preliminar. No entendimento da Presí
dência, não há prejuízo da emenda, em virtude
de que ela é específica em relação a um serviço
público c1assificatório dos espetáculos públicos,
que poderia já ser a regulamentação do que foi
antes...O texto do parecer é genérico. Essa emen
da é específica. Se disséssemos que ela está preju
dicada, teríamos de dizer o mesmo da emenda
do Constituinte ElielRodrigues que foi votada jus
tamente antes desta.

Está com a palavra o Constituinte José Genoí
no, para encaminhar.

O SR.CONSTITUINTE JOSÉ CARLOSCOUTI
NHO- Constituinte José Genoíno, desejo escla
recer uma dúvida, Sr. Presidente, isso seria dentro
do item X?.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
está especificado na emenda. É uma emenda que
será inserida onde couber. Naturalmente, deve
ser inserida no item X

Com a palavra o Constituinte José Genoíno,
para encaminar a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOfNO 
Sr. Presidente, na votação anterior observei que
várias companheiras e companheiros Constituin
tes levantaram uma preocupação em relação ao
que proteger e como proteger na sociedade. Fiz
aquela emenda com base nesta outra, que acres
centa e resolve o problema levantado pelos Srs.
Constituintes.

A emenda diz o seguinte:

"Haverá serviço público c1assificatórioindi
cativo para os espetáculos públicos e progra
mas de telecomunicações, visando aos es
pectadores menores de idade."

Vejam bem. O órgão público indicando a faixa
etária e recomendando-a, passa a ter um poder
no sentido do que vários companheiros levan
taram em relação à formação, a certos valores
no sentido da proteção. Esse serviço chama-se
c1assificatórioe indicativo exatamente porque se
trata de um problema em outra faixa. Quando
falamos da censura, de um modo geral, ela pode
ser aplicada indistintamente. Aqui estamos preci
sando, com essa emenda aditiva,o sentido educa
tivo desse serviço. Inclusive,deve ser feito,de pre
ferência, se for feito pelo Ministério da Educação,
pelo Ministério da Cultura, por especialistas que
pudessem indicar, do ponto de vista educacional
e psicológico, cenas violentas de uma série de
programas que aí, sim, estão ferindo aquilo que
pode ser comum a diferentes crenças filosóficas
e ideológicas. Apelo para as Srs e os Srs. Constí
tuintes no sentido de que aprovemos essa ernen
da. Ela dá precisão àquilo que muitos levantaram
em relação a por que objetar-se aquela emenda
em relação ao termo genérico "defesa da socíe
dade". Aqui, sim, estamos dando o sentido educa
tivo, o sentido dos valores inerentes a qualquer
pessoa, independentemente de crenças, forma
ção ou conceitos existentes. Mas é aquilo que
o MinistérioPúblico, o serviço educacional, enfim,
o órgão competente pode orientar nos espetá-
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culos. Chamo a atenção principalmente para a
televisão, porque é um espetáculo que entra na
família, na casa do cidadão. Por isso apelo para
que essa emenda aditiva seja aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra a Sr' Constituinte Lúcia Vânia. Pergunto
se S. Ex' falará a favor ou contra.

A SR- CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA- Falarei
a favor.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Se al
guém quisesse falar contra seria preferível, para
estabelecermos o contraditório.

Com a palavra o Sr. Constituinte Eliel Rodri
gues.

O SR. CONSmUINTE EUEL RODRIGUES
Solicito ao Constituinte José Genoíno que leia
a sua proposta, por favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
"Haverá serviço público c1assificatório e indicativo
para os espectáculos públicos e programas de
telecomunicações, visando aos espectadores me
nores de idade. Esse serviço não terá o caráter
de censura e não poderá implicar a proibição
ou corte do espetáculo ou do programa".

Para deixar bem claro, digo que esse serviço
é uma censura c1assificatória.

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

O SR. CONSmUINTE EUEL RODRIGUES
Já ouvi esse relatório. Só não concordo com a
parte final, mas concordo com a parte inicial.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra a Sr- Constituinte Lúcia Vânia.

A SR- CONSmUINTE LÚCIA vÂNIA- Con
cordo com a proposta do Constituinte. Acho que
é este o caminho mais correto. Não se pode tole
rar que, em nome da conquista políijca imediata,
punam-se ou liberem-se espetáculos. O que
acontece hoje - e quero chamar a atenção dos
Srs. Constituintes - é que, em nome, às vezes,de
um massacre político, temos liberado cenas as
quais os educadores não liberariam. Toda censu
ra que existe e tem sido feita no nosso País, haja
vista o caso de "Je vous salue Marie", é em função
de uma conquista política imediata. Não pode
mos, de forma alguma, ficar à mercê disso. Con
cordo em que o Ministério da Cultura seja o órgão
competente para assumir esse papel.

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

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Esta pro
posta realmente não tem muita objeção, até por
que estabelece o sistema de serviço c1assifica
tório. Poderia entender que seria matéria para le
gislação ordinária. Acredito que no final do texto
está faltando a expressão "na forma da lei". Quem
fará a classificação? "Haverá serviço público elas
sificatório" é evidente que subentendido na forma
da lei. Parece-me que o texto está um pouco sub
jetivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO -
V. Ex', como Relator, pode perfeitamente intro
duzir a expressão "na forma da lei". Concordo
com V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
faz ou não o adendo?

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ GENOINO 
Aceito o adendo do Relator para que seja acres
centada a expressão "na forma da lei".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Na ver
dade, as emendas teriam que ser votadas tais
como foram apresentadas e destacadas.

Passemos à chamada. Os Srs. Constituintes
que aprovam a emenda votarão "sim"; os que
a rejeitam votarão "não".

Em votação a emenda nos termos em que está
redigida. Acrescentar onde couber... Aqui, talvez
caiba, de antemão, uma consideração. Provavel
mente caberá no item X, onde também seria
acrescentada, se aprovada, a emenda do Consti·
tuinte Eliel Rodrigues.

"Haverá serviço público c1assificatório o in
dicativo para os espetáculos públicos e pro
gramas de telecomunicações visando aos es
pectadores menores de idade. Esse serviço
não terá o caráter de censura e não poderá
implicar a proibição ou corte do espetáculo
ou do programa."

Processo de votação.
Passemos à chamada. Presentes 16Srs. Consti

tuintes. Em votação, o Destaque à Emenda rr
56, do Constituinte José Genoíno,

Votaram "sim" os Senhores Constituintes: An
tônio Câmara, Antonio Mariz, Délio Braz,José Car
los Coutinho, José Fernandes, José Mendonça
Bezerra, Lúcia Braga, Lúcia Vânia, Raul Belém,
Ubiratan Spinelli, Nyder Barbosa, Rita Camata. Vo
taram "não" os Senhores Constituintes: Co"1lfa
Ferreira, José Viana, Eliel Rodrigues. Absteve-se
de votar: Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram dezesseis Constituintes, sendo doze favorá
veis, três votos contrários e uma abstenção. A
emenda foi aprovada.

Com a palavra, pela ordem, o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, gostaria que ficasse claro que esse acrés
cimo se fará, então, no item X. no final, acrescen
tando-se a expressão "na forma da lei". Os votos
que decidiram à questão foram pela expressão
"na forma da lei":

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Acho que se terá de compatibilizar, para ficar uma
redação mais expedida, mais tranqüila de ler, de
modo a mostrar que a censura é apenas c1assifi
catória.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) -APresí
dência esclarece que a expressão "na forma da
lei" não foi submetida a voto. Conseqüentemente,
a aprovação deu-se nos termos em que foi lida
a emenda antes da votação.

Faço o registro de que a emenda foi votada
tal qual apresentada. Naturalmente, se o Sr. Rela
tor entender que o acréscimo da expressão "na
forma da lei" não altera a substãncia da emenda,
ela poderá ser acrescida como redação final.

Passemos aos destaques seguintes.

O SR. CONSmUINTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra, pela ordem, o Constituinte Eliel Rodri
gues.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES
Se entendi bem, permaneceu a expressãodo texto
original "as diversões e os espetáculos públicos
ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade".
Issopermanece?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Isso
é matéria de interpretação. A Presidência se abs
trai de fazer essa definição.

O SR. CONSmUlNTE EUEL RODRIGUES
Digo isso, porquanto foi votado principalmente
o que permaneceu no texto. Acrescenta-se isso...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Como
disse, é matéria de interpretação que será anali
sada pelo Sr. Relator.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
E depois pela Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Exata
mente. Nas instâncias seguintes, porque tal como
foi apresentado, sem dúvida, a emenda é aditiva,
já que não se referiu especificamente a um artigo,
a um inciso, a um parágrafo, mas se ofereceu
inclusão onde coubesse. Essa é tarefa própria
do Relator.

Antes de passar aos destaques seguintes, gos
taria de fazer uma consulta à Subcomissão. O
Constituinte Délio Braz tem de se retirar para viajar
e solicita à Presidência que desse preferência aos
seus destaques, já que gostaria de dar uma contri
buição à Subcomissão. Se os Srs. Constituintes
não tiverem objeção, votaremos, em seguida, os
destaques do Sr. Constituinte Délio Braz. Antes,
porém, indicarei quais são esses destaques, para
que os Srs. Constituintes possam aquilatar sobre
sua oportunidade ou não.

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ FERNANDES
Faço uma indagação, Sr. Presidente, Concluíram
se os destaques sobre os itens X e XI?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
sobre o item X.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Sugeriria, então, que se esgotassem os itens X
e XI para em seguida votar o destaque do Constí
tuinte Délio Braz.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A Presl
dência aceita a ponderação de V. Ex" Veremos
os destaques relativos ao item XI,já que iniciamos
de fato a votação do item XI.Existem dois desta
ques que tratam da mesma matéria: um destaque
da Constituinte Lúcia Vânia, outro, do Constituinte
José Fernandes, também subscrito por outros
Srs. Constituintes. Ambosos destaques propõem
a supressão da expressão "subversão da ordem",
do item XI.Como se trata de destaques idênticos,
a Presidência pretende submetê-los à votação sí
multaneamente, concedendo a palavra a cada um
dos autores.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Para não haver vários autores, dois abririam mão
da autoria para a Constituinte Lúcia Vânia. Pediria
apenas preferência para encaminhar também fa
voravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. Submeteremos à votação o destaque da
Constituinte Lúcia Vânia.

A SR- CON8mUlNTE LÚCIA vÂNIA- Serei
breve, Sr. Presidente, para que o Constituinte José
Fernandes complemente. Proponho a supressão
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de "subversão da ordem", porque acho que é
um critério meramente subjetivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Fernandes, como
autor de emenda idêntica.

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ FERNANDES
Prosseguindo, o que disse a nobre Constituinte
Lúcia Vânia, a subjetividade dessa expressão
"subversão da ordem" tem, durante o processo
histórico dos povos, criado diversos problemas.
Citarei alguns. Quando na Idade Média os próce
res da Igreja, por exemplo, defendiam o direito
natural, notadamente Santo Thomaz de Aquino,
justificavam inclusive a escravatura, porque era
uma ordem do cosmo, da metafísica, que o sujeito
nascesse escravo. Quando o escravo se rebelava
contra aquele aparato que o tomava gentio e não
cidadão, ele estava automaticamente investindo
contra uma ordem natural. Por isso, às vezes era
condenado. Outro exemplo. No processo religio
so, quando Lutero definiu o processo da Reforma
ele não estava a acusar ninguém. Estava apenas
negando validade à infalibilidadedo Papa e con
denando também as indulgências das bulas pa
pais. Com isso, opunha-se, evidentemente, a uma
ordem natural. Hoje, acho que o ecumenismo,
a boa vivência que se tem entre protestantes 
como foram chamados àquela altura - e os cató
licos demonstra muito bem que a sociedade evo
luiu e que aquilo que era subversão da ordem
não era mais do que uma liberdade conquistada
por um segmento da Igreja Católica pensando
diferente. Ademais, temos a história recente.
Quando, por exemplo, o nacional socialismo co
meçou a condenar pessoas, alguns juristas justifi
caram tal fato.Asdoutrinas de condenar impureza
da raça etc, vinha também de uma ordem natural
que deveria ser inserida na ordem jurídica, Por
tudo isso, pela condenação do Copémico, que
achou que a ordem que já estava estabelecida
num estado inclusive clerical, que dizia que o sol
se movia, ao constatar aquilo estava indo contra
uma ordem. É tão abrangente, que podemos pas
sar pela Física, Galileu,o filho de Vicente, Galileu,
como expunha na justificativa que fazia da sua
retratação, dizendo que tinha espalhado heresias
etc. Diria que a subversão da ordem vai desde
a situação do prender a quem possa discordar
de mim, por exemplo, porque sou espiritualista
e o ~ujeito é materialista, comunista ou o que
for. E um direito que ele tem de pensar daquela
maneira. Então, se eu achar que a ordem natural
do Pais é espiritualista,posso inclusivepropor que
alguém seja condenado porque não o é. Essa
expressão é tão vaga que jamais poderá constar
de uma Constituição. Ela vai das perseguições
religiosas, passa pelas relações de trabalho do
período medieval e chega naturalmente às Ciên
cias, e assim por diante. Portanto, sou visceral
mente contra que se coloque expressão como
"subversão da ordem", que será analisada até
pelo cabo de uma cidade onde está automati
camente de plantão como delegado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Roberto Freire, na condi
ção de Líder.

O SR. CONSmUlNTE ROBERTO FREIRE
Sr. Presidente, serei breve, gostaria apenas de
lembrar que estamos subvertendo a ordem aqui.
Esta Constituinte nada mais é do que subversão

da atual ordem. A lei tem de garantir que para
modificar-se uma ordem dominante se tenham
determinados limites, e no próprio texto constitu
cional que estamos discutindo aqui. É proibida
a reunião que não seja pacífica. Os partidos políti
cos, em outra Constituição, não podem ter organi
zações para militares; é proibida a propaganda
de guerra. Então limita-se, mas não se pode írnpe
dir que os comunistas, os socialistas possam fazer
a propaganda de uma nova ordem econômica,
social e política, porque isso significa limitar a
liberdade de expressão de organização do cída
dão. Lírníta-se, isso sim, a forma de ele tentar
subverter, até porque o próprio regime demo
crático cria normas para a subversão. Estamos
diante de uma norma democrática de eleição para
subvertermos a ordem anterior e criarmos uma
nova ordem.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
remos à chamada para votação. Os Srs. Consti
tuintes que aprovam a emenda da Constituinte
Lúcia Vâniaresponderão sim; os que a rejeitarem
votarão não. Consideraremos prejudicada a
emenda do Constituinte José Fernandes, que teve
o cavalheirismo de abrir mão do seu direito de
autor.

Passaremos à chamada.
Presentes 15 Constituintes. (Processo de vota

ção.)
Em votação o destaque da Constituinte Lúcia

Vânia para a emenda supressiva do item XI, do
Anteprojeto.

Votaram SIMos Senhores Constituintes: Antô
nio Câmara, Antonio Mariz, Costa Ferreira, José
Carlos Coutinho, José Fernandes, José Mendon
ça Bezerra,Lúcia Vânia,RaulBelém, NyderBarbo
sa, RitaCamata. Votaram NÃo os Senhores Cons
tituintes: Darcy Pozza (com declaração de voto),
Délio Braz,José Viana (com declaração de voto),
Ubiratan Spinelli e Eliel Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 15 Srs. Constituintes: 10 favoráveisà emenda;
5 contrários. A emenda não alcançou quorum
de maioria absoluta. Prejudicada.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
José Carlos Coutinho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO - Sr. Presidente, temos aqui 15 Consti
tuintes. E já foi prática em outras Subcomissões
que esse quorum de maioria absoluta - doze
votos - fosse baixado, dada até a realidade em
que discutimos e votamos, e considerando que
normalmente o Relator se coloca impedido na
votação. Talvez tivéssemos aí um quorum de
maioria simples em relação aos que estão pre
sentes.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) -ORegi:
mento, Constituinte José Carlos Coutinho, infeliz
mente não dá acolhida à questão de ordem de
V. Ex", porque diz expressamente no art. 21, §
2° que as "deliberações, nas Comissões e Subco
missões, exigirão maioria absoluta de votos". Em
virtude disso é que a Mesa proclama, como acaba
de fazer,o resultado da prejudicialidade da emen
da.

Com a palavra o Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
Sr. Presidente, queria apenas lamentar que esta
Subcomissão tenha adotado uma posição tão re
trógrada. Em relação às outras várias questões,

aqui levantadas era até possível e admissível que
houvessem discussões. Mas não é possível uma
Assembléia Nacional Constituinte se reunir, seja
no menor organismo, numa Subcomissão - ela
que foi produto de superação de uma ditadura,
que se baseou fundamentalmente na repressão
àqueles designados subversivos, porque tenta
vam subverter uma ordem imposta pelo golpe
de Estado de 64, esta Constituinte que é produto
desta luta - e não admitir que aqueles conside
rados subversivos possam ser livres neste País.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Peço
a V.Ex" que se atenha à questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
Realmente é profundamente lamentável. Só há
uma vantagem: é que essa decisão evidentemente
irá ser modificada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
ouviu a leitura do dispositivo do Regimento e há
de convir...

O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE 
Estou tentando subverter a ordem e aqui pelo
menos será garantido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - ... que
a Presidência não tem alternativa senão cumprir
a norma.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE
Claro. Não estou reclamando de V. Ex", é evidente.
V. Ex" é um democrata.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Passa
mos, então, ao destaque seguinte. Consulto os
Srs. Constituintes se concordam em que se vote
imediatamente os destaques do Constituinte Dé
lio Braz, que pretende ausentar-se. Se todos esti
verem de acordo, passaremos aos destaques do
Constituinte que requer destaque para a votação
em separado para o § 7°, a fim de que a locução
"antes do início do exercício financeiro" se leia
"antes do início do período base em que ocorreu
o respectivo fato gerador". É o § 7°do anteprojeto,
Emenda rr 13/0. No § 7" do anteprojeto estava
dito, como foi aqui anunciado, o seguinte: "antes
do início do exercício flnanceíro.' O Constituinte
Délio Braz quer substituir por "antes do início
do período base em que ocorrer o respectivo fato
gerador".

Consulto o Constituinte Délio Braz se deseja
encaminhar a votação. (Pausa.) Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR.CONSmUINTE DÉUO BRAZ-Sr. Pre
sidente, S~ a nossa propositura se prende ao
fato de que é normal neste País; quando já se
inicia o procedimento das declarações do Impos
to de Renda - especialmente nesse caso de de
claração de Imposto de Renda - o Governo mu
dar a regra do jogo ao apagar das luzes. Inclusive
gostaria de lembrar ao Sr. Relator que essa maté
ria foi discutida aqui na Subcomissão e aprovada.
Parece-me que S. Ex"se esqueceu e não apro
veitou a nossa propositura. A redação adotada
no anteprojeto reedita os vícios encontrados na
atual Constituição, tendo-se consagrado por juris
prudência dos tribunais e em face de norma cons
titucional o entendimento de que mesmo a lei
ou os condenáveis decretos-leis, baixando no apa
gar das luzes do ano cível, que foi o que acabei
de me referir, poderiam incidir sobre fatos ocor
ridos diversos meses antes, configurando até re-
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provável ofensa ao princípio da preservação do
direito adquirido ou do respeito do ato jurídico
perfeito e acabado. Foram motivo de pronuncia
mento nosso na Assembléia Nacional Constituin
te os fatos deploráveis dos decretos-leis, dos telex
leis e até dos telefonemas-leis, porque não existe
norma específica na Constituição que os prolba.
Daí a nossa emenda. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Alguns
dos Srs. Constituintes deseja encaminhar c.ntra.

C"m a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Meu caro
Constituinte Délio Braz, o texto do § 7° do substi
tutivo é o texto tradicional de todas as Consti
tuições brasileiras, e diz respeito a que nenhum
trlbuto se estabeleça, nem seja cobrado em cada
exercício sem que a lei que o houver instituído
ou aumentado esteja em vigor antes do exercício
financeiro. V. Ex- propõe e antes do período-base.

O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ - Exata
mente.

O SR.RELATOR (DarcyPozza)- Este é assun
to de legislação trlbutária; mas parece-me que
o período-base refere-se mais aempresas do que
a exercício financeiro.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Nada tem
a ver uma coisa com outra, desculpe-me.

O SR. ~LATOR (Darcy Pozza) - Exercício
financeiro.

O SR. CONSmUINTE DÉUO BRAZ - Não
tem nada a ver com empresa.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - É o exercí
cio-ano - Período-base, - poderemos ter de
abril a abril, de junho a junho. Mas,exercício flnan
ceiro, com todo o respeito a V. Ex-, é bem dife
rente.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
mos à chamada. Antes de começar, porém, gosta
ria de chamar a atenção dos Srs. Constituintes
para um fato: é o de que estamos neste instante
no limite do nosso quorum, de reunião e de deli
beração e são 12 os Constituintes que constituem
esse quorum. Os trabalhos estão próximos à sua
conclusão. São poucos os destaques que faltam.
Eu faria um apelo, se me permitem os Srs. Consti
tuintes, para que permanecessem, de tal modo
que pudéssemos terminar a votação sem descon
tinuidade. De outra maneira correríamos o risco
de perder todo o esforço até aqui realizado, por
que teríamos de marcar novo horário e desen
volve todo o trabalho de formação do quorum"
como é do conhecimento de todos. Em face dis
so, é que faço este apelo aos Srs. Constituintes.

O SR.JOSÉ GENOINO-Sr. Presidente, quero
pedir desculpas...

(lntervençâo fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Muito
bem V. Ex- é bem-vindo. Muito obrigado. Passa
mos à chamada.

O SR. CONSmUINTE DÉUO BRAZ-Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSmUINTE DÉUO BRAZ -Somos
apenas 11 agora. Não há número para a votação.

O SR. PRESlqENTE (AntonioMariz) -O quo-
I rum se apura durante as votações pela lista de

presença. A observação do Presidente era uma
constatação factual, mas susceptível de correção
pela chamada. A chamada dirá se temos ou não
quorum regimental.

Os Srs. Constituintes que aprovam a proposta
do Constituinte Délio Braz, votarão sim; os que
rejeitarem votarão não, Ele diz respeito à substi
tuição da expressão "antes do exercício financeiro
para o lançamento do imposto" para "antes do
Início do período-base". Os que preferirem a ex
pressão "antes do iníciodo período-base" votarão
sim; os que não preferirem, votarão não.

Em suma, ds que querem manter o texto como
está votarão não e os que aprovam a proposta
do Constituinte Délio Braz votarão sim.

Presentes 13 Cf>nstituintes.
Em votação Destaque à Emenda no 13, do

Constituinte Délio Braz.
Votaram "não" os Constituintes:Antônio Câma

ra, Antonio Mariz, Costa Ferreira, Darcy Pozza,Jo
sé Carlos Coutinho, José Mendonça Bezerra,José
Viana,Lúcia Vânia,Raul Belém, Ubiratan Spinelli,
NyderBarbosa, ElielRodrigues. Ab~eve-se de vo
tar o Constituinte Narciso Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 13 Srs. Constituintes, 12 votos contrários à
Emenda e uma abstenção. Rejeitada a Emenda.

Passamos ao destaque do Constituinte Nyder
Barbosa. Requeiro destaque para votação em se
parado do § 12 para excluira expressão "à noite".
Trata-se de emenda supressiva. § 12: "Não será
incriminatório o silêncio do indiciado ou acusado
ou réu. É vedada a realização de inquirições ou
de interrogatório à noite sem a presença do advo
gado ou de representante do MinistérioPúblico".
O Constituinte NyderBarbosa propõe a supressão
da expressão "à noite". Consulto se o Constituinte
deseja encaminhar a votação (Pausa.) Com a pa
lavra o Constituinte Nyder Barbosa.

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, Sr. Relator,Srs. Constituintes, acho
que a manutenção da expressão "à noite" é limita
tiva da defesa do cidadão. Como a nossa Subco
missão é de Garantias e Direitos Individuais, en
tendo que suprimindo-se "à noite" ficaria vedada
a realização de inquirições ou interrogatórios du
rante qualquer parte do dia ou da noite. Então,
ela ampliaria a defesa do cidadão. Por isso a pro
pusemos.

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

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCÂMARA
Sr. Presidente, apresentei o destaque suprimindo
a expressão "à noite", mas está bem entregue
nas mãos do colega.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Nobre
Constituinte Antônio Câmara, V.Ex- tem destaque
semelhente e tem toda razão. A Mesa se pení
tencia por não ter anexado o destaque de V. Ex",
que aqui está. Com a palavra o Constituinte José
Fernandes para uma Questão de Ordem.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDES
No tocante ao problema da subversão da ordem,
queria saber de V.Ex'..

- Já mudou a votação, o item?

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Já.

Com a palavra O Sr. Relator Darcy Pozza, para
encaminhar a votação do destaque do Consti
tuinte Nyder Barbosa.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Meu caro
Constituinte Nyder Barbosa, vou defender aqui
a manutenção do texto, porque a retirada da ex
pressão "interrogatório à noite" significará a obri
gação de termos advogados e um promotor de
plantão em cada delegacia de Polícia. Não sei
se vamos ter condições de cumprir essa preten
são. No nosso entendimento é inexeqüível.

O SR.CONSmUlNTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra a V. Ex-, pela ordem.

O SR. CONSmiJNTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO - O Estado terá de garantir nosso direito.
Votamos favoravelmente à proposta do nobre
Constituinte Nyder Barbosa.

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

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, lamentamos que tenha sido altera
do. Fizemos uma emenda, colocando no texto
a expressão "em qualquer hora do dia ou da noi
te", porque entendemos que, muitas vezes, a pes
soa é presa por simples suspeita, é uma pessoa
de bem, levada a uma delegacia de Polícia e ali
é torturada sem que haja alguém para acompa
nhá-Ia, um advogado, enfim. E é submetida aos
mais vexatórios métodos de vergonha. Enfim,
sem que tenha uma pessoa a seu lado é muitas
vezes incriminada, mesmo sendo inocente. Apre
sentei uma emenda, o Sr. Relator não concordou
com ela e deixou só "à noite". Acredito que a
qualquer hora tem de haver a proteção. Se esta
mos fazendo uma Constituição para garantir os
direitos da pessoa humana jamais poderíamos
prescindir de dispositivos como este, que preserva
a preocupação das autoridades, para que garan
tam a integridade física, moral e psicológica do
ser humano em qualquer circunstância. De modo
que, com esse meu pronunciamento, quero dei
xar patente que se tivesse ficado "em qualquer
hora do dia ou da noite" seria melhor.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
mos à chamada.

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminha
mento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex
já não havia feito encaminhamento antes?

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA 
Não. Apenas havia dado uma resposta.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra V.Ex-

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA 
Acho que não ficou muito claro. A possibilidade
da presença de um advogado à noite, caso que
acontece muito pouco, é exeqüível. Durante o
dia, pelo fluxo, não teremos condições absoluta
mente de atender. É inexeqüível, é oneroso e ha
verá prejuízo para o próprio indiciado, no nosso
entendimento.
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - com
a palavra o nobre Constituinte , pela
ordem.

O Slt CONSTITUINTE - Não é pa-
ra contraditar nada, mas, com relação à matéria
parece-me que há um erro de grafia no item XII.
"É vedada a realização de inquirições ou de inter
rogatórios - tiraríamos "à noite" - sem a pre
sença "do advogado ou do representante". Acho
que seria "e de representante".

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Na ver
dade, o texto é este que está distribuído: "Advo
gado ou representante do MinistérioPúblico".

OSR. CONSTITUINTE -Então, tu-
do bem.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
mos à chamada. Os que aprovaram a supressão
proposta pelo Constituinte NyderBarbosa votarão
"sim", suprimindo a expressão "à noite", e os
que quiserem mantê-Ia votarão "não".

Presentes 13 Constituintes.
Em votação, o Destaque para o § 12 do Ante

projeto, do Constituinte Nyder Barbosa, para ex
cluir a expressão "à noite".

Votaram "sim" os Constituintes:Antônio Câma
ra, Antonio Mariz, Costa Ferreira, José Coutinho,
José Femandes, José Mendonça Bezerra, Lúcia
Vânia,Narciso Mendes, Raul Belém, Ubiratan Spi
nelli,NyderBarbosa, ElielRodrigues. Votou "não"
o Constituinte Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - vota
ram treze Srs. Constituintes: doze a favor,um con
tra.Aprovada a supressão da expressão. (Palmas.)

Comunico aos Srs. Constituintes que, com a
votação desta emenda supressiva foram prejudi
cados dois destaques idênticos que propunham
suprimir a expressão: as dos Constituintes Antônio
Câmara e José Mendonça de Morais.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Roberto Freire, pela or
dem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
(Intervenção fora do microfone - Inaudivel).

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

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Quero esclarecer que, em que pese a cautela do
ilustre Constituinte Roberto Freire em levantar
Questão de Ordem para tentar ressuscitar essa
matéria já praticamente votada e é matéria venci
da, se trouxermos à tona novamente este assunto
estaríamos abrindo um grave precedente aqui na
Subcomissão. Votei a favor da matéria de S. Ex"
mas é claro que não poderíamos, de maneira
alguma, de acordo com as argumentações, trazer
novamente à tona o assunto e submetê-lo à apre
ciação.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
É para contra-argumentar, não estou levantando
a matéria. Estou pedindo que se vote o requeri
mento de votação em separado do Constituinte
José Fernandes, que não foi colocado em vota
ção. Não é a questão da matéria.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - APresi
dência solicitou à coordenadoria o texto da maté-

ria votada para def~rir ou não a Questão de Oro
demo Enquanto isso, prosseguiremos a votação
dos destaques até que a Mesa receba o material
para expor aos Srs. Constituintes e deliberar sobre
a Questão de Ordem.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Tem de ser submetido. Tem de haver doze votos
para provar que ainda não aprovou.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Desta
que de autoria do Constituinte José Fernandes
para votação em separado da emenda na 109/8,
na forma do art. 63. Trata-se de uma emenda
aditiva.Adite-se ao finaldo § 17 a seguinte expres
são: "e de imprensa". Vou ler o texto do § 17,
do Parecer, para permitir a compreensão da
emenda aditiva, que manda acrescentar no final,
a expressão "e de imprensa".

"§ 17 É mantida a instituição do júri
com a organização que lhe der a lei, assegu
rado o sigilo das votações, a plenitude da
defesa do réu e a soberania dos vereditos,
com os recursos previstos em lei,a ele com
petindo o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida e de imprensa."

A emenda é "e de imprensa". A competência
do júri passaria a ser também para os crimes
dolosos contra a vida e de imprensa. É esta a
emenda aditiva proposta pelo Constituinte José
Femandes, em destaque. O Sr. Constituinte pre
tende fazer encaminhamento? (pausa.) Com a pa
lavra o Constituinte José Femandes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, na própria justificação da emenda
há as razões. O crime de imprensa vai ser lido
pelo juiz, pelo professor universitário, pelo traba
lhador, pelo condutor de ônibus e assim por dian
te. O que acontece nos crimes de imprensa é
que, às vezes, a insinuação rápida que se fazpassa
despercebida para um segmento da sociedade
ou para um nivel cultural mais baixo, mas causa
profundos danos, por exemplo, nos níveisde pes
soas incapazes de distinguir melhor aquela colo
cação, ou até mesmo de entender seu alcance.
É comum, principalmente para nós, politicos, le
vantarem-se suspeitas que causam danos e pre
juízos irreparáveis à eleição. Quantos já não tive
ram problemas a quinze ou vinte dias das eleições!
Voucitar o exemplo de um candidato ao Govemo
de um Estado: quinze dias antes da eleição deter
minada pessoa disse que um fulano contou uma
história que o candidato pediu não sei quantos
milhões para liberar uma obra. O candidato defen
deu-se dizendo que não era verdade, que ele nun
ca tinha feito isso. É evidente que pessoas de
nível cultural alto, advogado, professor etc. viram
que se tratou de insinuações politicas e não as
levou em conta. Mas os moradores de bairros
da periferia das cidades, alguns deles até reverte
ram a tendência, achando que o candidato era
realmente indigno de receber seus votos. É nor
mal então que possamos, quando formos julgar
os danos, chamar também todos os segmentos
da sociedade. E o sistema pluralista seria exata
mente o Tribunal do Júri, que seria, inclusive,
um Tribunal de fato, para ver o real alcance do
dano. Além disso, tenho a impressão de que, em
bora eu reconheça a independência da nossa Jus
tiça, causa realmente dificuldades para ela quan
do tem de sentenciar poderes que dispõem de
pressão suficiente para, amanhã, obstar, por

exemplo, o processo de promoção de um JUIz
a desembargador e assim por diante. Como o
voto no Tribunal de Júri é secreto - são doze
ou quinze participantes dependendo, a pessoa po
de escolher realmente em todos os extratos das
camadas sociais - achamos que, com isso, tere
mos - semelhante ao crime doloso contra a vida
- um Tribunal mais próximo à justiça real e ver
dadeira. Por isso faço esta proposta, lembrando
que não estou inovando. Esse artigo foi redigido
à semelhança do Projeto Afonso Arinos, onde há
exatamente os crimes dolosos contra a vida e
de imprensa. Apenas reponho aqui, na íntegra,
a proposta Afonso Arinos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Carlos
Coutinho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO- Parabenizo a lembrança do nobre Consti
tuinte, porque talvezum dos grandes males atuais
deste País seja denegrir-se a imagem de outrem
com a calúnia, e não haver resposta à altura. Meus
parabéns à proposta do nobre Constituinte José
Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o nobre Constituinte Darcy Pozza, para
se manifestar.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza)- Temos mui
tos crimes que pretendemos fossem julgados no
Tribunal do Júri. O Júri popular é democrático,
mas, nos casos de crimes de imprensa, entende
mos que o juiz tem condições de julgar mais
técnica e rapidamente. E evidente que eu não
teria restrição maior, a não ser que me parece
um assunto como outros crimes contra a econo
mia popular, assunto de legislação ordinária para
juizsingular.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Nobre
Constituinte, a Questão de Ordem agora tem de
ater-se ao processo de votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO - É sobre ela, Sr. Presidente. É para fazer
um apelo ao Sr. Relator - já que ele tem poder
de voto - para que S. Ex", com a fidalguia que
lhe é característica, acolhesse essa proposição,
um reclamo de toda a sociedade. Era o que eu
tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
remos à chamada e à votação. Se o Sr. Relator
assim o desejar poderá votar por último. Creio
que não haverá, por parte dos Srs. Constituintes,
qualquer objeção. Constituinte Darcy Pozza, se
V. Ex" desejar votar por último, assim o faremos.

Passemos à chamada.
Ainda um esclarecimento: quem votar "sim",

inclui os crimes de imprensa na competência do
Júri. Quem votar "não", não inclui.

Presentes 13 Constituintes.
Em votação o Destaque à Emenda na 109, do

Constituinte José Fernandes.
Votaram "sim" os Constituintes: Antonio Mariz,

Costa Ferreira, José Carlos Coutinho, José Fer
nandes, Narciso Mendes, RaulBelém (com Decla
ração de Voto), Ubiratan Spinelli, Nyder Barbosa
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e ElielRodrigues. Votaram "não" os Constituintes:
Antônio Câmara, Darcy Pozza, José Mendonça
Bezerra, Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram treze Srs. Constituintes: nove favoráveis e
quatro contrários. Prejudicada a emenda.

A Presidência responderá agora à Questão de
Ordem levantada pelo Constituinte Roberto Frei
re.

o SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Vamos voltar à discussão desse assunto?

oSR.PRESIDENTE(AntonioMariz) -AQues
tão de Ordem levantada pelo Constituinte Roberto
Freire é baseada no fato de que não teria havido
a prejudicialidade do destaque do Constituinte Jo
sé Femandes.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Não teria sido votado ...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não
foi votado, porque se considerou prejudicado o
destaque em função da votação de matéria análo
ga. O Constituinte José Femandes havia solici
tado que o seu destaque fosse votado nos termos
do art. 63, § 2°, que diz o seguinte:

"Amatéria destacada será submetida a vo
tos após a deliberação do projeto do substi
tutivo ou do grupo de emendas a que ela
pertencer."

Traduzindo isso, significa que, ao adotar o pro
cesso solicitado pelo Constituinte, os votos teriam
de ser afirmativos para manter o texto do antepro
jeto e não para aprovar a emenda. Isso inverteria
a necessidade do quorum. Para manter o texto
do anteprojeto é que seriam necessários doze vo
tos afirmativos e não o contrário. A emenda apre
sentada, não sob a forma supressiva, mas sob
a forma de uma alteração de redação - foi o
que se fez - reclama a votação afirmativa para
a emenda. Foi como procedeu a Subcomissão.
Considerando que se trata de matéria controver
tida, pois implica, em tese, reabrir matéria vencida,
e considerando, também, que a Presidência, nos
termos do Regimento, deve votar e, conseqüente
mente, não pode assegurar a sua própria neutrali
dade, e tendo esta votado favoravelmente à emen
da, creio que, antes de proferir a decisão, deveria
consultar o Plenário, e é o que faço. Os Srs. Consti
tuintes que entendem que o destaque do Consti
tuinte José Femandes - já que não se atendeu
ao seu requerimento - deve ser agora submetido
à votação, não obstante a rejeição de matéria aná
loga da Constituinte Lúcia Vânia, votariam "sim"
e os que não aceitam reabrir a questão votariam
"não".

O Constituinte José Femandes deseja fazer al
guma observação?

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Desejo encaminhar uma Questão de Ordem.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - Pergun
to ao Constituinte se não seria o caso de encami
nhamento.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Eu gostaria de questionar V.Ex"sobre duas coisas:
primeiro, deveríamos decidir se se reabre ou não
a questão. Qual seria o quorum necessário? Seria
maioria simples?

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz)- No caso
se aceita; este é um ponto que precisa ser bem
explicitado, inclusive para definição de voto do
Sr. Relator. Se se adotar o processo pedido pelo
Constituinte José Fernandes, que implica pedir
a aprovação do texto do anteprojeto, destacar para
votar, consequentemente - para aprovar o texto,
o quorum necessário passa a ser doze - para
aprovar e não para rejeitar. Conseqüentemente,
se não for alcançado o quorum, o texto do ante
projeto será excluído, com a mesma votação, va
mos admitir com onze votos. O que for vencido
passará a vencedor.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE
Sr. Presidente, eu queria argumentar apenas, para
demonstrar o porquê dessa votação em separado,
relembrando aqui para alguns dos Parlamentares
que não estavam na legislatura passada, que se
trata do jogo regimental que a Oposição fez em
relação a uma emenda constitucional do Presi
dente Figueiredo, que através de um requerimen
to de destaque, iria ser aprovado por maioria sim
ples. E a Oposição, naquele momento, iria trans
formar em diretas as eleições no País. Por conta
disso o Presidente retirou sl;lamensagem. Foi exa
tamente isso que se fez. E evidente que alguns
podem não se ter dado conta, mas a votação
do requerimento é que era fundamental, pois ao
se votar em separado modifica-se o quorum. Ao
invés de ser um quorum para aprovar é um quo
rum para manter.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Exatamente.

O SR. CONSmUlNTE ROBERTO FREITE
Isso aconteceu. Participamos disso, inclusive uma
grande jogada regimental da Oposição, na qual
o Governo foi apanhado de surpresa e teve de
retirar a emenda no contrapé.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, desejo levantar uma Questão de
Ordem.

o"SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Como
vêem os Srs, Constituintes, está sendo dito com
todas as letras e com toda a franqueza que se
trata, sem dúvida alguma, de manobra regimental.
Cabe-nos discutir se é uma manobra legítima ou
não. Sem dúvida, o fato de uma emenda que
obtiver onze votos ser majoritária na Subcomissão
e rejeitada pode levar a que se admita esse artifício
regimental. A questão foi colocada com toda a
clareza. Os Srs. Constituintes votarão a aceitação
da legitimidade ou não de um artifício de ordem
regimental.

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, permita-me levantar a seguinte
questão: desejo inverter a consideração que V.
Ex" fez. Tive onze votos a favor e quatro contra
e a minha proposta, que foi maioria, é derrotada.
É a mesma análise. Quer dizer, esse artigo ou
essa expressão irá permanecer com quatro votos,
derrotando onze votos contra. Eu sugeriria que
V. Ex" consultasse - deve haver alguma asses
soria sobre o assunto na Assembléia Nacional
Constituinte, até por que esse mesmo problema
existe no Regimento da Câmara, pois não somos
versados no assunto; eu, por exemplo, não o sou,
mas há os regimentalistas da Casa - para ver
se é correto ou não, e, em outra oportunidade,
talvez amanhã ou depois, poderíamos definir o
processo.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Nobre
Constituinte, a questáo que está em discussão
não é a da utilização ou não da forma negativa
de aprovação, se assim posso dizer, de uma pro
posição. O que está em discussão é a matéria
vencida ou não. AMesa já esclareceu que descon
siderou o requerimento de V. Ex". Na verdade,
na hora em que a matéria foi colocada em discus
são a Mesa não se advertiu de que V.Ex" invocava
um determinado dispositivo regimental, que de
terminava a votação negativa. A manutenção do
texto é que exigiria o quorum qualificado de
maioria absoluta e não a sua supressão. O que
submeto ao exame do Plenário, considerando es
sa não-consideração do requerimento de V. Ex',
é se ele admite ou não que se tenha cometido
erro nessa votação e, conseqüentemente, admite
reabrir a votação para efeito de aplicar o dispo
sitivo regimental que permitiria essa votação in
versa.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, salvo melhor juízo, em que tratando de
matéria já discutida, votada e rejeitada, é matéria
vencida que, no nosso entendimento, não deve
voltar à discussão.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - É exata
mente essa a questão. Aintrodução que fizà vota
ção é exatamente essa: trata-se de matéria venci
da, com as ressalvas que acabei de fazer. Como
a Presidência vota igualmente e votou a emenda,
entendemos que faltariaa isenção necessária para
uma decisão liminar.Por isso, a consulta ao Plená
rio. Desejo submeter à votação a seguinte ques
tão: a Subcomissão aceita reabrir a questão e
votar o destaque do Constituinte José Femandes,
nos termos do requerimento, ou não?

(Fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Sem
dúvida, é um precedente.

O SR. CONSmUINTE -O
quorum seria maioria simples.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Para
essa deliberação, nos termos do Regimento, seria
maioria simples, pois a maioria absoluta se exige
para matéria constitucional. A questão é essa. Pe
ço aos Srs. Constituintes que votem sobre a rea
bertura ou não desta matéria. Os Parlamentares
que estiverem de acordo votarão "sim", e os con
trários votarão "não".

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Vamos votar o meu requerimento.

O SR.PRESIDENTE(AntônioMariz) -O artigo
invocado pelo Constituinte José Femandes é o
63, § 2", do Regimento.

Presentes doze Constituintes:
Em votação a Questão de Ordem levantada

pelo Constituinte Roberto Freire, como Líder do
PeB, sobre Requerimento de Destaque do Consti
tuinte José Fernandes, a permanência da expres
são "subversão da ordem", no item Xldo Antepro
jeto. Em votação. Votaram "sim" os Senhores
Constituintes: Antônio Câmara, Antônio Mariz, I

Costa Ferreira, José Carlos Coutinho, José Fer
nandes, José Mendonça Bezerra, Lúcia Vânia,
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Narciso Mendes. Raul Belém. Ubiratan Spinelli e
Nyder Barbosa. Votou "não" o Constituinte Darcy
Pozza, Relator. Resultado da votação em maioria
simples.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram doze Srs. Constituintes; onze favoráveise um
contrário. Em face da decisão adotada pelo Plená
rio,a Presidência colocará em votação o destaque
do Constituinte José Fernandes, adotando o crité
rio igualmente decidido pelo Plenário. isto é. o
destaque do texto para o item XI- "subversão
da ordem", para aprovação.

O SR. CONSTIT(JJNTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente. Srs. Constituintes. é evidente que
estamos votando aqui. nesta Subcomissão, maté
ria da mais alta relevância para toda a sociedade
brasileira. É mais do que evidente ainda que não
podemos estar decidindo matéria de tamanha re
levância sem quorom para decisão.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) -O quo
rum regimental está de pé.

O SR. CONSTIT(JJNTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, vou admitir a V. Ex' que temos
quorom legal. mas o bom senso nos levaria. já
que temos hoje e amanhã o dia todo, que fosse
suspensa esta reunião, para que se convocassem
mais Srs. Constituintes para aqui estarem presen
tes. Acho que amanhã poderemos até ser critica
dos pela sociedade brasileira. se decidimos por
11 a 1 a favor de uma matéria e ela cair por
falta de quorom. Data venla, acho que o bom
senso nos indica o caminho da suspensão da
reunião. mesmo porquejá são três horas da tarde.
Estamos aqui desde às nove horas da manhã;
ninguém almoçou e ninguém é de ferro para con
tinuar aqui também, Sr. Presidente. É um apelo
que faço a V. Ex", para que submeta o assunto
ao Plenário. suspenda a reunião e convoque outra,
então estaremos aqui amanhã. mas não é possível
continuarmos assim.

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - A. Presi
dência responde a Questão de Ordem de V.Ex"
Defato, a reunião poderá ser suspensa por ques
tão fisiológica, por ser hora do almoço. mas não
por questão do quorom. O quorum regimental
está mantido. A razão que induz a Presidência
a não suspender a reunião, mas o fará se assim
o deliberar o Plenário, evidentemente, diz respeito
ao prazo que tem a Subcomissão para a votação
do parecer. Esse prazo se esgota inelutavelmente
amanhã. A prática desta reunião indica o risco
que corre a Subcomissão. se adiar a sua delibe
ração, se suspender a reunião. Iniciamos a nossa
reunião com 18 Srs. Constituintes e se a esta
altura alguns dos Srs. Constituintes se retiraram
foiporque viajariampara seus Estados. Por conse
guinte, não se trata de questão de suspender.
momentaneamente, a reunião, mas de ausências
efetivas. Como há número regimental, a Presi
dência insiste no prosseguimento da reunião,
mas, naturalmente, se submeterá à deliberação
do Plenário e porá em votação qualquer proposta
de suspensão. Passamos. então, à votação do des
taque do Sr. Constituinte José Femandes, nos
termos em que acabou de deliberar o Plenário.

O SR. CONSTIT(JINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente. não estou pedindo para votar des
taque. Estou pedindo para votar em separado a
expressão...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
não observou a ressalva que estou fazendo, nos
termos da deliberação que aqui se acabou de
fazer. Em outros termos, o Sr. Constituinte José
Femandes pede o destaque da expressão "sub
versão da ordem" para aprová-Ia. nos termos do
dispositivo regimental que cita. A Presidência es
clarece que os que forem favoráveis à perma
nência, no parecer, da expressão: "subversão da
ordem". votarão "sim"; os que forem contrários
à permanência da expressão. no anteprojeto. vota
rão "não".

O SR. CONsm(JJNTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente. gostaria de que a Presidência me
esclarecesse melhor. Qual é o texto? Vamos ob
servar qual é o número, por favor. Qual é o dispo
sitivo?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - É o
item XI.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
É o item XIdo original?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - É o
inciso XIdo art. 10

A Presidência esclarece ao nobre Constituinte
Costa Ferreira que é o inciso XI do parecer. O
inciso XI diz que a publicação de livros,[ornais,
periódicos, etc. dispensa licença prévia. Na parte
final do inciso XI. na página 4, no § 10, após o
ponto e vírgula. está escrito: "não serão toleradas
as propagandas de guerra. de subversão da or
dem, de preconceitos de religião. de raça ou de
classe, e outros previstos nesta Constituição. "O
destaque do nobre Constituinte. "O destaque do
nobre Constituinte José Femandes pede para ser
votada a expressão "subversão da ordem"; só que
ao invés de pedir a votação para suprimir, S. Ex"
pediu a votação para aprovar o texto. S. Ex"quer
uma definição da Subcomissão sobre esse texto.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
Quer que fique como está aqui?

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Exata
mente. Pede isso.

O SR. CONsmUINTE COSTA FERREIRA
O nobre Constituinte quer que tire?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não.
O nobre Constituinte quer que haja uma votação
sobre a matéria. A proposta tal como está feita.
para que...

O SR. CONSTIT(JJNTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente. se eu disser "não" ela permanece?

O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) - Ela sai.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Se eu disser "sim" ela permanece?

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Exata
mente. Ela permanece.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Então, Sr. Presidente, estou esclarecido.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Como
vota V.Ex"?

O SR. CONSTIT(JJNTE COSTA FERREIRA 
Já estou apto para votar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. V. Ex"pode votar.

O SR. CONsmUlNTE COSTA FERREIRA 
Preciso ser chamado. não é?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - O Sr.
Secretário chama por delegação da Presidência.
Presentes doze Constituintes.

Em votação o destaque sobre o item XI, do '
Constituinte José Femandes, para que perma
neça no texto a expressão "subversão da ordem ",
Votaram "sim", os Senhores Constituintes: Costa
Ferreira. o Relator, Darcy Pozza. com declaração
de voto e Ubiratan Spinelli. Votaram "não" os
Constituintes:Antônio Câmara, Antonio Mariz, Jo
sé Carl~Coutinho. José Fernandes, José Men
donça de Morais. Lúcia Vânia, Narciso Mendes.
RaulBelém e NyderBarbosa. Resultado em maio
ria simples. conforme deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 12 Srs. Constituintes: 3 favoráveis e 9 contrá
rios. Rejeitado o destaque, conseqüentemente re
jeitada a expressão "subversão da ordem". que
é, assim, excluída do texto. (Palmas.)

Passamos ao destaque seguinte, dos Srs. Cons
tituintes Nyder Barbosa e José Femandes, tratan
do da mesma matéria. O destaque é o § 17:

"Asdecisões absolutórias não poderão ser
objeto de recurso."

Nos termos do destaque do nobre Constituinte
NyderBarbosa. consulto S. Ex" se o seu destaque
é para suprimir ou para aprovar o texto do ante
projeto. O destaque de S. Ex" não esclarece se
é para suprimir ou para aprovar.

O SR. CONSTIT(JJNTE NYDER BARBOSA 
O destaque é para aprovar, acrescentando a ex
pressão "as decisões absolutórias não serão obje
to de recurso".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Trata
se. então, de uma emenda aditiva V. Ex"propõe
que se acrescente ao § 17...

O SR. CONSTIT(JJNTE NYDER BARBOSA 
Exatamente. Que se acrescente ao § 17 a expres
são "as decisões absolutórias não serão objeto
de recurso".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A pro
posta de V. Ex" é a mesma do nobre Constituinte
José Femandes?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, vou retirar o meu pedido de desta
que, porque ele teria o mesmo sentido de colocar
para aprovar 12 votos. Era apenas para uma ques
tão de definição e de negociação. que é livre.
Estamos aqui realmente num contraditório. Para
não prejudicar, porque poderemos, na Comissão.
aditar novamente, há alguns companheiros que
concordam com isso: o problema dos crimes de
imprensa irem ao Tribunal do Júri. Retiro a minha
emenda e agora parece-me que podemos votar.
todos, a favor da emenda do companheiro. ou
retirando o destaque automaticamente fica apro
vada no anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Certo.
Está em votação o destaque do nobre Constituinte
Nyder Barbosa, para acrescentar ao § 17. que
trata da competência do Júri. a expressão "as
decisões absolutórias não poderão ser objeto de
recurso".

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nyder
Barbosa para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA
Sr. Presidente. Sr. Relator. Srs. Constituintes, na
expressão proposta acrescenta-se que as deci-
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5ÕeS do Júri, quando esta absolve o réu, não po
dem ser objeto de recurso.

Sr. Presidente, o Tribunal do Júri é, talvez,uma
das maiores conquistas dos povos civilizados. O
que pretendemos aqui é ampliar a sua capacidade
de decisão, a sua autonomia, a sua soberania.
O que se assiste hoje em dia nos tribunais chega
a ser,.às vezes, chocante. Muitas vezes um único
voto faz com que o promotor recorra, até por
desumanidade, por pícardía, de uma absolvição,
freqüentemente de 6 a I, o que, implica em

o réu voltar a ter de suportar meses, até anos
de sofrimento, de angústia, até ser submetido a
novo julgamento pelo Tribunal de Júri, que às
vezes até confirmar a sentença anterior.

Sr. Presidente, o que estamos pretendendo, na
Subcomissão dos Direitose Garantias Individuais,
é ampliar o direito do cidadão e com isso também
desatravancar a ação da justiça, porque um recur
so num processo absolut6rio muitas vezes implica
numa morosidade tão grande que faz com que
outros réus permaneçam sem julgamento. Acho
que se a Subcomissão aprovar esta nossa pro
posta estaria dando um grande passo para a agili
zação da Justiça e para a ampliação dos direitos
individuais.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Nobre
Constituinte Costa Ferreira, V. Ex" falará contra?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Falarei contra, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - Conce
do, então, a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, com todo respeito que tenho pela
proposição do ilustre Constituinte, posiciono-me
contra ela, pois me parece que, no caso, vamos
detectar a figura do réu e a figura da vítima.Então,
se por ventura em um crime hediondo ou qual
quer outro o réu for submetido a Júri Popular
e o conselho de sentença se pronunciar a seu
favor, dando-lhe a liberdade, precisamos consi
derar que também deve haver o direito dos fami
liares da vítimarecorrerem dessa decisão. Devem
eles ter pelo menos as suas esperanças de, através
da Justiça, ver aquele que consideram criminoso
ser submetido a uma nova instância, a fim de
que haja uma nova decisão. Já que estamos tra
tando de direitos e garantias da pessoa humana,
se eu me posicionar do lado do réu ficareicontra
a vítima,o de cujus; se todavia, eu me posicionar
do outro lado estarei cometendo uma injustiça.
Acho que deve haver recurso. J:: um direito que
todas as nações do mundo recohecern, para be
neficiar a pessoa ou pelo menos para que os
familiares da pessoa prejudicada ou que faleceu
tenham satisfação de ver aquele que praticou o
crime contra o seu parente - passar pelo menos
uma temporada num determinado local para
cumprir a pena. Com todo respeito pela propo
sição do ilustre colega - entendi o seu alcance
social - portanto, vejo-me constrangido a votar
contra ela. Se acatar a decisão do ilustre Consti
tuinte estarei voltando-me contra aqueles que pre
cisam da nossa decisão em ajudá-los na preser
vação do seu direito.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao nobre ConstituinteJosé Fernan
des para falar contra. Seria o segundo a falar con
tra.

O SR. CONSTITUINTE JOSJ::FERNANDES
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, louvo a iniciativa
do nosso ilustre companheiro Nyder Barbosa,
mas não posso votar a favor de sua emenda.
Vou encaminhar a votação contra ela por dois
motivos: primeiro, porque é norma consagrada
no processo judicialde que todo e qualquer ilícito,
todo e qualquer crime seja julgado em duas ins
tâncias. Neste caso estaríamos negando a segun
da instância a um tipo de processo. Então, ele
teria de ir a uma segunda instância e teria o direito
de recurso. O segundo motivo é que o próprio
Código de Processo Penal já estabelece um tipo
de foro prívilegiadopara o caso em que o Tribunal
de Júri dê a sentença absolutória por unanimi
dade dos votos a favor do réu. Quer dizer, se
algum crime estiver sendo examinado e houver,
da parte dos jurados todos, votos a favor do réu,
automaticamente ele estará absolvido. Vejam
bem, se forem contra, ainda assim o réu tem
direito a recurso. Mas ele tem o privilégio de, se
tiver a unanimidade não caber mais recurso. A
sentença será apenas recorrida de ofício e homo
logada. Diriaque já há isso. Se o indivíduocomete
um crime e se vê que alihá algum erro, realmente,
no Processo Penal ele tem o direito de, tendo
bilidade de recurso. J:: difícil, neste caso, conven
cer todos os jurados a votarem a favor do réu.
Apenas quero dizer que, neste caso, o Código
de Processo Penal já permite o recurso e por
isso voto contra porque negaríamos uma instân
cia à acusação e porque já há um rito prívilegiado
para isso.

O SR. CONSTITUINTE RAUL BElÉM - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
falará a favor?

O SR. CONSTITUINTE RAUL BElÉM - Fala
rei a favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Raul Belém.

O SR. CONSTITUINTE RAUL BELJ::M - Sr.
Presidente, somente para esclarecer. Parece que
estamos interpretando mal a proposta do nobre
constituinte. O que estou entendendo, agora, de
pois que conversei com S. Ex", é que S. Ex"está
suprimindo o segundo Júri. Não é a segunda ins
tância. Muda completamente a natureza do insti
tuto. Não tenho o texto aqui, mas se é segundo
Júri, eu perguntaria...

(Intervenção fora do microfone. Inaudfvel.)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES

Sr. Presidente, solicito que se devolva a palavra
ao autor, para esclarecer se é segundo Júri ou
segunda instância, porque muda completamente
a natureza do texto.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
Qual é a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - A
emenda é sobre o § 17.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, V.Ex" me permitiria?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE RAUL BELJ::M - Sr.
Presidente, solicito a V.Ex" que leia a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - S. Ex"
pede destaque para a emenda aditiva que acres
centaria, no final do § 17, a expressão: "As deci
sões absolutórias não poderão ser objeto de re
curso".

O SR. CONSTITUINTE RAUL BELJ::M - O au
tor não formulou a proposta como quis. Estou
esclarecido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Já se
pronunciaram 2 Srs. constituintes a favor e 2 con
tra. Passaremos à votação.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, apenas para argumentar; precisamos, eví
dentemente, prestigiar a soberania do Tribunal
do Júri. Não admitir recursos a outras instâncias
seria o mesmo que estabelecer a infalibilidade
do Júri. E isso não ocorre. Portanto, caro consti
tuinte, nos posicionamos pelo texto.

(Intervenção fora do microfone.lnaudfvel.)

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, pela ordem. Retiroo destaque. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Reti
rado o destaque. Passamos aos destaques seguin
tes. Há destaque ao § 10:Substituição da palavra
"réu" pela palavra "infrator". O destaque é do
Constituinte Délio Braz.A emenda tem o número
1113. Segundo a proposta do Constituinte, o §
11 diria: "A lei somente retroagirá quando bene
ficiar o infrator". Em votação. Passaremos à cha
mada. Os Srs. constituintes que aprovarem a
emenda votarão "sim" e os que forem contrários
votarão "não".

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA 
Pela ordem, Sr. Presidente. Acho que estamos
diante de um novo problema de má redação e
de precipitação nas emendas, que sofri e o outro
colega também. Quantas emendas vamos aqui
apreciar num exíguo prazo de 15 minutos? Nin
guém consegue interpretar. Acho que o vocábulo
correto não seria "réu", nem "infrator"e sim "indi
ciado".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vou
submeter à votação, já que o autor não está pre
sente para fazero encaminhamento do seu traba
lho.Antes,porém, fareiuma observação: a palavra
"réu" é mais abrangente do que a palavra "infra
tor" ou qualquer outra. É preciso pensar, também,
em alguém que foi condenado. A lei retroagirá,
também, para o réu. Como na linguagem corrente
do Direito Processual Penal o réu, em geral, é
confundido com o infrator, a palavra réu, no caso,
é mais genérica do que a palavra infrator. Por
isso, votarei pela permanência da palavra. O con
denado também será beneficiado pela lei nova.
Os que forem favoráveisà substituição da palavra
"réu" por "infrator",portanto, a favor da emenda,
votarão "sim". Os que forem contrários à modifi
cação votarão "não". Quem desejar "réu", votará
"não". Quem quiser mudar para "infrator",votará
"sim".

Presentes 13 constituintes.
Em votação destaque à Emenda n° 11, do

Constituinte Délio Braz.
Votaram "não" os Senhores Constituintes: An·

tonio Câmara, Antonio Mariz, Costa Ferreira, Dar
cy Pozza,José Carlos Coutinho, José Femandes.
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José Mendonça Bezerra, Lúcia Vânia, Narciso
Mendes, Raul Belém, Ubiratan Spinelli, Nyder Bar
bosa, Eliel Rodrigues.

Emenda rejeitada unânime.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 13 Srs. constituintes contrários à emenda.
Permanece o texto tal como se encontra.

Passaremos ao destaque seguinte, do Consti
tuinte Délio Braz ao § 11. S. Ex' propõe que ao
§ 11 se dê a seguinte redação: "Considera-se ino
cente todo cidadão até o trânsito em julgado da
sentença condenatória".

(Intervenção fora do microfone. lnaudíveJ.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- No tex
to do anteprojeto, hoje distribuído, trata-se do §
11. Dá uma nova redação ao § 11 do anteprojeto.
Essa nova redação se limita a suprimir uma pala
vra: "penal". No § 11 do Relator está dito: "Consi
dera-se inocente todo cidadão até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória". Essa
emenda quer apenas que se tire a palavra "penal".
"Considera-se inocente todo cidadão até o trân
sito em julgado da sentença condenatória".

Passemos à chamada, para votação.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOSCOUll
NHO - Pela ordem, Sr. Presidente. O Sr. Relator
poderia explicitar isto que está dito no texto? Qual
a diferença?

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Pois não.
No Processo Cívelas sentenças não são somente
condenat6rias. Há sentenças condenat6rias,
constitutivas, homologatórias e declaratórias. Nis
so, salvo melhor juízo, o texto tem uma redação
pertinente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- De fato,
o tema penal poderia parecer redundante. No a
vel não se costuma falar em inocente ou culpado,
quer dizer, o termo réu não significa culpa, signi
fica que há outra parte contra quem se intenta
a ação. Pela terminologia, realmente, seria senten
ça penal. Portanto, parece, não digo relevante,
mas que fica inteiramente a critério de cada um.
Porque com ou sem a palavra "penal", será sem
pre matéria de processo penal. Estamos tratando
de processo penal. Passamos à chamada. Quem
votar SIMaprova a emenda para suprimir a palavra
"penal". Quem votar NAO mantém a palavra "pe
nai".

Presentes 13 Constituintes.
Em votação destaque à Emenda n° 10, do

Constituinte Délio Braz.
Votaram SIMos Senhores Constituintes: Anto

nio Câmara, Antonio Mariz,José Carlos Coutinho,
Raul Belém. Votaram NÃo os Senhores Consti
tuintes: Costa Ferreira, Darcy Pozza, José Fernan
des, José Mendonça Bezerra, Lúcia Vânia,Narciso
Mendes, Ubiratan Spinelli, Nyder Barbosa e Eliel
Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 13 Srs. Gonstituintes: 9 contrários e 4 favorá
veis. A emenda foi prejudicada.

Passemos ao destaque seguinte, do Sr. Consti
tuinte Nyder Barbosa, ao § 26 do anteprojeto.
Propõe S. Ex" excluir a frase "inclusive de tributos
recolhidos ou descontados de terceiros". O § 26
do parecer diz o seguinte: "Não haverá prisão
civil por dívida, salvo nos casos de obrigação a1i
rnentar e de depositário infiel,inclusive de tributos

recolhidos ou descontados de terceiros". O Cons
tituinte Nyder Barbosa propõe a supressão da par
te final: "inclusive de tributos recolhidos ou des
contados de terceiros". Tem a palavra o Consti
tuinte Nyder Barbosa, para encaminhar a votação.

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, ima
ginamos, ao apresentar a emenda, que a manu
tenção do texto beneficiaria pessoas que praticas
sem, inclusive, apropriação indébita de fundos pú
blicos, de tributos. Acho que isso jamais poderia
ser amparado pela Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - É o
§ 26: "Não haverá prisão civil por dívidas, salvo
nos casos.....

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA
Sr. Presidente, desculpe-me, pois há uma outra
emenda e eu estava interpretando errado. Acho
que essa matéria é pertinente, data venia, pelo
seguinte: em textos anteriores do anteprojeto re
pudiamos a pena de prisão perpétua no Brasil.
E aqui está um caso em que pode ocorrer prisão
perpétua, principalmente quando se trata de pes
soas de classe mais humilde. Advogando na área
do Direito de Família já tive algumas dezenas de
casos em que o cidadão vê decretada a sua prisão
por inadimplência no pagamento da pensão ali
mentícia. E ele só tem a sua prisão decretada,
geralmente porque não tem recursos para cum
prir a decisão judicial de pagar a pensão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Sr.
Constituinte Nyder Barbosa, V. Ex' me permite
fazer um esclarecimento? Na verdade existem
duas emendas de sua autoria sobre o mesmo
§ 26. Uma delas é a que foi lida pela Presidência,
na qual V.Ex' simplesmente suprime a parte final
do parágrafo: "inclusive de tributos recolhidos ou
descontados". Na outra emenda, V.Ex' se refere,
justamente como faz agora, aos casos de obriga
ção alimentar...

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA
E qual emenda estamos discutindo?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- ... acres
centando: .....não podendo ser decretada por mais
de três vezes consecutivas". Estamos discutindo
a primeira emenda. Em seguida colocarei em dis
cussão a outra.

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA
Srs. Constituintes, é o caso a que me referia. O
cidadão tem a sua prisão preventiva decretada
por inadimplência no pagamento da pensão ali
mentícia. Ele vai preso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Perdão.
Estamos discutindo a supressão da frase final do
§ 26: "inclusive de tributos recolhidos ou descon
tados de terceiros".

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA
No caso da retenção de tributos recolhidos é evi
dente que se trata de uma apropriação indébita.
Isso é crime, parece-me, de peculato. Acho que
não poderemos isentar o cidadão que se apropria
de uma renda pública, de arrecadação de tributos
e de impostos, e impedir que seja decretada sua
prisão.

a SR. CONsmUlNTE COSTA FERREIRA 
Não estou entendendo. Parece que está havendo
uma confusão. Gostaria, com todo respêíto, é1ata

venia do argumento de V.Ex', que recomeçasse.
Ainda não entendi.

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA
Vejam V.Ex"': "Não haverá prisão civilpor dívida,
salvo nos casos de obrigação alimentar..." Então
haverá prisão ...

O SR. CONSmUlNTE COSTA FERREIRA 
Isso já está consagrado.

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA
Inclusive no caso de tributos?

(Intervenção fora do microfone.lnaudível.)

O SR. CONsmUlNTE COSTA FERREIRA 
Mas é, se não será uma roubalheira tremenda.

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA
Então retiro a emenda. A nossa interpretação
apressada foi no sentido de que deveria haver
prisão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Exata
mente. Retirado o destaque, passamos ao desta
que seguinte, do Constituinte Nyder Barbosa, ain
da sobre o § 26, em que diz: requeiro o destaque,
para votação em separado, da seguinte expressão:
"nos casos de obrigação alimentar", acrescentar:
..... não podendo ser decretada por mais de três
vezes consecutivas". Quer dizer, ficaria: "não ha
verá prisão civil por dívida, salvo nos casos de
obrigação alimentar..."

O SR. CONsmUlNTE COSTA FERREIRA
Então haverá, no caso de obrigação alimentar?
Está certo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- "... que
não poderá ser decretada por mais de três vezes
consecutivas". Quer dizer, prisão por dívida de.'
pensão alimentar, que não deverá ser decretada
por mais de três vezes consecutivas.

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA
É o caso a que me referia, prisão perpétua. Repu
diamos a prisão perpétua, mas, aqui, se o credor
de uma pensão alimentícia - não diz,data venia
- quiser, ao ver o devedor sair da prisão, reque
rê-Ia novamente, o juiztomará a decretá-Ia e quan
do ele sair se o interessado tomar a requerer e
o Juiz tomar a decretar ele vaificando preso indefi
nidamente.

O SR. CONSmUlNTE COSTA FERREIRA 
Mas ele não está cumprindo sua obrigação.

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA
Ele não está cumprindo e às vezes não pode fazê
lo. Como um cidadão desempregado pode cum
prir a obrigação de pagar uma pensão alimen
tícia? Em sã consciência, qual o cidadão, no mun
do, que vai negar pensão alimentícia para um
filho se ele pode pagá-Ia? Geralmente ele não
paga por não ter renda para isso, e fica preso.
Fica preso e não pode pagar; não pode pagar
e fica preso, assim, a vida inteira. Sr. Presidente,
estamos querendo limitar para que essa prisão
seja decretada no máximo três vezes consecutiva
mente. Ele pode ser preso uma quarta vez, em
outro processo mais adiante, depois que conse
guir um emprego, pagar a pensão. Ai sim, mas
consecutivamente, ele pode ser preso - pela le
gislação atual - uma, duas, três, dez, cinqüenta
vezes, e ele ficaria eternamente na prisão, o que
configuraria, data maxima venia, o caso de pri
são perpétua, que estamos repudiando aqui.

-- ., ~
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA
Sr. Presidente, com todo respeito, meus colegas
estão pedindo para não falar,mas quero somente
dizerque nesses casos o elemento só é penalizado
qÜando se esquiva da responsabilidade. A lei não
obriga ninguém desempregado a pagar pensão,
sem ter condições. Condicionando a essa pre
missa fico com o que está aqui.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passe
mos à votação. O Sr. Secretário fará a chamada.
Os que votarem "sim" acrescentam a proibição
de mais de três prisões consecutivas, os que vota
rem "não" mantêm o texto tal como está no pa
recer.

Presentes 13 Constituintes.
Em votação o Destaque para Emenda aditiva

ao § 26, do Constituinte Nyder Barbosa.
Votou "sim" o Constituinte Nyder Barbosa. Vo

taram "não" os Senhores Constituintes: Antônio
Câmara, Antonio Mariz, Costa Ferreira, Darcy Poz
za, José Carlos Coutinho, José Fernandes, José
Mendonça Bezerra, Lúcia Vânia,Narciso Mendes,
Raul Belé~, Ubiratan Spinelli e Eliel Rodrigues.
Emenda rejeitada.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Voto "não" e faço uma ressalva no sentido de
que em poucos dias deverá ser decretada a prisão
do Sr. Ozires Silva,da Petrobrás, por estar deven
do bastante, e aqui, segundo o texto, os infiéis
nos tributos recolhidos serão presos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 13 Srs. Constituintes. Houve doze votos con
trários e um voto favorável. Rejeitada a emenda.

Passemos ao destaque seguinte do Constituinte
Eliel Rodrigues, relativo ao § 27, que trata dos
cemitérios e acrescenta uma frase: "E-lhes proi
bido a recusa da sepultura onde não houver cemi
tério secular". Quer dizer, as. associações religio
sas, que mantiverem cemitérios particulares não
poderão recursar sepultura a quem quer que seja
onde não houver cemitério secular. Com a palavra
o Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSmUINTE ELIELRODRIGUES
Sr. Presidente, nosso destaque à Emenda n° 31
mantém a redação do anteprojeto e somente
acrescenta um seguinte detalhe final. Dizo ante
projeto: "Asassociações religiosas poderão man
ter cemitérios particulares". Acrescentamos: "su
jeitos, porém, à fiscalização das autoridades com
petentes". "É-lhes proibida a recusa de sepultura
onde não houver cemitério secular." Justificando:
a redação que estamos propondo deixa claro que
os cemitérios particulares, mantidos peles asso
ciações religiosas, serão submetidos à fiscalização
da autoridade competente, e proíbe que essas
associações recusem sepultamento nas localida
des onde não houver cemitério secular. Trata-se,
portanto, de texto mais abrangente ao reclamo
da sociedade, principalmente a interiorana, por
que já houve ocasiões em que membros de igre
jas evangélicas não puderam ser sepultados em
cemitérios de irmandades no interior. Tais fatos
ocorreram sob a alegação de que não era possível
fazer isso de vez que eram cemitérios particulares
e não admitiam o sepultamento de pessoas que
não pertencessem à irmandade. Isso já ocorreu
em vários locais do interior do Brasil.Nossa reda
ção visa a ampliar esse cuidado e zelo, para que,

havendo sepulturas em cemitérios particulares,
eles próprios não possam recusar o sepultamento
se não houver outro cemitério secular.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz)- Passe
mos à votação. A emenda do Constituinte Eliel
Rodrigues me parece extremamente oportuna, se
me permitem a intervenção, e inclusive reproduz
dispositivo que constou em Constituições pas
sadas.

Presentes 13 constituintes.
Em votação o Destaque à Emenda n° 31, do

Constituinte Eliel Rodrigues.
Votaram "sim" os Senhores Constituintes: An

tônio Câmara, Antonio Mariz, Costa Ferreira, Dar
cy Pozza,José Carlos Coutinho, José Fernandes,
José Mendonça Bezerra, Lúcia Vânia, Narciso
Mendes, RaulBelém, Ubiratan Spinelli,NyderBar
bosa, Eliel Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 13 Srs. Constituintes favoravelmente à emen
da, aprovada por unanimidade.

Passemos ao destaque seguinte, do Constituin
te Nyder Barbosa, ao § 33.

O Constítuínte Nyder Barbosa propõe que seja
dito: "E criada a defensoria do povo". Em votação.
Os Srs. Constituintes que concordarem com a
mudança votarão "sim", os que preferirem a de
nominação anterior votarão "não".

Presentes 14 Constituintes.
Em votação o Destaque à Emenda aditiva ao

§ 33, do Constituinte Nyder Barbosa.
Votaram "sim" os Constituintes:Antônio Câma

ra, Antonio Mariz, Costa Ferreira, Darcy Pozza,Jo
sé Carlos Coutinho, José Fernandes, José Men
donça Bezerra, José Viana, Lúcia Vânia, Narciso
Mendes, RaulBelém, Ubiratan Spinelli,ElielRodri
gues e Nyder Barbosa. Emenda aprovada unâni
memente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) -= Vota
ram 14 Srs. Constituintes favoravelmente; apro
vado por unanimidade.

Passemos ao destaque seguinte, do Constituin
te José Genoino. Trata-se da Emenda n° 53/9:
"Acrescentar onde couber: o Estado não poderá
operar serviços de informações sobre a vida parti
cular e as atividades politicas, sindicais ou religio
sas das pessoas". Algum dos Srs. Constituintes
deseja encaminhar? Essa emenda deve dizer res
peito ao parágrafo da informática. O item VIU do
parecer preceitua: "... O conhecimento das infor
mações de referências pessoais e do fim a que
elas se destinam, registradas por entidades públi

"cas ou particulares". Quer dizer, a Constituição
assegura o conhecimento das informações de re
ferências pessoais. É vedado o registro de convic
ções pessoais, atividades político-partidárias ou
acerca da vida privada. A única coisa que não
está aqui é a religiosa; sindicais, também. "É ga
rantido o sigilo da informação prestada para fins
estatísticos, que somente poderá ser divulgada
ou repassada sem identificação individual.É asse
gurada a supressão ou retificação de dados incor
retos mediante procedimento administrativo ou
judicial,de caráter sigiloso.É proibida a atribuição
de um número nacional único ao cidadão. Res
ponde civil, penal e administrativamente todo
aquele que determine ou realize ou se utilizede
registros de dados pessoais incorretos ou falsos.
Dar-se-á habeas data ao legítimo interessado
para assegurar-lhe o direito de conhecer as infor
mações de referências pessoais existentes a seu

respeito". Na verdade, parece-me que o inciso
atende à emenda, porque uma ou outra palavra
ou aspecto da vida privada que escape será sem
pre, de uma forma ou de outra, abrangida por
algumas das expressões já registradas aqui. Em
todo caso, está aberta a faculdade de encaminha
mento de votação. Se nenhum dos Constituintes
deseja encaminhar, passaremos à votação, consi
derando prejudicada a emenda pelo fato de já
se encontrar contida no texto aprovado previa
mente. Os Srs. Constituintes que concordarem
em que a emenda esteja prejudicada, votarão
"sim", mantendo o texto do parecer; os que enten
derem o contrário votarão "não", conseqüente
mente aprovando a emenda. "Sim" garante o tex
to do Relator, "não", emendado. O Senhor Secre
tário faz a chamada nominal.

Presentes 15 Constituintes.
Em votação, o destaque à Emenda n" 53, do

Constituinte José Genoino.
Votaram "sim" os Constituintes:Antônio Câma

ra; Antonio Mariz, Costa Ferreira, Darcy Pozza,Jo
sé Carlos Coutinho, José Fernandes, José Men
donça Bezerra, José Viana, Lúcia Vânia, Narciso
Mendes, RaulBelém, Ubiratan Spinelli,Nyder Bar
bosa, ElielRodrigues. Absteve-se de votar o Cons
tituinte Francisco Küster.

, Emenda prejudicada pela aprovação do rela
tório.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KüSTER
- Pela ordem, Sr. Presidente. Estou chegando
agora, deixarei para votar depois.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex
é o último a votar.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KüSTER
- Então pode cortar meu voto como abstenção.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Darei
a palavra a V. Ex-Apenas vou anunciar o resultado
da votação.

Votaram 15 Srs. Constituintes. Quatorze votos
favoráveis e um pela abstenção; conseqüente
mente, mantido o texto do parecer.

Com a palavra o Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO FREIRE
Sr. Presidente, não sei bem se é uma questão
de ordem ou apenas um esclarecimento. Acho
que é importante salientar, até para efeito do espí
rito que, me parece, preside este dispositivo apro
vado, que talvez precise ser melhor redigido o
trecho segundo o qual "é vedado o registro de
convicções pessoais, atividades político-partidá
rias ou acerca da Vida privada". Entender bem
esse registro com o banco de dados, até porque,
da forma como está, poderemos correr o risco
de que qualquer publicação, ao registrar uma con
vicção pessoal ou um detalhe da vida privada,
possa ser considerado com vedação constitucio
nal. É apenas fazer referência de que este daqui
se trata das questões de informática, do banco
de dados, a questão da redação. Da forma como
está, esse registro pode referir-sea qualquerpubli
cação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- A ob
servação de V. Ex- será anotada para apreciação
pelo Sr. Relator, no momento da redação final
do anteprojeto.
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Passemos ao destaque do Constituinte ElielRo
drigues. S. Ex" requer destaque para votação em
separado da Emenda rr 33/4, que diz:"Inclua-se,
onde couber, no texto constitucional, o seguinte
dispositivo:

"M É dever de cada um não praticar atos
ou criar situações que implique prejuízo, da
no, constrangimento ou perturbação ao
bem-estar, à integridade física ou moral do
seu próximo ou da coletividade.

Parágrafo único. Lei complementar defi
nirá o alcance das medidas previstas no ca
put deste artigo."

Trata-se, como se vê, de emenda aditiva do
Constituinte Eliel Rodrigues.

Tem S. Ex" a palavra para encaminhar a vota
ção.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO- Sr. Presidente, no caso, cabe onde?

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Aonde
couber. Trata-se de emenda aditiva. Realmente,
é matéria nova, que obedeceria tão somente à
ordem lógica da disposição das matérias.

Com a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, com satisfação encaminho a maté
ria, porque acho que a liberdade de cada um
deve ser entendida não como um direito a um
comportamento sem limites, mas como uma
conduta solidária, limitada pelo direito dos outros,
num feixe de prerrogativas e responsabilidades.

"Direitossem deveres são produto de uma
concepção liberalque brigam com o ordena
mento democrático, o qual enaltecendo o
interesse social, coloca-se em posição anti
democrática."

Esta é a Declaração de Direitos e das Garantias
das Liberdades Individuais,como princípiobásico
do Estado, segundo a OIT.Portanto, se há direitos
também há deveres a serem cumpridos. É o mo
tivo de solicitarmos ao plenário e aos nobres
Constituintes este artigo com um parágrafo, que
diz: "É dever de cada um não praticar atos ou
criar situações que impliquem prejuízo, dano,
constrangimento ou perturbação ao bem-estar e
à integridade físíca e moral de seu próximo ou
da coletividade". Lei complementar - diz o pará-

, grafo único - definirá o alcance das medidas
previstas no caput deste artigo.

É o que tinhamos a apresentar aos ilustres com
o panheiros.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Sr. Relator,para encaminhar a votação.

O SR. RELATOR DARCY POZZA - Nobre
Constituinte Eliel Rodrigues, evidentemente trata
se de um texto único. Mas a pretensão de V. Ex"
está plenamente coberta nos incisos IV, VI e VII.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, quero encaminhar contra por dois
fatores. Primeiro, quando se fala em dever, esta
mos criando liberdade. O texto não está muito
claro. Segundo, por aqui praticamente anularia-

mos a liberdade religiosa. Quando diz "criar situa
ções que impliquem prejuízo..", o proselitismo
de uma corrente religiosa cria prejuízo a outra;
ela perde fiéis;às vezes tem de fechar suas igrejas
etc. "Dano ou constrangimento." O constrangi
mento já é uma coisa natural, por exemplo, quan
do se tem o proselitismo religioso. Sempre faze
mos a apologia das nossas doutrinas, mas mos
tramos também os defeitos das outras. Sou contra
porque cerceia uma série de liberdades garan
tidas. Seria uma maneira de dizer:"Tenho liberda
de, mas não lhe posso criar constrangimento nem
dano ou perturbação".

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
mos à votação.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, proponho a retirada da minha
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Reti
rado o destaque. Passamos ao destaque seguinte.

DoConstituinte ElielRodrigues: "Requeiro des
taque para a votação em separado da Emenda
rr 135n: "Substitua-se no item XI do art. 1° do
anteprojeto do Relator o texto "pelo seguinte",
renumerando-se os demais. Item XI: São vedadas
as publicações e espetáculos públicos transmi
tidos por quaisquer meios de comunicação que
redundem em violência, prejuízo ou ofensa aos
valores religiosos, éticos ou morais".

Tenho a impressão de que esta matéria já foi
votada.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, também retiro esta emenda, por
que já vi que está abrigada no texto.

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

Passemos ao destaque do Constituinte José
Mendonça de Morais. S. Ex" requer votação em
separado da Emenda rr 1919, referente ao Item
XII do artigo único:

"Assegurados aos locais de cultos ou litur
gias particulares - proteção na forma da
lei."

"No item XII do anteprojeto, substitua-se
o texto apresentado pelo texto seguinte."

S. Ex" propõe a substituição do texto. O texto
do Parecer do Relator diz: "A prática de culto e
a manifestação de crença religiosa que não con
trariem a moral e os bons costumes; será presta
da, nos termos da lei, assistência religiosa nas
Forças Armadas e auxiliares e nos estabelecimen
tos de internações coletivas, aos que a solicitarem,
respeitado o credo de cada um".

Diza proposta do Constituinte José Mendonça
de Morais:"Aprática de culto religioso-a Consti
tuição garante - que não fira a dignidade da
pessoa humana e não contrarie a moral e os bons
costumes, assegurado aos locais de culto e suas
liturgias particulares a proteção na forma da lei;
será prestada assistência religiosa nas Forças Ar
madas e auxiliares e nos estabelecimentos de in
ternações coletivas aos que a solicitarem, respei
tado o credo de cada um e na forma da lei. É
assegurado o direito de alegar imperativo de cons
ciência para eximir-se da obrigação do serviço
militar, salvo em tempo de guerra, impondo-se
a obrigação civil alternativa como determinar a
legislação".

A parte fmal da emenda já foi contemplada
num dos parágrafos do projeto do Sr. Relator,
quanto à alegação de imperativo de consciência.
Ao que parece, a alteração fundamental é apenas
acrescentar: "Não fira a dignidade da pessoa hu
mana", porque, me parece, os demais já estão...

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Aqui diz: "É assegurado aos locais de culto e
suas liturgias particulares a proteção na forma
da lei". Se for apenas para acrescentar isto, vota
mos a favor. Mas se for para colocar o resto do
texto, não podemos aceitar, porque há matéria
vencida.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
razão o Constituinte José Fernandes. Na verdade,
o ConstituinteJosé Mendonça de Moraisdestacou
este trecho. Certamente S. Ex" entendeu que a
emenda tinha sido aprovada parcialmente. O res
tante não foi aprovado nestes termos, mas encon
tra paralelo em dispositivos que tratam da plena
liberdade religiosa.O ConstituinteJosé Mendonça
de Morais quer ver acrescido: "É assegurado aos
locais de culto e suas liturgiasparticulares a prote
ção na forma da lei".

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, posso encaminhar a favor?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Há; hoje, Sr. Presidente, uma luta muito grande
da Igreja - refiro-me à Igreja Cristã em todos
os segmentos - no sentido de que suas casas
de culto não sejam expostas às atividades centrá
rias ao que prega a Igreja.

Uma grande polêmica levantada pela IgrejaCa
tólica foi sobre o Teledeum em que os púlpitos,
os cultos, as imagens estavam sendo usadas num
filme não muito digno - digamos assim - para
a Religião Católica. Acho que se quisermos dar
uma certa liberdade e proteger também o direito
dessas maioria ou minoria de ter seus locais de
culto não profanados, no sentido de difusão de
imagens diferentes daquelas que desejam mos
trar, acho que realmente deve ser dado um voto
favorávelpara que se assegure aos locais de cultos
e suas liturgias particulares a proteção que deve
ter, no sentido do cumprimento de suas doutrinas.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Peço a palavra para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. CONStITUINTE ROBERTO FREIRE 
Imagino que esta Constituinte, ao final de seus
trabalhos, vá querer ter uma posição de plena

. liberdade religiosa.Aplena liberdade religiosa sig
nifica, inclusive, admitir aqueles que não têm reli
gião.

Esse acréscimo é desnecessário porque, quan
do se garante a plena liberdade, evidentemente
a lei ordinária vai garanti-Ia. Se eu garanto a plena
liberdade, a lei vai ter de garanti-Ia. E garantir
a liberdade significa o mais amplo atendimento
e garantia aos locais, à sua liturgia,à livremanifes
tação de suas idéias, ao culto enfim. Parece-me,
inclusive,que a proposta do Relator era tremenda
mente restritiva quando falava nas questões da
moral e dos bons costumes. Lembrem-se: du
rante muito tempo, e ainda hoje, em algumas
regiões deste País, os cultos afro-brasileiros, que
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são uma forma de religião, foram perseguidos
em nome da moral e dos bons costumes. A liber
dade religiosa tem de ser plena, total, inclusive
para os que não têm religião.Alei,evidentemente,
vai garantir essa plena liberdade. É redundante
dizer que a lei vai garantir se ela já garante a
plena liberdade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte ElielRodrigues para enca
minhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES 
Encaminho favoravelmente a proposta.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
mos à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO- Sr. Presidente, peço a palavra para enca
minhar a votação.

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO - Sr. Presidente, pelo que estou enten
dendo essa Emenda na 19/9 não seria inserida
no seu todo e sim a única expressão, parte dela.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - É a
parte que está no espelho do destaque. O que
será votado é o acréscimo ou não do trecho da
emenda não aprovada - porque a aprovação
pelo Relator foi parcial - que diz o seguinte: "É
assegurado aos locais de cultos e suas liturgias
particulares a proteção na forma da lei"

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO - O Sr. Relator já tem a redação do item
XII, modificada?

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - A reda
ção é a que está no anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO - Mas já não foi modificada? Esta é a pri
meira alteração?

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz)- Sim.
Para encaminhar contra tem a palavra o Consti

tuinte Antônio Câmara.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCÂMARA
Sr. Presidente, no meu entendimento não há ne
cessidade de acrescentarmos, data venia, o que
o Constituinte José Mendonça expôs no seu pedi
do de destaque. Uma vez que a lei já assegura
a manifestação da crença religiosa, não há por
que assegurar proteção aos locais de culto. Na
hora em que a legislação já assegura, tenho a
impressão de que isto é redundante, não há o
que modificar. Na hora em que a lei assegura
a prática religiosa, é lógico que em qualquer lugar
em que seja feito esse culto ele será protegido
pela lei. É meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
mos à votação. Utilizaram da palavra dois Consti
tuintes favoráveis e dois contrários.

Os que aprovam a emenda votarão "sim", os
que a rejeitam votarão "não". Em votação.

Presentes 15 Constituintes.
Em votação o Destaque à Emenda 19, do

Constituinte José Mendonça de Moraes.
Votaram SIMos seguintes Constituintes: Costa

Ferreira, José Fernandes, José Viana, Narciso
Mendes, Ubiratan Spinelli, Nyder Barbosa, Eliel
Rodrigues. Votaram NÃo os Constituintes: Antô-

nio Câmara, Antonio Mariz, Darcy Pozza,José Car
los Coutinho, José Mendonça Bezerra, Lúcia Vâ
nia, Raul Bélem, Francisco Küster.

Votaram 15 Srs. Constituintes. Sete favoráveis
e oito contrários. Prejudicada a emenda.

Passamos ao destaque seguinte, do Constituin
te José Genoino.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTI
NHO- Sr. Presidente, ainda em relação ao item
XII, dois Constituintes estão me dizendo que já
foi retirada essa expressão "que não contraria a
moral e os bons costumes".

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Foi retirada
"que não fira a dignidade da pessoa", em relação
ao anteprojeto. Nosubstitutivo, "que não contrarie
a moral e os bons costumes"

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se há al
gum destaque tentando suprimir isso

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) - É exata
mente o que passo a ler agora do Constituinte
José Genoino. Ele propõe a supressão do item
XII da Emenda 59/8. "A prática do culto religioso
que não firaa dignidade da pessoa humana. Será
prestada, nos termos da lei, nas Forças Armadas
e auxiliares, nos estabelecimentos de ensino e
intemação coletiva, assistência religiosa aos que
a solicitarem, respeitado o credo de cada um.
É assegurado o direito de alegar imperativo de
consciência para os limites de obrigação do servi
ço militar,salvo em tempo de guerra, impondo-se
altemativa civil na forma da lei". Não se justifica
manter esse ponto, porque contraria o que está
exposto no item 3, pág. 7. Esse item elimina a
liberdade religiosa quando diz "não contraria a
moral e os bons costumes", e tenta disciplinar .
essa liberdade desnecessariamente. Então, a
emenda do Constituinte José Genoino é no sen
tido de suprimir o item XII que agora está com
esta redação:

"A prática de culto e a manifestação de
crença religiosas que não contrariem a moral
e os bons costumes. Será prestada, nos ter
mos da lei, nas Forças Armadas e auxiliares
e nos estabelecimentos de intemação cole
tiva.A assistência religiosa aos que a solicita
rem, respeitado o credo de cada um."

Com a palavra o Sr. Constituinte Darcy Pozza
para encaminhar contra.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza)- Apenas para
esclarecer que no item XII do anteprojeto - e
fizemos um destaque para outro item - separa
mos: "É assegurado o direito de alegar imperativo
de consciência para eximir-se das obrigações do
serviço militar". Isso continua, mas está no item
XIII. Não está mais no XII. Englobaram o XII e
o XIII.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Exata
mente. Abrange também o XIII para eliminar. O
item XIII diz: "alegação de imperativo de cons
ciência para eximir-se do serviço militar,salvo em
tempo de guerra, impondo-se a apelação civil al
temativa, na forma da lei".

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
Sr. Presidente, quero encaminhar favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte Roberto Freire, como lí
der.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
Gostaria de dizer que acho que foi um equívoco
a emenda do Constituinte José Genoino quando
pede a supressão. Acredito que seria de bom alví
tre na Constituição brasileira constar o título da
plena liberdade religiosa. Eu, como homem que
não pratico nenhuma religião, quero dizer que
isso é fundamental para garantir a liberdade do
cidadão, e lembraria até que na Constituição de
1946 a emenda que realmente garantia a plena
liberdade religiosa foi apresentada pelo Deputado
comunista Jorge Amado. Isso é apenas para dizer
que essa é uma histórica luta nossa e é histórica
também no sentido de que algumas religiões que
não são as dominantes na sociedade brasileira
são perseguidas. Durante algum tempo foi perse
guida uma que surgiu do tronco comum da Cató
lica: as Igrejas protestantes. Lembro até de que
no meu Estado era comum chamar os protes
tantes de "bodes", numa atitude depreciativa. Es
sa discriminação ainda existe, pois vive-se num
País em que todo o calendário oficialmente reli
gioso é yinculado à Igreja Católica Apostólica Ro
mana. E uma diminuição da liberdade religiosa,
porque dá uma hegemonia a uma religião domi
nante. Em função de dizermos tudo isso nós que
riamos levantar uma questão muito importante:
neste País, não apenas há alguns decênios, mas
hoje, perseguem-se práticas religiosas; não a do
minante, não a das elites, não a Católica, nem
talvez hoje as protestantes e nem todas as protes
tantes, mas persegue-se, por exemplo, o culto
afro-brasileiro, que é uma religião e que tem de
ser respeitada neste País. Hoje,em vários Estados
da Federação, essa é uma questão de Polícia.
Alguns dos seus praticantes são perseguidos e
não sei se a terminologia é a mesma, mas chamar
de macumbeira uma pessoa, significadepreciá-Ia.
Isso atenta contra a liberdade religiosa. Não se
tem de estar discutindo moral e bons costumes,
até porque há uma contradição de termos. A reli
gião fundamenta-se precipuamente nas questões
morais, ensinamentos morais, e admitir-se reli
giões que firam os bons costumes me parece
preconceito tremendo de uma elite que imagina
que a única que não fere é a religião Católica
ou a protestante, porque grande parte da socie
dade as pratica. Temos de garantir as minorias,
com qualquer forma que a religião assuma e ga
rantir plenamente essa liberdade. Portanto, acho
que é importante manter-se o direito da liberdade
religiosa plena, agora não termos práticas de cul
tos que firam a moral e os bons costumes como
vetados.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Para encaminhar contra, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(AntonioMariz) -Jáouve
dois encaminhamentos contrários. O do Relator
e agora o do Constituinte Roberto Freire...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
A emenda é supressiva. Apenas gostaria de, den
tro dessa supressão, manter a plena liberdade
religiosa, mas suprimindo a questão da moral e
dos bons costumes; é a plena liberdade religiosa.
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oSR. PRESIDENTE(AntonioMariz) -As vota
ções têm de ser procedidas à base de emendas
previamente apresentadas.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
É questão de redação. É garantir a liberdade e
isso está no projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
dirige ,suas palavras ao Relator?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE
É exatamente isso. No projeto há a liberdade reli
giosa, apenas com algumas ressalvas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTI
NHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, na anterior,
fizemos isso, aproveitamos parte da emenda apre
sentada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Era
esse o destaque. Era uma emenda previamente
apresentada que foi parcialmente aprovada e o
Sr. Constituinte destacou a parte não aprovada.
Então, era parte integrante de uma emenda pre
viamente apresentada. Não havendo quem queira
encaminhar favoravelmente, passamos à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
OostaIiamos de saber se o Constituinte Roberto
Freire encaminhou a favor ou contra. Parece-me
que ele encaminhou a favor da emenda. Gostaria
de encaminhar contra a emenda. V. Ex" encami
nhou pela rejeição da emenda?

O SR. CONSTIT{J]NTE ROBERTO FREIRE
Não. Acho que deve constar a plena liberdade
religiosa.Agora, aproveito para pedir a supressão
das restrições que estão contidas. Seria quase
uma redação.

O SR. PRESIDENTE(Antonio Mariz) - Passa
mos então à votação. Os Srs. Constituintes que
aprovam a emenda dirão "sim" e os que a rejeitam
dirão "não".

O SR. CONSTIT{J]NTE EUEL RODRIGUES
Então, quem é a favor da redação do Relator
votará não.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Pela ordem, Sr. Presidente, não sei qual é a
prática aqui adotada para o encaminhamento. Se
ria fundamentaI que tomássemos conhecimento
do texto original do Relator em relação ao que
se pretende alterar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Itens
XII e XIII do Substitutivo. Passa-se à votação.

Presentes 15 Constituintes.
Em votação o Destaque à Emenda n- 59, do

Constituinte José Genoino.
Votaram "não" os Srs. Constituintes: Antônio

Câmara, Antonio Mariz, Costa Ferreira; Darcy Poz
za, José Carlos Coutinho, José Femandes, José
Mendonça Bezerra, José Viana,Lúcia Vânia, Nar·
ciso Mendes, Raul Belém, Ubiratan Spinelli,Nyder
Barbosa, Eliel Rodrigues, Francisco Küster.
Emenda rejeitada unânime.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 15 Srs. Constituintes. Rejeitada a emenda
por 15 votos.

Passemos ao destaque seguinte, do Constituin
te Eliel Rodrigues, que é de destaque para votar
em separado a emenda n" 6512:

"Inclua-se após o item XII da Emenda rr
6512, na forma de um outro inciso, parágrafo
ou item, o seguinte dispositivo:

"Lei Complementar estabelecerá normas
para constituição de capelanias militares, le
vando-se em consideração a necessidade de
atendimento a pelo menos três credos dife
rentes".

O SR. CONSTIT{J]NTE EUEL RODRIGUES 
Sr. Presidente, parece-me que essa expressão
"pelo menos três credos diferentes" estará dando
margem a uma limitação. Pediria então, se possí
vel, que fosse posto "atendimento as diferentes
credos".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não, não vejo inconveniente se os outros Consti
tuintes concordarem com essa subemenda do
próprio autor. Então o projeto iniciaria assim:

"Lei complementar estabelecerá normas
para a constituição de capelanias militares,
levando-se em consideração a necessidade
de atendimento de diferentes credos."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Küster, para encaminhar a votação contra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, nós preservamos esse texto
quando rejeitamos a supressão proposta pelo
Constituinte José Genoino. Agora pretende o au
tor da emenda alterar para que fique da seguinte
forma:

"Lei Complementar estabelecerá normas
para constituição de capelanias militares, le
vando-se em consideração a necessidade do
atendimento a pelo menos três credos dife
rentes."

Tenho a impressão de que por mais que o
autor tenha imaginado democratizar esse encami
nhamento, ele ainda seria restritivo.Sou contrário
à alteração do texto original. .

O SR. CONSTIT{J]NTE ROBERTO FREIRE
Gostaria de dizerque está prejudicado totalmente,
pois basta ler-se aqui o final do que foi mantido,
Até era contra, mas de qualquer maneira está
aqui: .

"Será prestada, nos termos da lei, nas Forças
Armadas e auxiliares e estabelecimento de inter
nação coletiva assistência religiosa aos que a soll
citarem, respeitado o credo de cada um". Inclusive
é mais ampla do que a emenda de S. Ex", que
é o tremendamente restritivae contra a liberdade
religiosa.

O SR. CONSTIT{J]NTE EUEL RODRIGUES 
Estou de acordo. Retiro a minha emenda, pois
já percebi que essa é mais abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Reti·
rado esse destaque, passaremos ao destaque se
guinte. O Constituinte Nyder Barbosa requer des
taque para votação em separado da emenda 116,
para acrescentar no Item XVID a expressão "permi
tido o planejamento familiar". Para encaminhar,
concedo a palavra ao Constituinte NyderBarbosa.

O SR. CONSTIT{J]NTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente Sr. Relator, Srs. Constituintes, a

mim me parece que essa matéria é talveza segun
da mais controvertida de todas as tratadas aqui
nesta Subcomissão. Parece-me que, em função
do exígüo tempo que tivemos para apresentar
destaques, essa matéria deveria ser inserida no
contexto do art. 18. Quem sabe ela poderia estar
entre aquelas "onde couber"? Que ela é opor
tuna, não resta dúvida, ela é da maior relevância.
Por quê? Porque esta Subcomissão em votação
histórica repudiou a prática do aborto, ao estabe
lecer que a vida desde a sua concepção até a
morte natural deve ser preservada. A partir do
momento em que condenamos o aborto, em que
passa a ser crime nos termos da lei, teremos de
oferecer outra opção as famílias, principalmente
as de baixa renda.

Ora, Sr. Presidente, o planejamento familiar, em
última análise, evita a concepção; logo, ele estará
também evitando que milhões de famílias sejam
levadas a tentar contrariar a lei praticando o abor
to. Pedirei permissão a meus ilustres colegas para
ler alguns trechos da justificativada emenda que
apresentei, tempestivamente, a esta Subcomis
são. Não vou ler toda a justificativa, pois ela é
muito ampla, Sr. Presidente, mas alguns trechos
eu gostaria de destacar. "O planejamento familiar
sempre existiu.Os seres mais dotados, com visão
de futuro, os gênios e os sábios sempre se preocu
param com esse problema, desde a mais remota
antigüidade. Platão em A RepúbUca 347 a.c. 
já tratava do planejamento familiar.De outro lado,
o controle da natalidade, em decorrência de leis
govemamentais - como, por exemplo, o que
acontece na China, onde o casaI que tem um
filho é enaltecido, o que tem dois fllhosé olhado
sob suspeição e o que tem mais de dois é punido
sobre toda a sociedade, leva à reflexão:se a família
tem o direito de ter quantos filhos deseja, ela deve
refletirque tem também a obrigação moral, cristã
e humana de dar à prole alimentação, educação,
moradia, saúde, vestuário, lazeretc. Pesquisas têm
demonstrado que o aspecto religioso não influi
significativamente na escolha dos métodos anti
concepcionais usados pela população brasileira,
em que pese a sua maioria católia. Importante
documente religioso, como a encíclica Populo
fUm progressio, chega ao ponto de reconhecer
aos poderes públicos o direitoe o dever de praticar
uma política de planejamento da população.

Textualmente diz a referida encíclica:

"Os poderes públicos, dentro de seus limi
tes de competência, podem intervir no pro
blema demográfico, promovendo uma infor
mação apropriada e sobretudo tomando me
didas adequadas ao desenvolvimento econô
mico e ao progresso social capaz de salva
guardar e promover os verdadeiros valores
humanos individuais e sociais em repeito às
leis morais."

Finaliza a encíclica, só para terminar, Sr. Presi
dente:

"Com o pleno conhecimento de causa, é
aos pais que compete determinar o número
de filhos."

O problema não passou desapercebido ao Pa
pa João Paulo li que, quando de sua visitaa Forta
leza, exclamou: "Mas é muita criança! Todas po
bres, problemas demais para um País que não
pode assegurar trabalho e alimento a essa infân
cia."
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Concluindo, Sr. Presidente, o ilustre cirurgião
de Colatina, no meu Estado, Espírito Santo, Dr.
Roque Alves da Silva, em recente trabalho publi
cado sob o título "Planejamento Familiar, onde
o direito é um dever", que foi aproveitado como
b~e para a minha argumentação acima exposta,
diz em certo trecho, ao referir-se aos princípios
básicos da Maçonaria - Liberdade, Igualdade,
Fraternidade:

"Onde estará a liberdade se não posso usar
dela para controlar o meu número de filhos,
se não tenho dinheiro para fazê-lo? Onde
estará a igualdade, se só os ricos têm acesso
aos meios anticoncepcionais? Onde estará
a fraternidade, se não ajudamos nosso irmão
desvalido?"

E vai mais além ao sentenciar: "Negar ao pobre
o direito de planejar sua família é atitude anticristã
e desumana."

Poderíamos, Sr. Presidente, estender-nos muito
sobre este tema, mas infelizmente os três minutos
não nos permitem ir além. Mas fazemos um apelo
aos nossos companheiros desta Subcomissão no
sentido de que meditem sobre a profundidade
da matéria aqui tratada e votem na nossa propo
sição, que reconhecemos ser da maior justiça
para toda a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra, pela ordem, à nobre Constituinte
Lúcia Vânia.

ASR' CONSTITUINTELÚCIA VÂNIA-Sr. Pre
sidente, gostaria de me manifestar contra a pro
posta de planejamento familiar uma vez que acha
mos que não deve ser enfocado no texto constitu
cional. Planejamento familiar e aborto têm nuan
ças muito sérias, muito problemáticas, que têm
de se especificadas nas leis ordinárias. Acredito
que colocar no texto constitucional o planejamen
to familiar é abrir urna brecha para o controle
da natalidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Raul Belém, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE RAUL BELÉM - Sr.
Presidente, a emenda nada acrescenta ao que
já votamos no Relatório. São direitos e garantias
individuais à vida, não haverá pena de morte e
de prisão perpétua, de trabalhos forçados, de ba
nimento ou confisco; ressalvados quanto à pena
de morte a legislação aplicada em casos de guerra
e, quanto à prisão perpétua, os crimes de estupro
ou seqüestro seguidos de morte. Tudo isso já
aprovamos no relatório.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Nobre
Constituinte Raul Belém, o Relatório, com as
emendas, adotou uma redação diferente para o
Item I, só para colaborar com a discussão.

O SR. CONSTITUINTE RAUL BELÉM - Eu
vou chegar lá. Apenas o Item I fixa-se à vida, sem
os acréscimos do Relatório. Mas, se o caro colega
tivesse a intenção de modificar o Item I não colo
caria aqui em baixo uma manifestação contrária
ao aborto, quando ele entra inclusive na legislação
ordinária. "Será punido como crime o aborto dire
tamente provocado". Não podemos tratar deste
tema em termos denorma constitucional. "Será
permitido o planejamento familiar"... Endoso as

(palavras da Deputada Lúcia Vânia: também não

é o assunto para tratarmos em termos da Cons
tituição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Passa
mos à votação. Faremos a chamada. Os que apro
varem a emenda votarão "sim". E uma expressão
aditiva: "Permitido o planejamento familiar:' Os
que forem favoráveis a esse acréscimo votarão
"sim", se forem contrários votarão "não". Passa
mos à chamada.

Presentes 15 Constituintes.
Em votação o Destaque da Emenda n° 116,

do Constituinte Nyder Barbosa.
Votaram SIMos Constituintes: José Carlos Cou

tinho, José Fernandes, Narciso Mendes, Ubiratan
Spínellí, Nyder Barbosa, Eliel Rodrigues. Votaram
NAO os Constituintes: Antônio Câmara, Antonio
Mariz, Costa Ferreira, Darcy Pozza, José Mendon
ça Bezerra, José Viana, Lúcia Vânia, Raul Belém,
Francisco Küster.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram quinze Srs. Constituintes: seis favoráveis, no
ve contrários. Prejudicada a emenda.

Passemos ao destaque seguinte, do nobre
Constituinte José Genoíno, que requer destaque
para votação em separado da Emenda n° 47-A,
a qual manda suprimir o item XXIV. Na verdade,
no avulso está com a nova versão do parecer
tornou-se XXIn que o Constituinte pretende supri
mir. Trata-se do direito de propriedade. Está redi
gida da seguinte maneira:

"Propriedade subordinada à função social,
no caso de desapropriação por necessidade
de entidade pública ou de interesse social,
assegurado ao expropriado prévia e justa in
denização em dinheiro, facultando-se ao ex
propriado aceitar o pagamento em títulos da
dívida pública, com as ressalvas previstas
nesta Constituição. Será nulo o ato praticado
com abuso de poder ou de legalidade, asse
gurado o direito de herança, vedada a inci
dência de qualquer tributo, custas ou emolu
mentos relativos aos bens do espólio que
sirva de moradia ao cônjuge sobrevivente ou
herdeira:'

A emenda propõe suprimir este item.
Em votação. Concedo a palavra ao Constituinte

Ubiratan Spinelli, para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Sr. Presidente não podemos entender essa
emenda do Constituinte José Genoino para supri
mir o que o Relator propôs; aliás, muito bem feito,
porque se assim não fizéssemos iríamos acabar
com o sistema democrático e partiríamos para
outro tipo de sistema, porque não é possível aca
bar com o direito à propriedade. Portanto, somos
favoráveis à manutenção integral do artigo; item
XXIV não obstante ainda entrarmos com um des
taque para retirar os termos "com as ressalvas
previstas nesta Constituição", exatamente porque
isso vai de encontro à política da reforma agrária.
E, por falar em política de reforma agrária, esta
mos vendo que naquela Subcomissão o direito
à propriedade está sendo praticamente negado.
Nega-se o direito à defesa em juízo, inclusive se
reduz os módulos e, o que é pior, gerando o
caos na produção, porque um produtor, como
é o caso do Sr. Olacir Andrade, que produz quase
quarenta mil hectares de soja, só terá direito a

oito mil hectares, e poderá ser desapropriado no
seu todo.

Assim, somos contrários à emenda do Consti
tuinte José Genoino.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Antonio Câmara.

O SR. CONSTITUINTEANTONIO CÂMARA
Sr. Presidente, pelas Constituições, tanto de 46
como a de 67, e a Emenda n° 1, de 1969, será
desapropriada a propriedade mediante prévia e
justa indenização em dínheíro, Nunca se fará uma
reforma agrária, Sr. Presidente, se deixarmos da
maneira como está redigido este dispositivo, por
que a propriedade deve ser assegurada. Lógico,
tem de haver interesse individual, mas nunca con
tra o coletivo. Se fizermos isso estaremos cami
nhando contrariamente às aspirações da grande
maioria do povo brasileiro. Há de se encontrar
um meio termo, desta maneira não se faz reforma
agrária. É preciso distribuir a terra; há uma con
centração de terra muito grande. Não me refiro
às propriedades que estão produzindo, acho que
quem está produzindo não deve ser desarticulado.
Mas não se pode pegar a terra, como estamos
vendo aí, simplesmente para usá-Ia para especu
lação, e se tentarmos fazer uma reforma agrária
com esse dispositivo, mediante prévia e justa inde
nização em dinheiro, não se fará uma reforma
agrária.

Sr. Presidente, quero que seja assegurado o
direito à propriedade, mas não com esse dispo
sitivo, porque vamos dificultar a reforma agrária.
É o meu entendimento. Sou contrário a este dis
positivo, por causa dessa indenização em dinhei
ro.

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Quero fazer um registro de discordância em
relação ao texto do Relator, que é imcompativel
com a realizàção e agilização de uma pretensa
reforma agrária como queremos. Por outro lado,
suprimir pura e simplesmente, conforme a pro
posta do nobre colega José Genoíno, parece-me
não ser o melhor encaminhamento. Gostaria de
consultar a Mesa se não existe uma outra emenda
ou outro pedido de destaque tratando do assunto.
A supressão pura e simples, parece-me que não
é recomendável. Mas este texto é incompatível,
retrógrado, atrasado e tolhedor no deslanchar de
uma reforma agrária, segundo a convicção e o
desejo da Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) -Já fala
ram três Constituintes contra a emenda do Consti
tuinte José Genoino. Nos termos do Regimento
só poderão falar agora favoravelmente aos termos
da emenda. Se algum dos Srs. Constituintes dese
ja encaminhar favoravelmente...

O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES
Sr. Presidente, posiciono-me a favor do texto do
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Nobre
Constituinte, peço a sua compreensão, o Regi
mento só permite que dois Constituintes falem
contra e dois a favor.Antes, esta própria Comissão
havia combinado que falaria apenas o autor da
emenda, ou alguém encaminhando-a favoravel
mente, e o Relator. No caso, já ouvimos três Sns.
Constituintes contrários à proposta.
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o SR. CONSTITUINTE NAROSO MENDES
Sou a favor da manutenção do texto e contra
a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Exata
mente. Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presi
dente, para contraditar os posicionamentos a fa
vor da emenda. O nosso texto defende a proprie
dade subordinada à função social e individual'
aceita a desapropriação mediante prévia e ju~
indenização em dinheiro, facultando ao expropria
do aceitar o pagamento em títulos, ressalvadas
as restrições desta Constituição, que são exata
mente as restrições da Subcomissão da Política
Agrária, Fundiária e Reforma Agrária. Ninguém
está impedindo, absolutamente, que lá se trate
do assunto reforma agrária da maneira que enten
der aquele capítulo. Nós absolutamente, estamos
interferindo nesse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
mos à votação e à chamada. Os Srs. Constituintes
que aprovarem a emenda do Constituinte José
Genoíno votarão "sim" e os que não aceitarem
a emenda votarão "não".

Presentes 15 constituintes. Em votação o desta
que à Emenda n° 47, do Constituinte José Ge
noino.

Votaram Não os Srs. Constituintes: Antonio Ma
riz(Com Declaração de Voto),Costa Ferreira, Dar
cy Pozza, José Carlos Coutinho, José Femandes,
José Mendonça Bezerra, José Viana, Lúcia Vânia
(Com Declaração de Voto),Narciso Mendes, Raul
Belém (Com Declaração de Voto), Ubiratan Spi
nelli,Nyder Barbosa, Eliel Rodrigues. Abstiveram
se de votar os Constituintes: Antônio Câmara e
Francisco Küster.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Vota
ram 15 Srs. Constituintes, 13 contrários e 2 se
abstiveram; entre os contrários, 3 com declaração
de votos - Raul Belém, Lúcia Vânia e eu - por
fazerem restrições também ao texto do Relatório.

Foi rejeitada a emenda.
Passamos ao destaque seguinte, do Constituin

te José Genoino. Destaque para a Emenda n°
55/5. Propõe ele suprimir os itens XIX, XXII e XXIII,
que tratam da habitação condigna, a livresindica
lização e a greve. A proposta do constituinte é
que se tire ao final de cada um desses artigos,
a expressão "nos termos da lei".

Há alguém que queira encaminhar?
Com a palavra, para encaminhar, o Constituinte

Francisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, a Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e dos SeJViçosPúblicos tratou
desse assunto e concluiu a votação do seu Relató
rio às 3:15h dessa madrugada. No assunto vincu
lado à greve e à sindicalização, o Estado não vai
ter o direito de interferir nem na questão greve
nem na questão sindicalização. São questões de
foro íntimo- dos trabalhadores: de um lado, os
trabalhadores, de outro, os patrões. É uma ano
malia nos países modernos, a exemplo do que
ocorre hoje na Europa, que, quando ocorre um
movimento paredista, o Estado não interfere, por
que é uma questão de economia intema entre
empregados e patrões. Por isso, acho que é uma
intromissão até indevida, esta Subcomissão tratar
de definir e projetar encaminhamentos para a

questão da sindicalização e da greve. Não foi ob
viamente consensual essa questão, mas foi apro
vada pela maioria de 17 votos contra 8; 25 partici
param da votação dessa questão.

Voto pela supressão desses itens, por enten
dê-los incompatíveis com esse encaminhamento
já dado pela Subcomissão que tratava especifica
mente dos direitos dos trabalhadores e seJVidores
públicos.

Qualquer país modemo e democrático, hoje,
trata de forma diferenciada essa questão relacio
nada à greve e à sindicalização. Quando digo dife
renciada refiro-me ao que se pretende nesta Sub
comissão. Não estamos evoluindo. Realmente, o
que se pretende aqui é manter o status quo
vigente, que desserve ao Brasil e aos brasileiros,
principalmente aos trabalhadores e aos empre
sários.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO - Sr. Presidente, para fazer o encaminha
mento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Para
encaminhar contra ou a favor?

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO - A favor do primeiro item.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- V.Ex"
tem a palavra, nobre Deputado José Carlos Cou
tinho.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO - Acabamos de votar favoravelmente o di
reito à propriedade; votamos, no art. 1°, o direito
à vida.

hem 19, habitação condigna: "É dever do Esta
do promover os meios necessários para atendi
mento às populações de baixa renda". A emenda
do nobre Deputado José Genoíno suprime a ex
pressão "nos termos da lei". O direito à habitação
para as famílias de baixa renda é um dos maiores
problemas nacionais, hoje. Naturalmente, o Esta
do sempre legisla segundo os interesses até políti
cos daqueles que o dirigem; se assegurarmos
àquele necessitado uma habitação condigna co
mo dever do Estado, esse "na forma da lei" deixa
ria a desejar uma coisa que é fundamental, ou
seja, a pessoa não tem direito à vida, de viver,
se morar nas condições que vemos por este Brasil
afora. Aquilo não é direito à vida, absolutamente.
Então, já que o Estado garante a saúde e a educa
ção, a habitação condigna para os brasileiros de
baixa renda seria uma obrigação fundamental pa
ra o bem-estar do indivíduo, do cidadão e da
família.

Votaremos favoravelmente à retirada desse "na
forma da lei", para que não seja prejudicado ama
nhã esse direito também sagrado do cidadão, que
é morar em seu País.

O SR. PRESIDENT,E (Antonio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte José Femandes, para en
caminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, encaminho contra não por não
reconhecer que a proposta do nobre Constituinte
José Genoino dá maior liberdade ao assunto. En
caminho contra porque, ao meu ver, esse assunto
é inerente, realmente, aos direitos e garantias cole
tivos, não aqui. Como teremos na Comissão Te
mática uma sistematização, creio que aí,realmen
te, deverá prevalecer o aspecto coletivo, até por
que e mais pertinente.

Apenas por uma questão de não alterar aqui
uma coisa que deverá ser alterada na Comissão
Temática, encaminho contra, rejeitando a pro
posta do colegaJosé Genoíno, mas até me prepa
rando para votar a favor da posição tomada pela
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos
Coletivos e Garantias.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Darcy Pozza,
na qualidade de Relator.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - O assunto
habitação constitui um direito individual. É claro
que pertence a outro capítulo. Atendemos aqui,
democraticamente, aos vários pedidos e propos
tas que nos foram encaminhados. "É dever do
Estado promover os meios necessários para o
atendimento às populações de baixa renda". "Isso
é o minimo que estamos colocando no texto".
Na forma da lei "implica dizer que a lei, além
de atender isso, poderá atender pela legislação
ordinária, a muitos outros quesitos. Parece-me,
realmente, que essa redação deve ser mantida.
Quanto à livresindicalização e à greve, parece-me
importante permanecer com a expressão "nos
termos da lei" ou "na forma da lei", porque essa
matéria será também regulamentada em outra
Subcomissão, na própria legislação ordinária. O
direito à livresindicalização é do indivíduo, o direi
to à greve também, os trabalhadores são indiví
duos, portanto, não vejo o porquê da supressão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
remos agora à votação e à chamada. Os Srs.
Constituintejs que aprovarem a emenda votarão
"sim"; os que rejeitarem a emenda votarão "não".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota·
ram 15 Srs. Constituintes: 6 favoráveis e 9 centrá
rios. A emenda foi prejudicada.

Passamos ao destaque seguinte, do Constituin
te Antônio Câmara, que requer destaque para a
votação em separado do item XXIV, sobre a pro
priedade. Esta é a penúltima emenda. Não sei
qual é a razão de V. Ex", por isso pergunto se
poderia lê-Ia. Confesso que estou agindo com
parti prls no caso seria bom se a forma que
V. Ex" adotasse pudesse constituir um texto de
consenso,já que foi rejeitada a emenda do Constí
tuinteJosé Genoíno, mas houve restrições ao tex
to do parecer.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCÂMARA
Pretendo apresentar em outra Comissão, porque
não tenho como apresentar aqui uma emenda
de destaque e discutir o problema.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Reti
rado o destaque. Esta é uma questão que talvez
deva ser sublinhada. Tão logo publicados os pare
ceres na Comissão, reabre-se o prazo de emendas
por cinco dias. Então, muitas das questões que
não puderam aqui ser discutidas poderão ser rea
bertas na Comissão.

Destaque do Constituinte Nyder Barbosa: "Re
queiro destaque para a votação em separado do
item XXIV para acrescentar e a recorrer ao Poder
Judiciário". Ainda no item relativo ao direito à
propriedade: "A propriedade subordinada à fun
ção social. No caso de desapropriação por neces
sidade ou por utilidade pública ou por interesse
social é assegurada aos desapropriados prévia
e justa indenização em dinheiro, facultando-se ao
expropriado aceitar o pagamento em títulos espe-
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ciais da dívidapública". O Constituinte Nyder Bar
bosa pretende acrescentar a seguinte expressão:
"e a recorrer ao Poder Judiciário, com as ressalvas
previstas na Constituição".

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA 
Sr. Presidente, só para me explicar, pois já estou
vendo uma condenação geral. Acredito que a
maioria dos colegas Constituintes não teve, ainda,
a oportunidade de examinar, ainda que de leve,
o Decreto-Lei rr 564/69, do tempo da ditadura,
em sua época mais negra, a do General Costa
e Silva. O Decreto-Lei rr 554 prevê as expropria
ções sem direito ao cidadão recorrer à Justiça,
a não ser em relação ao valor da propriedade.
Então, o cidadão não têm o direito de recorrer
em matéria de fato; não pode alegar quê a sua
propriedade tem função social, se é produtiva ou
improdutiva, se é latifúndio por exploração ou se
é objeto de especulação imobiliária; ele não tem
direito a nada disso. Além disso, as avaliações
feitas hoje o são de forma altamente nociva ao
direito de propriedade. Exclui-se, por exemplo co
mo benfeitoria a formação de pastagens. Pasto,
no entender do INCRA, não é benfeitoria, caiu
do céu. Para se fazer um pasto é necessário derru
bar a mata, fazer estoque, preparar o terreno, cor
rigir o solo, comprar a semente, mudas, plantar,
esperar um ano ou dois para virar um pasto, com
batendo as pragas etc., mas, no entender do IN
CRA, não é benfeitoria nem está sujeito ao recurso
ao Poder Judiciário. A nossa intenção é apenas
democratizar o processo, é o direito e a garantia
individual de cada um de recorrer ao Judiciário,
no seu exercício pleno do direito à propriedade.
Entendo que a matéria é pertinente. Mas, se os
colegas entenderem diferente, que votem contra.
Penso que deve ser assegurado a cada um o
direito de recorrer ao Judiciário na defesa dos
seus direitos.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Passo
a palavra ao nobre Constituinte José Fernandes.

oSR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, estamos aqui exatamente para as
segurar direitos. O item V diz que o cidadão tem
direito à segurança juridica: "Alei não prejudicará
o direito adquirido, o ato juridico perfeito depois
de julgado e não poderá excluir da apreciação
do Poder Judiciário nenhuma lesão de direito".
É uma lesão de direito, não há dúvida alguma.
Se há isso, deve ter sido respaldado claramente
pelos atos inconstitucionais que, inclusive, já fo
ram banidos. Se se for usar esses atos é legislação
de exceção, quebra da ordem, não adianta fazer
na Constituição. É aquela questão que temos dis
cutido muito, de colocar que as Forças Armadas,
por exemplo, ficam proibidas de intervir na vida
interna do Pais. Ora, elas nunca intervieram na
forma da Constituição, sempre o fizeram que
brando a ordem da Constituição. Então, por causa
disso, diria ao nobre companheiro que a sua pro
posta já está atendida, quando há um item que
diz que nada pode .ser excluído da apreciação
do Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Passa
mos à votação e à chamada. Esta é a última
votação. Os que aprovarem a emenda da aditiva,
votarão "sim"; os que a rejeitarem votarão "não".

Presentes 15 Constituintes.

Em votação o Destaque ao item XXIV do Ante
projeto, do Constituinte Nyder Barbosa.

Votaram Sim os Constituintes Nyder Barbosa
e Eliel Rodrigues. Votaram Não os Constituintes
Antônio Câmara, Antonio Mariz, Costa Ferreira,
Darcy Pozza,José Carlos Coutinho, José Fernan
des, José Mendonça Bezerra, José Viana, Lúcia
Vânia,Narciso Mendes, Raul Belém, Ubiratan Spi
nelli, Francisco Küster.

Emenda rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Vota
ram 15 Srs. Constituintes: 2 favoráveis, 13 contrá
rios. Rejeitado o destaque.

Com a votação desse destaque encerra-se o
processo de votação. Foi aprovado o parecer e
votadas as emendas, objetos dos destaques aqui
procedidos.

Com a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em se chegando
ao final desse trabalho exaustivo, que não o foi
tão-somente para os Constituintes, mas também
para os funcionários deste Parlamento, que diu
tumamente se revezaram, diretamente aqui com
o Sr. Relator, o Sr. Presidente e toda equipe da
Subcomissão, parabenizo a todos por esse traba
lho profícuo, muito bem intencionado, com o me
lhor propósito de bem servir à Patria brasileira.
Deixo aqui os meus elogios para toda essa equipe
que assessorou esta Presidência e seu Relator
nessa tarefa árdua que, talvez, se não fosse essa
grande responsabilidade, quase todos se teriam
esquivado devido ao grande desprendimento de
esforço que tivemos de dedicar para, no prazo
hábil, chegar à conclusão feliz desse trabalho.
Agradecemos ao povo brasileiro por nos ter outor
gado essa oportunidade de elaborar um texto
constitucional para reger os seus destinos e do
País. Por isso aqui ficam os meus parabéns a
toda esta equipe, desde o funcionário mais gra
duado até o menos graduado. Quero também
parabenizar o Presidente e o Relator por esse mag
nífico trabalho realizado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Antes
de conceder a palavra ao Constituinte José Fer
nandes gostaria de contar com a compreensão
dos Srs. Constituintes para um último ato formal
a que estamos obrigados, que é a leitura da ata,
que vem sendo elaborada pari passu ao desen
rolar dos trabalhos. Enquanto a Sra. Secretária
inicia e desenvolve a leitura, a parte final estará
sendo concluída. Acredito que não haverá pratica
mente interrupção da sessão: haverá a leitura da
ata, sua aprovação e encerramento da sessão,
em seguida.

(Leitura da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Em
discussão a ata que acaba de ser lida.

Concedo a palavra ao Constituinte José Fer
nandes.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDES
Solicito a retificação de uma passagem da ata.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - V. Ex"
quer a reconsideração?

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ FERNANDES
É no ponto em que diz: "emenda rejeitada". Eu
não fizemenda alguma, pedi voto em separado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Tenho
a impressão de que, no ponto em que se fala
da reconsideração, bastaria acrescentar que o
Constituinte José Fernandes pediu destaque do
texto para a aprovação do próprio texto do ante
projeto, cuja aprovação foi rejeitada.

O SR. CONsmUlNTE JOSÉ FERNANDES-
V. Ex" pode colocar suprimido o texto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Por
conseguinte, suprimido o texto.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Eu gostaria que ficasse claro, porque dá impres
são de que é ao contrário, que foi derrotado a
minha proposta.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Mariz) - A pro
posta era de que o texto destacado fosse votado.
Votado o texto, foi rejeitado. O texto dizia: "sub
versão da ordem".

osa CONSmQlNTEJOSÉ FERNANDES
Caiu o texto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Exata
mente. Com a palavra o Constituinte Antônio Câ
mara.

O SR. CONSmQlNTE ANTÓNIOCÂMAAA
Pedi um destaque para o item XXIV. Eu não havia
formulado uma emenda com relação ao item
XXIV, mas queria discuti-lo. Aí consta que retirei
o destaque. Eu o retirei, primeiro, porque não
apresentei a emenda; segundo, haviam sido dis
cutidos os itens XXII, XXIII e XXIV, de autoria, se
não me engano, do Constituinte José Genoino.
Fui prejudicado porque foram discutidos anterior
mente, com a proposição do Constituinte José
Genoíno. Ao invés da expressão "retirado", colo
que-se "prejudicado".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Substi
tuição da expressão "retirado" por "prejudicado".

Com a palavra o Constituinte Francisco Küster.
O SR. éONSmQlNTE FRANCISCO KÜSTER

- Sr. Presidente, por uma questão de princípio
participei apenas do finaldesta Subcomissão, pois
estávamos em outra Subcomissão. Como sou su
plente vim para cá. Esta ata tem de ser aprovada.
Se há número suficiente para sua aprovação, tudo
bem, se não, votarei favoravelmente. Se há núme
ro suficiente, gostaria de me abster, porque não
acompanhei todo o desenrolar dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Se V.
Ex" puder participar, será uma contribuição para
a Subcomissão. Essa aprovação pode ser por
maioria simples e estamos no limite do quomm.
V.Ex" poderá dar uma contribuição se puder acei
tar em confiança o que aqui foi lido e teve a
aprovação tácita, até agora, dos Srs. Constituintes.

Em votação a ata. Os que estiverem de acordo
permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada a ata.
Com a palavra o Constituinte José Carlos Cou

tinho.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ CARLOSCOUTI
NHO- Quero agradecer aos caros colegas, por
que aprendi muito aqui. O modo como o Consti
tuinteJosé Fernandes e a Constituinte Lúcia Vânia
se expressam é uma maravilha. Aprendemos du
rante todo o dia. Muito obrigado a V. Ex"" Real
mente, daqui para a frente vamos melhorando
mais e mais. Agradeço a esses funcionários que
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vejo aqui trabalhando feitouns loucos. Muitoobri
gado a vocês por tudo, pelo modo como nos
tratam, são realmente maravilhosos, tenho dito
isso freqüentemente aos meus amigos e familia
res. Muitoobrigado a todos.

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

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, estamos chegando ao fim da prí
meirajomada. O processo pelo qual foiconduzido
o pensamento, as propostas e a liberação dos
compromissos que tivemos nos palanques junto
à nossa representação política nos anima a pros
seguir. Quero agradecer aos funcionários pela
lhaneza, a sensibilidade e a presteza com que
sempre nos atenderam. Quero destacar que esta
talveztenha sido a Subcomissão mais feliz. Todos
aprendemos um com o outro. Tenho certeza de
que foi,talvez,durante a vida uma das raras opor
tunidades que tive de conviver com pessoas tão
boas, todas dando alguma contribuição, inclusive
contribuições como as das Constituintes do sexo
feminino, Lúcia Vânia e Lúcia Braga, que trouxe
ram aqui visão de mãe, experiências de mulheres
que já foram solicitadas para trabalhar na vida
pública, e assim por diante, sem esquecer os
meus companheiros de religião, até aqueles que
também não tinham religião,que vieram aqui dar
as suas opiniões. Acho que isso foi coroado de
êxito pelo quer6i possivel transmitir um ao outro.
Nós temos um valor. A Biblia diz "que deve ser
dado honra a quem tem honra". Deixa aqui um
votei honroso, sem nenhuma dúvida, ao Sr. Presi
dente, que tão bem conduziu o destino desta Sub
comissão; e também um voto honroso ao nosso
Relator,com quem realmente tenho àmízade, por
quem cresce a minha admiração. Ele foi real
mente condescendente, digamos assim, com tan
tas e quantas opiniões divergentes; consegui
transmitir o máximo possível do que se chama
de síntese da opinião de todos nós, mas, sobre
tudo, foimuito simples, muito humilde e nos ensi
nou muito com a sua humildade. Parabéns ao
Presidente pela sua direção, ao Relator e aos seus
assessores pelo seu trabalho. Agradavelmente va
mos continuar a tarefa e a jornada com todos
os companheiros na Comissão Temática.

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

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Gos-:
taría de agradecer ao Sr. Presidente, ao Sr. Relator,
aos funcionários, dizerda sensibilidade do Sr. Re
lator em captar o sentimento e 05 nossos compro
missos. Agradeço profundamente aos compa
nheiros que nos trataram com todo o respeito
e com tanto carinho aqui. Desejo dizer da nossa
satisfação como mulher, satisfação dupla, primei
ro por mostrarmos aqui hoje a resistência femi
nina - não é fácil estar aqui sentada das dez
até agora. Apesar das nossas conquistas terem
·sido pequenas diante daquilo que gostaríamos,
.acho que tivemos na classe da categoria mascu
linaos cúmplices das nossas conquistas, dos nos
sos desejos, dos nossos anseios. Quero cumpri
mentar a todos os companheiros e dizer que a
mulher, representada aqui na Constituinte, se en
contra feliz pelo respeito e pelo carinho com que
.fomos tratados. (Palmas.)

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

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Ao finalizar
este nosso trabalho queremos agradecer a todos,
profundamente, as manifestações de carinho e
os elogios pronunciados. Na verdade, este traba
lho teve êxito graças à harmonia e ao espírito
democrático de todos os membros desta Comis
são. Todos aprendemos - uns um pouco mais,
outros, talvez,nem tanto, porque já possuíam sa
bedoria suficiente - mas quem mais aprendeu,
na verdade, foi o Relator. Não foi fácil a tarefa
para quem, não sendo jurista nem advogado, mas
um simples economista, elaborar um texto que
pudesse exprimir os anseios da nossa população
brasileira, traduzidos pelas propostas, sugestões,
emendas e destaques aqui apresentadas. Não foi
fácil a compatibilização de tão heterogêneos as
suntos. Sinto-me feliz, porque, acho, chegamos
a um final em que pudemos traduzir de forma
objetiva e clara, porém abrangente, todas as ten
dências de opiniões; feliz porque entendemos que
este trabalho revela um perfil moderno que visa
a organizar melhor a nossa sociedade que tem
também embutido aqui, sem falsa modéstia, um
profundo sentido de espírito democrático. Não
colocamos aqui a esquerda, centro ou direita,ne
nhum radicalismo, nenhum progressimo, ne
nhum conservadorismo. Procuramos dar ao nos
so anteprojeto, posteriormente ao substitutivo,um
caráter democrático. Dentro desse espírito tenho
a certeza de que chegaremos ao final dos nossos
trabalhos com a Constituição atendendo realmen
te às aspirações e aos sentimentos do povo bra
sileiro.

Ao finalizar, quero agradecer ao Sr. Presidente
Antonio Mariz pela maneira correta de presidir
os trabalhos, pelo apoio pessoal e material. Agra
deço também aos caros e estimados funcionários
e funcionárias desta Subcomissão, aos nossos
colaboradores mais diretos - o Esdras, o Sinval
e o Victor; agradeço aos homens de imprensa
que aqui estiveram, às SI"'" e Srs. Constituintes
desta Subcomissão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Antes
de encerrar a reunião, quero fazer duas comuni
cações. Uma, a de que, cumprindo os termos
regimentais, o Sr. Relator apresentará a redação
finalà Mesa até segunda-feira, dia 25. Esta Presi
dência encaminhará o anteprojeto à Comissão
Temática. A segunda comunicação, diz respeito
à convocação que estã sendo feita pela Comissão
Temática, para reunião solene na próxima terça
feira, dia 26, às 17 horas, em que se formalizarão
as entregas das redações finais dos anteprojetos
e se dará a instalação da Comissão. Gostaria,
igualmente, de acrescentar ao que aqui foi dito,
uma palavra de agradecimento aos Srs. funcio
nários e Sr'" funcionárias desta Subcomissão: Ana
Gualterina, Brunílde, Damiana, Lenivalda, Maria
Eunice, Maria Fernandes, Francisco e Sr. Sebas
tião. Particularmente, um voto de louvor à Sr"Se
cretáría, AlIía Felícío Tobias, pelo Ato espírito pro
fissionale de trabalho. Sem a participação e com
petência dessa equipe, teria sido impossível levar
a bom termo este trabalho. Congratulo-me, igual
mente, com os Srs. Constituintes, pelo trabalho
que aqui realizaram,assinalando que esta Subco
missão, talvez, dentre todas, se terá distinguido
pelo volume de trabalhos produzidos, pelas au-

diências que realizou,pela participação que asse
gurou à sociedade civil - aqui foram ouvidas
25 entidades, que apresentaram suas propostas
e discutiram seus pontos de vista - pelo número
de reuniões realizadas, peJa presença constante
e participação efetivade cada um dos Srs. Consti
tuintes. Creioque a cada um deve ser reconhecido
o papel decisivo e significativo desempenhado
na elaboração desse texto, que, apresentado e
aprovado pelo Sr. Relator, reflete democratica
mente a média das opiniões aqui expendidas. Evi
dentemente houve muitos pontos de vista venci
dos, mas acredito que o texto possa representar
um denominador comum das opiniões aqui ex
pendidas. Louve-se a atitude aberta e flexível com
que o Sr. Relator cedeu nos seus próprios pontos
de vista,para se curvar à opinião dos.Fonstituintes
que integram esta Subcomissão e ~ ocurar afinar
o documento que apresenta a essa ~ )inião média
dos Srs. Constituintes. Quero agi 'tecer ainda,
como já fizeram os que antes se I mifestaram,
à imprensa pela sua colaboração, I' prensa que
aqui esteve presente e deu relevãncí \ os debates,
contribuindo, assim, para a forrnaçã )i te uma opi
nião pública democrática. Em meu' ,e ne pessoal
exprimo o agradecimento a cada um dos Srs.
Constituintes, a cada um dos Srs. funcionários,
dizendo-lhes que, de fato, a convivênciaaqui esta
belecida é algo que guardaremos entre nossas
melhores lembranças.

Muito obrigado, Srs. Constituintes, e até terça
feira,na sessão inaugural da Comissão Temática.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDÁRIA E

GARANTIAS DAS INSTITUIÇÕES
ATA DA6' REUNIÃO, REAUZADA

EM 8 DE JUNHO DE 1987
Aos oito dias do mês de junho do ano de mil

novecentos e oitenta e sete, às onze horas e vinte
e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comis
são de Relações Exteriores, reuniu-se a Comissão
da Organização Eleitoral, Partidária e Garantias
das Instituições, presentes os Senhores Consti
tuintes: Jarbas Passarinho, Nilson Gibson, Iram
Saraiva, José Melo, Osmir Uma, Maurício Cam
pos, Ottomar Pinto,Carlos Benevides,José Freire,
AlércioDias, Nelton Friedrich,José Genoino, Sau
lo Queiroz, Irapuan Costa Junior, Ruy Nedel, Pris
co Viana,Ronaro Corrêa, Rachid Saldanha Derzi,
Paulo Ramos, Antonio Carlos Konder Reis e Euni
ce Michiles. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
com a aprovação da Ata da reunião anterior, dis
pensando a sua leitura. A seguir, o Senhor Presi
dente concedeu a palavra ao Senhor Relator,
Constituinte Prisco Viana, que fez uma boa expo
sição sobre o parecer preliminar. Na fase interpe
latôría usaram da palavra, pela ordem, os Senho
res Constituintes Nilson Gibson, Saldanha Derzi,
Paulo Ramos, José Genoino, Ottomar Pinto, Car
los Benevides,José Freire, Nelton Friedrich,Ricar
do Fiuza, Ruy Nedel e Francisco Rossi. Finali
zando o Senhor Relator agradeceu os trabalhos
de todos os Relatores das Subcomissões, a dedi
cação dos Assessores e funcionários da Comis
são. O Senhor Presidente encerrou os trabalhos
às treze horas e trinta e cinco minutos, convo-
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cando os membros da Comissão para a próxima
reunião a ser realizada no dia doze de maio às
nove horas e trinta minutos, no Plenário do Sena
do Federal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos, cujo
tçor será publicado, na íntegra, no "Diário da As
sembléia Nacional Constituinte". E, para constar,
eu, Sônia de Andrade Peixoto, Secretária da Co
missão, lavreia presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e iráà publi
cação.

ANEXO À ATA DA 6- REUNIÃO DA CO
MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,
PARTIDÁRIA E GARANTIAS DAS INS17TUI
ÇÕES, REAliZADA EM 8 DE JUNHO DE
1987, OOE SE PUBliCA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.
CONS17TUINTE JARBAS PASSARINHO 
REU,TOR: CONS17T(JfNTE PRISCO VIANA.

oSR.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ha
\lendo número legal,declaro abertos os trabalhos
da presente reunião, cujo objetivo é dar a palavra
ao Relator,Constituinte Prisco Viana,para um bre
\le relato a respeito exatamente do substitutivo
l! que chegou depois de analisar os anteprojetos
elas Subcomissões que constituem a presente Co
missão.

Tem a palavra S. Ex"

O SR. RELATOR (Prisco ViaIla) - Sr. Presi
dente, Srs, Constituintes:

Pretendo fazeruma exposição muito breve, por
que estão sendo distribuídos aos membros da
Comissão os documentos, o texto,já não se pode
dizer do substitutivo, mas do anteprojeto que re
sultou no exame dos anteprojetos das Subco
missões. O substitutivo virá ao final dos nossos
trabalhos, porque se vai abrir, daqui a pouco, um
novo período para emendas. Faremos o relatório,
com as justificativas,onde se emitem pontos de
vista de natureza conceitual sobre todas as ques
tões, e o exame detalhado das emendas. Serei
Q. mais breve possível.

A questão primeira da nossa Comissão trata
dQ sistema eleitoral dos partidos. Basicamente,
mantivemos a orientação adotada pela Subco
missão naquilo que envolve opção doutrinária a
respeito do sistema eleitoral e organização parti
d6ría. Na questão ainda bastante discutida, da
idade-limite para que o cidadão se tome eleitor,
a Subcomissão opinou por não fixar no texto
constitucional esta opção. Entendemos que ela
cUwe ser fixada, pois legislação ordinária é, por
~ própria natureza, muito instável,e uma ques
tão desse tipo deve constar do texto constitucio
nal. E ao decidir desta forma optaremos pela ma
nutenção do limite de 18 anos por motivos que
vão ser explicados mais detalhadamente na parte
relativaaos comentários e pareceres aos antepro
jetos.

Entendemos que se deva também tomar obri
gatório o alistamento eleitoral, pelas razões que
aí estão expostas; as características políticas do
nosso País impõem a manutenção dessa obriga
toriedade. Fizemos, do mesmo modo, uma aná
lise a respeito da questão do voto obrigatório e
do voto facultativo, para optar pelo voto obriga
tório como instrumento característico do sistema
de democracia representativa que praticamos, e
ainda necessário nesta fase de retomada do pro
cesso democrático brasileiro.

Mantivemos a opção pelo sistema eleitoralmis
to, deixando, no entanto, de detalhar a forma de
organização de distritos, percentuais que cabe
riam à parte eleita por voto majoritário e propor
cíonal,para que a lei possa, enfim, na discussão
que se fará a partir da elaboração da Constituição
e atendendo às realidades locais, às condições
políticas do momento, fixar com mais proprie
dade e com margem de erro menor essa questão.

Estabelecemos que também não se deveria le
var a Constituição a examinar casos concretos
de inelegibilidade,apenas fixaros princípios que
deverão nortear uma futura lei complementar. A
questão da inelegibilidade foi tratada na forma
do Substitutivo;fixamos como condição de elegi
bilidade, a filiação a partidos políticos; estabele
cemos como condição para alguém eleger-se ter
domicílio eleitoral,por motivos que aí estão expli
cados e que os companheiros, que têm prática
de eleições e de vida política e partidária no País,
hão de compreender.

Apenas discordamos da Subcomissão de que
se devesse estabelecer um prazo de 12 meses
- estabeleceu-se um prazo mínimo de 6 meses
- para que a lei, depois, possa, examinando as
realidades e as circunstâncias do momento, esta
belecer o que convém mais aos partidos em maté
ria de domicílio eleitoral.

Mantivemos,do anteprojeto, a faculdade de um
cidadão ou um eleitor poder candidatar-se a dois
cargos, definindo melhor no texto o que é um
cargo de natureza executiva de outro de caráter
legislativo, sempre na mesma circunscrição. Man
tivemos o princípio da eleição em dois turnos
de maioria absoluta para Presidente da República
e mantivemos o dispositivo que dá ao eleitor a
faculdade de candidatar-se ao mesmo tempo, na
mesma circunscrição, a um cargo legislativo.

Mantivemos o princípio da eleição em dois tur
nos para Presidente da República, Governador,
dando outra disposição ao texto para obedecer
a uma técnica legislativa que nos pareceu mais
apropriada. E estendemos essa eleição em dois
turnos apenas para prefeitos de municípios com
mais de 100 mil eleitores, por entender que os
municípios menores seriam submetidos a um es
forço, muito grande, para repetir dentro das carac
terísticas que nós conhecemos, no interior do
País, uma eleição em período tão curto.

Estabelecemos um artigo para atender a algu
mas manifestações feitas atráves de emendas,
que é o seguinte:

"Perderão o mandato o governador ou pre
feito que assumirem outro cargo ou função
na admininstração pública direta ou indireta."

Para definirmelhor uma questão que, pelo me
nos no momento, não estava bem clara.

Estabelecemos no art. 11 do Substitutivo, na
parte do Sistema Eleitoral, seguindo a linha do
anteprojeto da Subcomissão, embora lhe dando
uma redação que nos parece mais correta que:

"Os deputados federais e estaduais serão
eleitos pelo sistema distrital misto, com o
voto majoritário e proporcional, na forma em
que a lei estabelecer."

Exatamente para que a lei possa dizer quantos
serão os distritos, de que forma eles serão organi
zados, qual o percentual de deputados eleitos pelo
sistema proporcional ou pelo sistema majoritário.

Onde se fará eleição proporcional, se dentro
do próprio distrito ou atráves da lista partidária
ou se em todo o universo estadual? É uma ques
tão que demanda mais discussão, mais exame
e deve ser remetida para a legislação ordinária.

Colocamos um parágrafo único, estabelecendo
que:

"Os vereadores de municípios de mais de
um milhão de eleitores serão eleitos segundo
o sistema estabelecido no caput deste arti
go."

Isto é, sistema misto e os demais pelo sistema
proporcional em ambas as hipóteses, com o mes
mo mandato. Isto porque hoje, a rigor, nas gran
des cidades e na situação atual do eleitorado bra
sileiro esse princípio alcançaria cerca de cinco
capitais quetêm mais de um milhão de eleitores.
Essa eleição já se fazporque os vereadores, quase
sempre, estão identificados com áreas dos muni
cípios que correspondem às suas zonas eleitorais.
Na legislação atual, já se dá autonomia às regiões
das zonas eleitorais que já elegem seus diretórios
próprios; a eleição distritalsó faria vereadores das
capitais ou das cidades com mais de um milhão
de eleitores.

Naquestão dos partidos, foimantido o prindpio
da liberdade para criarem Partidos se mantiveram
princípios como da filiação partidária, da proibi
ção aos partidos de utilizaremorganizações para
militares por aqueles princípios clássicos que já
constavam no anteprojeto e que não havia razão
de serem dali retirados.

Dentre esses princípios que a Subcomissão
adotou, que já constam da Constituição atual e
que estão presentes na quase totalidade das
Constituições que tratam, nesse nível, o problema
partidário, está a exigência de que os partidos
tenham caráter nacional. ASubcomissão não co
locou mecanismos, a nosso ver, adequados para
assegurar esta condição de partidos nacionais e
como poderão verificar, na leitura do parecer, nós
nos orientamos no sentido de que temos que
continuar no pluripartidarismo porque senão não
teremos democracia, todas as correntes de opi
nião do País devem estar representadas através
dos seus partidos; mas não podemos estabelecer
uma legislação que favoreça ao multipartidaris
mo, à atomização dos partidos, à pulverização
partidária porque isso resultaria num enfraque
cimento de todos os demais partidos e o antepro
jeto nos pareceu não ter adotado os mecanismos
mais eficientes para que se atinja esse objetivo.

Daí, estamos propondo neste Substitutivo:

"Somente terá direito à representação no
Senado Federal e na Câmara dos Deputados
o partido que obtiver o apoio expresso em
votos de 3% do eleitorado nacional apurados
em eleição geral para a Câmara dos Deputa
dos, distribuídos em pelo menos cinco esta
dos com mínimo de 2% em cada um deles."

Rigorosamente, o dispositivo que consta da
atual Constituição, e que foi aprovado através da
Emenda Constitucional rr 25, votada em maio
de 1985, portanto já dentro da nova realidade
política, já com a liberdade total de criação de
partidos, dentro, portanto, do quadro partidário
que aí está e dentro das características políticas
novas que se criaram a partir da Emenda Consti
tucional rr 25.
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Sei que é uma questão que vai ser muito deba
tida e, por envolveraspectos de doutrina e aspec
tos, também, pragmáticos, haveremos de ter
aqui...

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Relator, permita-me uma intervenção rápida.

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Pois não!

O SR. CONSmUINTE NILSON GIBSON -
V. Ex' aborda no inciso IV do art. 12 a exigência
de que os partidos sejam de âmbito nacional.
Não seria conveniente ter fixada,para ser de âm
bito nacional, a estipulação em determinados Es
tados para que haja a atividildepartidária?

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Essa regra
do § 1o d~sse artigo citado por V. Ex' visa exata
mente isto: o partido tem que estar presente em
pelo menos cinco Estados para que tenl'ta repre
sentação e para que seja nacional, o que não
impede que V. Ex', se não ficou bem esclarecido,
possa formular uma proposta, uma emenda para
se examinar nessa fase que vai se iniciar daqui
apouco.

Naturalmente que esse dispositivose completa
com outro:

uA lei disporá sobre a preservação dos
mandatos dos eleitos por partidos que não
tenham satisfeito as condições do parágrafo
anterior."

Em relação aos atuais mandatos já se está fa
zendo uma ressalva nas disposições transitórias,
que esse dispositivonão se aplica mais aos Depu
tados e Senadores que estão no exercício do seu
mandato. Alei, futuramente, irá estabelecer como
preservar os mandatos daqueles que, tendo con
seguido a sua eleição, os seus partidos não conse
guiram chegar ao Congresso.

Creio que não deveríamos definir a criação de
um fundo partidário na Constituição, deixando
isso para a lei. Daí termos colocado aqui como
§ 3· deste art. 12 o seguinte:

"Igualmente na forma que a leiestabelecer,
a Uniãoindenizaráos partidos pelas despesas
com suas campanhas eleitorais e atividades
permanentes."

Chamo a atenção para este parágrafo porque
envolve uma das questões mais dramáticas da
vida dos partidos, § 30 do art. 12. Os partidos
brasileiros vivem permanentemente na situação
de indigentes financeiros, daí não poderem cum
prir nen a exigência constitucional de que tenham
atividadepermanente. E, nas épocas das eleições,
os partidos perdem a sua importância e tomam-se
figuras secundárias do processo eleitoral, esgo
tam toda a sua função -aoprovidenciar o registro
dos candidatos, porque não têm condição de in
terferirnas campanhas eleitorais e aí abrem espa
ço para que entre o poder econômico a desfigurar,
a deformar, a vontade do eleitor.

Entendemos que se deva adotar na lei, fixar
este princípio na Constituição:o regime brasileiro
é regime de partidos, o poder é instituído através
dos partidos, são os partidos que organizam e
que realizamas eleições; deve ser dever do Estado
manter os partidos, por isso estamos dizendo:

"AUnião indenizará os partidos."

Como indenizará? Vamos para a lei. Há alguns
exemplos fora do Brasil,eu próprio fizumas pro-

postas de lei, há alguns anos, e as circunstâncias
da época não permitiram que fossem aceitas. E
para que se atribua algum valor para o voto, por
voto de legenda obtido, o partido será indenizado
por uma determinada importância que terá como
referência algum valor monetário. Na época falá
vamos em valor de referência, hoje nós temos
LBC, OTN, que podem servir como referência
para fixar o valor de cada voto. E a União dará
aos partidos, após apuradas as eleições - os
critérios de desembolsos serão estabelecidos na
lei - o ressarcimento dessas despesas. Os parti
dos vão se fortalecer para ter vida permanente
e fazer os seus institutos de estudos políticos, es
colas de formação de líderes políticos, de líderes
administrativos, enfun, os partidos vão adquirir
uma condição que hoje não têm porque, não
fora o Congresso Nacional, não sei como a maio
ria dos partidos brasileiros estaria hoje vivendo,
porque nem condições de ter casa onde possa
reunir os seus filiados, os partidos têm.

Por fim, art. 13:

"Acriação, fusão e incorporação e extinção
dos partidos serão disciplinados em lei,asse
gurada - e aqui é para atender à tendência
que se verifica em todo o meio político e
foi extremamente apurada na subcomissão,
para atender àquela ansiedade de reduzir a
interferência da lei na vida dos partidos 
a automia dos estatutos para disporem quan
to a regras próprias de organização, funcio
namento e consulta prévia aos filiadossobre
decisões partidárias."

Várias emendas sugeriam que a Constituição
estabelecesse a eleição primária, a eleição prévia
para escolha de candidatos. Achei que era um
detalhe também da economia interna dos parti
dos, que não deveria constar da Constituição. Se
faculta que já é uma norma constitucional a con
sulta prévia, cada partido estabelecerá se essa
consulta prévia será sobre a composição do dire
tório ou sobre a escolha de candidato à Presi
dência da República, a prefeito, a vereador etc.
Não violentamos a autonomia interna e favore
cemos a que se estabeleça a democracia interna
dentro dos partidos. Nas Disposições Transitórias
no art. 14, estabelece-se a ressalva de que aqueles
percentuais não se aplicam aos que já estão elei
tos, no exercício do seu mandato.

No art. 15, em face, primeiro, da opção que
o Relator adotou, de eleições coincidentes - ex
ceto a do Presidente da República,pela sua carac
teristica de eleição tipicamente nacional - para
governador, para prefeito, para senador, para de
putado e para vereador, dentro dessa orientação
e para se ajustar também às regras estabelecidas
em dispositivos anteriores, de que o govemador
deve ser eleito cem dias antes do término do
mandato do seu antecessor, de que o prefeito
deve ser eleito noventa dias antes do término do
mandato do seu antecessor.

O art. 15, das Disposições Transitórias, diz:

"Os Prefeitos Municipaise Vereadores elei
tos em 1986" - creio que foram poucos,
menos de uma dezena - "e 1988 terão seus
mandatos encerrados no dia 10 de janeiro
de 1991."

O SR. CONSTITUINTE RACHID SALDANHA
DERZI - Eles têm menos de dois anos de man-

dato e devem estar lá nos seus municípios. Estou
de acordo com V. Ex'

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Agradeço
o suporte que V. Ex" traz, neste momento, ao
Relator.

"Os PrefeitosMunicipaise Vereadores elei
tos em 1986 e 1988 terão seus mandatos
encerrados no dia lo de janeiro de 1991."

Istoequivaledizerque os prefeitos eleitos em 1988
vão ter mandatos de dois anos, para viabilizar
a coincidência em 1990. A esses prefeitos é facul
tada a reeleição, nas condições que a lei estabe
lecer. Os prefeitos, em 1988, seriam eleitos para
mandatos de dois anos, sendo facultada a reelei
ção, na forma que a lei estabelecer quando sai
do cargo, em que condições sai, como concorre.
E aqueles - menos de uma dezena - para aten
der a emenda apresentada à Comissão, estamos
contemplando:

Art. 16. Os mandatos dos atuais Prefei
tos, Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em
15 de novembro de 1982, terminarão no dia
10 de janeiro de 1989, com a posse dos elei
tos.

Art. 17. Os mandatos dos Governadores
e dos Vice-Governadores, eleitos em 15 de
novembro de 1986, terminarão no dia 15
de março de 1991.

Aqui, cabe uma explicação. Pelo anteprojeto
da Subcomissão os governadores teriam seus
mandatos reduzidos de dois meses e meio.

Preferimos reduzir o mandato dos que vão se
eleger, porque já se elegerão sabendo que terão
menos dois meses e meio. O mesmo se aplica
em relação ao mandato dos Deputados Estaduais
e Senadores, que pelo anteprojeto iriam ter seus
mandatos reduzidos em trinta dias. Deixamos de
tornar clara essa norma, porque ela depende da
fixação, em outra comissão, do dia em que se
instala a Legislatura.

Vamos, agora, ao anteprojeto da Subcomissão
da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Se
gurança.

Consulto ao Sr. Presidente se não seria enfado
nho, se não tomaria tempo demasiado da Comis
são, ler resumidamente parte do parecer, por se
tratar de matéria que provocou, vai provocar e
continuará provocando intensa discussão no seio
desta Assembléia Nacional Constituinte.

Gostaria de deixar claro, ainda em relação à
parte inicial, de que, quanto aos prefeitos atuais,
prefeitos das capitais, prefeitos municipais, não
haverá qualquer tipo de prorrogação de manda
tos. Eles serão eleitos pela nossa proposta, se
aceita, para um mandato de dois anos, com direito
à reeleição. Não há, portanto, qualquer proposta
de prorrogação de mandatos no Substitutivo que
estamos apresentando.

Sr. Presidente, caros colegas Constituintes:
O nobre Deputado Ricardo Fiúza, Relator da

Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade
e de sua Segurança, apresentou ao Sr. Presidente
da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária
e Garantia das Instituições, o nobre Senador
Constituinte Jarbas Passarinho, no prazo estabe
lecido pela Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte, o anteprojeto ao texto constitucional refe
rente à sua Comissão Temática, o qual veio acorn-
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panhado do respectivo relatório. Vistos pelo Sr.
Presidente da Comissão foram ambos, relatório
e anteprojeto, encaminhados a este Relator, para
exame e pronunciamento, pelo que passa a apre
sentar em referência ao anteprojeto e respectivas
emendas, a nível de Comissão, os seguintes rela
tório e parecer.

Não creio que seja necessária a leitura do relató
rio, Sr. Presidente, porque é conhecido de todos.
É um relatório muito bem escrito e que revelou
o senso de responsabilidade com que o nobre
Relator Ricardo Fiúza tratou a matéria.

Vamos ao parecer.

O anteprojeto merece ser acolhido em sua
maior parte, ficando as modificações, ora apre
sentadas, como decorrência natural das idéias bá
sicas que o integram. Em certos casos, buscou-se
apenas uma redação mais clara, sem prejuízo de
conteúdo.

Bem concebido e estruturado com rigor técni
co, o anteprojeto traça as linhas fundamentais
dosmecanismos de defesa e segurança da socie
dade e do Estado, definindo, com precisão, o
papel das Forças Armadas e traçando, com niti
dez, o perfil da segurança pública bem como dos
organismos responsáveis pela sua prestação à
comunidade.

Rigorosamente inspirado em princípios demo
cráticos, que protegem as instituições fundamen
tais do regime com um mínimo de restrições dos
direitos e liberdades individuais,o anteprojeto co
loca sob permanente e eficaz controle do Con
gresso e do Judiciário as chamadas salvaguardas
constitucionais, que, insista-se, são instituições tí
picas dos regimes abertos, cujo funcionamento
está sujeito a riscos, sendo impensáveis nos regi
mes autoritários, onde a ausência de confrontos
paralisa os cidadãos e diviniza o Estado.

Nesse contexto de idéias, é que entendemos
devam ocorrer as seguintes modificações:

Art. 1° O Presidente da República poderá de
cretar, ouvido o Conselho Constitucional, o estado
de defesa, quando for necessário preservar, ou
prontamente restabelecer, em locais determina
dos e restritos, a ordem pública ou a paz social,
ameaçadas por grave e eminente instabilidade
institucional ou atingidas pos calamidades natu
rais de grandes proporções.

Justificativa:
Nem o artigo 2° define objetivamente estado

de sítio, nem este artigo 1°, o estado de defesa.
A gradação das duas medidas impõe uma de~i

ção mais concreta, que se assente nos conceitos
consecutivos de instabilidade e comoção.

E aqui, em relação ao texto inicial, poderão
verificar que ele era imperativo, o Presidente da
República "decretará"; nós colocamos como uma
faculdade do Presidente da República. "poderá
decretar". E criamos, ou melhor, restauramos e
mantivemos o Conselho Constitucional, cuja
composição mais na frente vamos definir como
um órgão de consultoria política do Presidente
da República, para as questões relacionadas com
a ordem pública e aquelas que envolvem os pres
supostos do estado de defesa, como mais adiante
vamos verificar.

§ 3° O Estado de Defesa autoriza, nos
termos e limites da lei, a restrição ao direito
de reunião e associação; de correspondên-

ela, de comunicação telegráfica e telefônica;
e, na hipótese de calamidade pública, a ocu
pação e uso temporário de bens e serviços
públicos e privados, respondendo a União
pelos danos e custos decorrentes.

N foram alterações meramente formais, para
tomar o texto mais claro, mais inteligível, e não
envolveu o conteúdo.

§ 4° Na vigência do estado de defesa,
a prisão por crime contra o Estado, determi
nada pelo executor da medida, será comu
nicada imediatamente ao juiz competente,
que a relaxará, se não for legal, facultando
ao preso requerer exame de corpo de delito
à autoridade policial. A comunicação será
acompanhada de declaração, pela autorida
de, do estado físico e mental do detido no
momento de sua autuação. A prisão ou de
tenção de qualquer pessoa não poderá ser
superior a dez dias, salvo quando autorizado
pelo Poder Judiciário. É vedada a incomuni
cabilidade do preso.

Vou justificar porque os Senhores verificam
que, em relação ao texto anterior, aqui se faculta
ao preso requerer exame de corpo de delito à
autoridade policial quando é preso, e estabelece
a obrigatoriedade da comunicação do estado físi
co e mental do detido, no momento de sua autua
ção.

Uma declaração inicial da autoridade sobre as
condições do preso, no momento da autuação,
e a possibilidade de pedido por ele de exame
de corpo de delito constituirão um eficiente remé
dio preventivo contra as arbitrariedades muito co-.
muns nas prisões políticas. A introdução do texto
tonstitucional destas medidas acautelatórias se
impõe em face de experiências conhecidas.

§ 70 Rejeitado pelo Congresso Nacional,
cessa imediatamente o estado de defesa,
sem prejuízoda validade dos atos lícitosprati
cados durante sua vigência.

Como estava no anteprojeto, o texto poderia
servir de cobertura a atos ilícitos em situações
de fato, e nós entendemos que a ordem jurídica
ai deve ser sempre preservada a qualquer custo.

Art. 2° O Conselho Constitucional, ór
gão de Consultoria Política para assuntos re
ferentes à ordem pública e à paz social, é
presidido pelo Presidente da República e dele
participam o Vice-Presidente, os Presidentes
do Senado Federal e da Câmara dos Deputa
dos, o Ministro da Justiça e um Ministro r~

presentante das Forças Armadas, em rodízio
anual.

Justificativa:

Dizendo respeito a medida do estado de
defesa à autoridade do Presidente da Repú
blica como responsável maior pela ordem
pública e pela paz social, cabe-lhe a decisão
política de neutralizar a instabilidade corres
pondente. Seu problema é de autoridade,
não de comando. Este existe na decisão pelo
estado de sítio.Por isso, manda a previdência
que recorra ele a um órgão consultivo, de
caráter político,que não o condicione, como
acontece com um órgão de assessoramento.

Art 3° (2° do anteprojeto) - O Presiden
te da República poderá decretar o estado de

sítio,"adreferendum" do Congresso Nacio
nal, nos casos de:

Os Srs. verificam que nós voltamos a dizer "po
derá decretar".

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

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. membros da Comis
são, eu gostaria de fazer uma observação a res
peito de todo o estado de defesa, sabemos perfei
tamente que, ao longo de todo período, que al
guns adjetivam de regime autoritário, alguns adje
tivam de ditadura militar, cada um põe o adjetivo
ao período de acordo com a sua inclinação politi
ca, ou de acordo com as suas posições, as nossas
Forças Armadas foram extremamente desgasta
das em episódios que poderiam ser, e sempre
foram, resolvidos pelas forças policiais, pelas for
ças de segurança dos respectivos Estados. O pró
prio Relator, quando fez a observação, a respeito
do estado de defesa falou que o Relator da Subco
missão teria deixado algumas dúvidas a respeito
da caracterização do estado de defesa para o pró
prio estado de sítio. Os últimos episódios ocor
ridos no Brasil, agora, já na Nova República, que
contaram com a participação das Forças Arma
das na repressão aos diversos movimentos, expu
seram as nossas Forças Armadas a uma situação
de desgaste, talvez,diante da opinião pública. Tive
oportunidade de fazer um pronunciamento aqui,
no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
sobre a colocação de um tanque, um canhão,
no Viaduto do Bem-Fica, no Rio de Janeiro, com
um cano voltado para a estação. Se aquele dispo
sitivo estava ali, armado, nós presumimos que,
em determinada circunstância, aquilo seria utiliza
do, e seria utilizado,vamos dizer, contra um trem
em movimento, contra a população, ou a destruir
a plataforma. Quer dizer,é uma situação que leva
va as nossas Forças Armadas, especificamente,
no caso, o Exército, a uma situação de profundo
desgaste na medida em que o meio excedia, em
muito, a sua possibilidade de aplicação. Então,
eu acredito e faço esta observação para reflexão
não só do nosso Presidente, do nosso Relator,
como também dos membros da Constituinte, que
todo capítulo sobre o estado de defesa poderia
perfeitamente ser suprimido, deixando o estado
de sítio como medida efetiva,na medida em que
os Estados-membros da Federação, através de
suas forças de segurança, já dispõem de meios
para fazer face a qualquer grave perturbação da
ordem que não ultrapasse determinados limites,
como tem acontecido ao longo aí de todos os
períodos.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Agradeço
a V.Ex',e quero, primeiro, dirigir-me ao Sr. Presi
dente, para propor uma medotologia que me pa
rece mais correta para os nossos trabalhos, a de
que, após a apresentação do relatório, se inicie
a discussão, o que não me impede, entretanto,
de dizer ao nobre Constituinte Paulo Ramos, que
nós estamos exatamente acentuando a neces
sidade de uma gradação entre as medidas de
emergências: uma medida preliminar, e o estado
de sítio, como uma medida externa, o que aliás
é adotado por países democráticos, muito dos
quais discutidos e examinados na montagem de
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suas novas instituições - novos mecanismos ins
titucionais, como a Espanha, como Portugal, co
mo a Alemanha, que adotam este mecanismo
de Estado de defesa.

O SR.CONSTITUINTE PAULO RAMOS -Não
quero insistir,porque cheguei, sem tomar conhe
cimento das normas, cheguei um pouco atrasado.
Para não desgastar as nossas Forças Armadas,
o Estado de defesa poderia funcionar no sentido
contrário, o Governador do estado, em reconhe
cendo a sua impossibilidade, com os meios dispo
níveis,de fazer em face àquela grave perturbação
da ordem, ele solicitaria o auxíliodo Governo Fe
deral, no sentido maior de preservar as nossas
Forças Armadas, às vezes, de desgastes desne
cessários.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho)-A
observação feita pelo Relator merece aqui um
comentário rápido. Ao abrirmos a reunião, disse
mos que S. Ex"faria uma breve exposição sobre
as emendas oferecidas aos anteprojetos e a sua
análise do anteprojeto, globalmente, de maneira
a dar o que nós chamamos um primeiro substi
tutivo, o primeiro esboço do que vai ser o seu
substitutivo. Ele faria uma leitura, porque nós in
terpretamos que teremos, nesses 4 dias, duas si
tuações semelhantes com relação a emendas.
Nós já abrimos o prazo para recebimento de
emendas, a partir de hoje até a meia-noite de
amanhã, e as outras 48 horas são do Relator que
vai estudar essas emendas. Nós consideramos
que seria indesejávelque tivéssemos reuniões ple
nárias da Comissão, porque tanto nós precisamos
meditar sobre o trabalho apresentado para ofere
cer as nossas emendas, como o Relator precisará
do mesmo prazo para fazê-lo. Como o relatório
teve o primeiro aparte dado pelo Constituinte Nil
son Gibson, tivemos o acompanhamento natural,
mas se a questão implicar discussão de mérito,
seria melhor que fosse feita ao final da leitura.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, não é para discutir o mérito, mas
sobre o encaminhamento dos nossos trabalhos.

V. Ex"colocou, para podermos precisar o enten
dimento, para relacionar a condição da Mesa, que
nós teremos emendas às quais o Relatordeu pare
cer contrário e a favor; nós temos o substitutivo
e emendas ao substitutivo. Evidentemente que
as emendas com parecer contrário ou não, não
podemos reapresentar, porque temos o direito
de destacá-Ias pará votação?

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - É
a minha intepretação: as emendas são preser
vadas para fim de destaque. Logo, é desneces

..sária uma repetição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
É bom deixar isto claro, porque há dúvidas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Acho que nós já discutimos isto antes e a interpre
tação que dei foi esta, não aparecendo nenhum
Constituinte com ponto de vista contrário, que
levantasse questão de ordem. O Relator também
está de acordo?

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Estou de
acordo, Sr. Presidente, participei até da discussão
promovida por V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então é pacífico o ponto de vista.

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Retomando
essa leitura, mais a título de esclarecimento, por
que o documento já está sendo distribuído.

Art. 3° "O Presidente da República pode
rá decretar o estado de sítio, ad referen-
dum•••"

Mais uma vez, como faculdade. É sempre im
portante dar margem política ao Presidente para
qualquer decisão que envolva a restrição de direi
tos e garantias individuais.Como o decreto será
apreciado pelo Congresso, maior deve ser essa
margem política como garantia da responsabi
lidade do Presidente da República.

Com base nesse entendimento, o inciso Ipassa
ria a ter a seguinte redação:

"Comoção grave de representação nacio
nal, ou comprovada a ineficácia da medida
tomada de estado de defesa."

Justificativa:
Comoção, que está acima da instabilidade gra

ve, tem de ser nacional para ser também classifi
cada como grave, e para que não se recorra ao
remédio senão em situações excepcionais. É ne
cessário que o uso do estado de sítio, em lugar
do estado de defesa, só seja possível, caso este
tenha sido decretado previamente, pois, de outro
modo, poderá ser a decisão pelo estado de sítio
mera opção subjetiva do Presidente em situação
que não tenha a gravidade requerida.

Em relação ao inciso 11, demos outra redação:

II-"declaração de estado de guerra ou
resposta à agressão armada estrangeira."

Justificativa:
Em situações de guerra é necessária toda cau

tela para se evitar agravamento de situações e
permitir maleabilidade política em qualquer deci
são. Por isso, é mais conveniente associar a possi
bilidade do estado de sítio à declaração formal
do estado de guerra. Por outro lado, nem toda
agressão armada estrangeira afeta diretamente
o território nacional contínuo. Daí não ser a res
posta a ela acompanhada de mobilização compa
tível com o estado de sítio. As especificações re
sultantes das ações de declarar e responder con
tribuem para acautelar a medida, considerada em
seu caráter excepcional.

Parágrafo único. Decretado o estado de sítio,
o Presidente da República, em mensagem espe
cial, relatará ao Congresso Nacional os motivos
determinantes de sua decisão, justificando as me
didas decorrentes, e este deliberará, por maioria
absoluta - entendemos necessário estabelecer
o quorum para esta decisão, optando pelo de
maioria absoluta -sobre o decreto expedido para
revogá-lo ou mantê-lo, podendo, também, nas
condições, apreciar as providências do Governo
que lhe chegarem ao conhecimento, quando ne
cessário, autorizar a prorrogação da medida.

Justificativa:
Trata-se, apenas, de outra redação sem mu

dança de conteúdo, salvo por maioria absoluta,
expressão "maioria absoluta" que foi esquecida,
e "nas mesmas condições", usada para manter
a coerência do texto.

Art. (4" do anteprojeto):

O decreto do estado de sítio indicará sua
duração, as normas necessárias à sua execu
ção e as garantias constitucionais, cujo exer-

cícío ficará suspenso; após sua publicação,
o Presidente da República designará o execu
tor das medidas específicas e as áreas por
elas abrangidas.

Justificativa:
É apenas uma alteração redacional de forma,

para tomar mais claro o dispositivo.
Art.4° (3° do anteprojeto):

O decreto do estado de sítio indicará sua
duração, as normas necessárias a sua execu
ção e as garantias constitucionais, cujo exer
cício ficará suspenso; após sua publicação,
o Presidente da República designará o execu
tor das medidas especificas e as áreas por
elas abrangidas.

Justificativa:
Também uma mera alteração de forma.
Art.4° (4° do anteprojeto) _ § 2°:

O Congresso Nacional, através de sua Me
sa, ouvidos os Líderes partidários, designará
Comissão composta de cinco de seus mem
bros para acompanhar e fiscalizara execução
das medidas previstas nas sessões I e 11.

Justificativa:

Esta nova redação, a nosso ver, não só melhora
o texto, mas traz também um fato novo que tem
sua importância. No texto anterior, dizia-se que
"o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado
e uma comissão acompanharão..." Nós achamos
melhor que o Congresso acompanhe por uma
comissão designada pelas Mesas, ouvidos os líde
res partidários, para que esta comissão não tenha
sua autoridade política contestada.

Art. 4°

"11- detenção obrigatória em edíficionão
destinado a réus e detentos de crimes co
muns;"

É uma alteração mais de forma.

111- restrições objetivas à inviolabilidade
de correspondência, ao sigilo das comuni
cações, à prestação de informações, e à liber
dade de imprensa, radiodifusão e televisão,
na forma da lei.

Justificativa:

As restrições presentes neste item 111 devem
ser aquelas que previamente fazem parte das leis
referentes a cada um desses setores.

Aí é que nós vamos chegar a esta exigência
de restrições objetivas. Nenhuma restrição deve
ser praticada durante a vigência do estado de
sítiosem que se faça parte do ordenamento jurídi
co, porque, na lei de telecomunicações, na lei
referente a sigilo,já essas situações são definidas,
portanto as restrições devem incidir sobre essas
já conhecidas porque constam da lei.

"W- suspensão da garantia de liberdade
de reunião;"

É mais uma alteração de forma.

"Art. 8° As imunidades dos membros do
Congresso Nacional subsistirão durante o es
tado de sítio;todavia, poderão ser suspensas
mediante o voto de 2/3 dos respectivos mem
bros da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, as do deputado ou do senador cujos
atos, fora do recinto do Congresso, sejam



84 Quinta-feira 2 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

manifestamente incompatíveis com a execu
ção do estado de sítio, após sua aprovação."

Justificativa:

Esta restrição deve incidir sobre os parlamen
tares depois de aprovado pelo Congresso o estado
de sítio. O Congresso só deve agir em relação
àquilo que aprovou e em função do tempo poste
rior a esta aprovação. Antes dela, podem ocorrer
atitudes explicáveis pela incerteza do que vier a
se tomar realidade. E os Parlamentares vão parti
cipar de uma reunião para decidir sobre o estado
de sítio. Então, não devem estar sujeitos a qual
quer tipo de constrangimento, antes que o Con
gresso tenha aprovado.

"Art. 10 (go do anteprojeto) - Todos os
atos praticados com inobservância desse ca
pítulo e das normas dele conseqüentes esta
rão sob jurisdição permanente do Poder Ju
diciário."

Há uma modificação em relação ao texto ante
rior. Se o Sr. Presidente pudesse ler o art. 9°,
por gentileza, porque não o tenho aqui. Aredação
que estamos propondo é 'Todos os atos pratica
dos com inobservância deste capítulo e das nor
mas dele conseqüentes estarão sob a jurisdição
permanente do Poder Judiciário", por entender
mos que não se deve redigir um texto constitu
cional que admita a possibilidade de um dos Po
deres vir a agir inconstitucionalmente, porque é
o que prevê o texto do anteprojeto.

"Art. 13 (é o de no 11 do anteprojeto): O
Conselho de Segurança Nacional é presidido
pelo Presidente da República e integrado por
todos os Ministros de Estado."

Vamos justificar essa alteração.
Deve ser modificada a composição do Conse

lho de Segurança Nacional, para dele excluir os
Presidentes da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal e do Supremo Tribunal Federal.

Peço a tolerância dos colegas Constituintes, pa
ra a leitura do art. godo anteprojeto:

"Art. 9° Os atos praticados com inobser
vância deste capítulo permítirão ao prejudi
cado recorrer ao Poder Judiciário, que não
poderá excusar-se de conhecer do mérito
do pedido."

Com isso, nós estamos admitindo que possa,
eventualmente, o Judiciário não excusar-se do
exame desta questão. Daí a redação dada, que
passou a ser a seguinte:

"Todos os atos praticados com inobser
vância deste capítulo e das normas dele con
sequente estarão sob jurisdição permanente
do Poder Judiciário."

Então a justificativa para a alteração da redação
do art, 13, que, no caso, era o art. 11 do ante
projeto:

"O Conselho de Segurança Nacional é pre
sidido pelo Presidente da República e integra
do por todos os Ministros de Estado."

Deve ser modificada a composição do Conse
lho de Segurança Nacional, para dele excluir os
Presidentes da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal e do Supremo Tribunal Federal, por
que chefes de Poderes não podem integrar órgãos
de simples assessoramento de outros chefes de
Poderes.

O Conselho de Segurança é órgão de asses
soria direta do Presidente da República. No caso,
o Presidente da República, se aquelas autoridades
superiores se comprometerem com as decisões
do Conselho de Segurança Nacional perderão a
independência para se contraporem ao órgão,
com evidentes riscos para as liberdades públicas,
se e quando se instaurarem conflitos que tenham
por causa o objeto das deliberações, acaso toma
das pelo referido órgão. Ademais, pelo menos
em tese, não se deve afastar a hipótese de que,
eventualmente, a Câmara dos Deputados, o Sena
do Federal e o Supremo Tribunal Federal, cada
um em sua esfera de competência, venham a
ser chamados a se pronunciar sobre atos do pró
prio Conselho de Segurança Nacional ou do Presi
dente da República, na condição de dirigente da
quele colegiado.

No art. ia. (É o de rr 16 no anteprojeto) nós
alteramos a redação, que passa a ser a seguinte:

"Não caberá habeas corpus em relação
a punições disciplinares militares."

O habeas corpus, como se sabe, se concede
em relação à liberdade de ir e vir. Nas Forças
Armadas, por suas peculiaridades, essa liberdade
não tem mesmo sentido da vida civil.Parece-nos
que a redação dada é a que melhor convém.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, para um esclarecimento do nobre
Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
O esclarecimento é que, na medida em que V.
Ex- está justificando a questão do Conselho de
Segurança Nacional, V. Ex' criou, no substitutivo,
o Conselho Constitucional. Parece-me uma idéia
interessante para se discutir. O Conselho de Segu
rança Nacional, V. Ex- justificou agora, fazendo
algumas correções quanto à sua composição. Co
mo é que ficaria a relação entre Conselho de
Segurança Nacional e Conselho Constitucional?

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - No caso,
nenhuma, porque um é de consultoria política
do Presidente em questões definidas, sobretudo,
questões de ordem pública. O outro é um órgão
de assessoria, uma repartição do Governo Fede
ral, da Presidência da República, é um órgão de
assessoria direta do Presidente da República,
composta de auxiliares do Presidente, de nível
mais elevado, no caso Ministro de Estado. Portan
to, não creio que possa existir qualquer tipo de
relação do Conselho de Segurança Nacional com
o Conselho Constitucional, até pela diferença de
características de um e de outro e de destinação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Po
deria dar uma opinião a respeito?

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
rece-me, também, que é muito conveniente pelo
seguinte. Já houve texto de lei que dizia assim:
"O Presidente da República, ouvido o Conselho
de Segurança..". Ora, o Conselho de Segurança
é um órgão dependente dele. Então, esse "ouvido
o Conselho de Segurança" é como se ele esti
vesse delegando a sua autoridade para o escalão
inferior. Daí o Relator ter procurado caracterizar

bem que, quando ele ouve, ouve um instituição
diferente daquela que ele comanda normalmente.
Então, o Conselho de Segurança, como disse,
é uma organização do Estado, na dependência
do Executivo diretamente e já o Conselho Consti
tucional tem outra finalidade.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Agradeço
a V. Ex'

- O art. 21. (É o de número 19 do anteprojeto)
trata da Policia Federal.

Art. 21. A Polícia Federal, instituída por
lei como órgão permanente, é destinada a:

111-exercer a Polícia Marítima, Aérea, de
Fronteira e Minas."

Aqui há uma alteração. Incluiu-se dentro das
atribuições da Polícia Federal a Polícia de Minas.

Justificativa:
Asatividades ligadas à exploração dos recursos

minerais estão hoje, no Brasil, dramaticamente
carentes da ação do poder de polícia, inclusive
da polícia judiciária, para garantir o exercício pací
fico dos direitos outorgados a pessoas e empre
sas, bem como para administrar a concorrência
de pretensões legais sobre a mesma área.

Hoje, é uma indefinição sobre a qual pessoa
de direito público interno compete para cumprir
esse dever elementar para com a segurança dos
direitos e a segurança pública. A Polícia Federal
é, pois, o organismo mais recomendável para
atuar nesse campo. Acresce a circunstância de
que o subsolo é propriedade da União e a ativi
dade de exploração mineral é concessão do Go
verno Federal.

Art. 22. (É o de n° 20 do anteprojeto)
As forças policiais e os corpos de bombeiros

são instituições permanentes e regulares destina
das à preservação da ordem pública, organizadas
pela lei com base na hierarquia, disciplina e inves
tidura militares, exercendo poder de polícia de
manutenção da ordem pública, inclusive nas ro
dovias e ferrovias federais; são forças auxiliares
e de reserva do Exército nas funções constitu
cionais deste; enquanto instituições destinadas à
preservação da ordem pública, permanecem sob
autoridade dos Governadores dos Estados-mem
bros e Territórios.

Justificativa:
Não sei se foi possível estabelecer aí, já pela

leitura, a distinção de um texto em relação ao
outro. Na redação do anteprojeto, os Governa
dores ficariam, eventualmente, subordinados ao
Exército, no instante em que as Polfcias fossem
requisitadas para cumprir a função constitucional
de forças reservas do Exército. Nos casos de exer
cício de funções constitucionais pelo Exército, a
Polícia Militar e os Bombeiros irão sozinhos para
a sua jurisdição, sem levar consigo os Governa
dores. Trata-se, pois, de uma redação nova que
visa à manutenção da coerência do texto.

Não sei se ficou claro. Apenas estabelecendo
que as Polícias deixam de estar sob a autoridade
dos Governadores, no momento em que forem
exercer a função de forças auxiliares das Forças
Armadas.

Art. 23. (É o de n° 21 do anteprojeto).
Aspolícias judiciárias, como polícias civis es
taduais, são instituições permanentes, orga
nizadas pela lei e destinadas, ressalvada a
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competência da União, a exercer, sob ajuris
dição da justiça civil, a investigação, repres
são e prevenção dos ilícitospenais, bem co
mo a auxiliaro Poder Judiciário na aplicação
do DireitoPenal Comum, exercendo seu po
der de Polícia Judiciária nos limites de sua
circunscrição, sob a autoridade dos Govema
dores dos Estados, dos Territórios e do Dis
trito Federal.

Justificativa:Alteração apenas formal.

Devo uma explicação. Não sei quantos dos
companheiros Constituintes têm conhecimento
do que tem sido a tarefa de elaborar esses relató
rios em prazos tão exíguos, envolvendo um com
plexo enorme de máquinas - umas manuais de
datilografiaoutras eletrônicas, que são os compu
tadores - e quase sempre esse art. 23 teve trata
mento diferente; tem uma outra redação que não
é rigorosamente a que está aqui como sendo
a proposta do Relator,mas a que está no projeto.

Sr. Presidente, aqui terminamos, então, o pare
cer ao anteprojeto e passamos à análise das
emendas.

Relatório sobre as emendas

SEÇÃO I
Do Estado de Defesa

Artigo 1°

Foram apresentadas diversas emendas a
este artigo pelos ilustres Constituintes:

Emendas N° 015 - José Genoíno Neto
- suprime toda a Seção I - "00 Estado
de Defesa";

N°059 -Iram Saraiva- suprime a Seção
1- "00 Estado de Defesa";

N° 115 - Edivacllo Motta - suprime e
acrescenta ao parágrafo 9", dispositivo;

N9 207 - Lídice da Mata - suprime a
Seção 1- "Do Estado de Defesa";

N° 214 - Délio Braz - substitui dispo
sitivo do § 7°;

N°276 - Paulo Ramos - suprime a Se
ção I "00 Estado de Defesa";

N°287 - Paulo Ramos - suprime o artigo
1° e parágrafos;

N°336-FlávioRocha-acrescenta pará
grafo ao artigo 1°;

N°353 - Lúcio A1cântra - dá nova reda
ção ao § 9"do artigo 1°;

N° 366 - Roberto Freire - suprime a
Seção I e altera a Seção 11 do substitutivo;

N°383 - MárioMaia- Suprime a Seção
1- "00 Estado de Defesa";

N° 405 - Brandão Monteiro - dá nova
redação a toda a Seção I;

N° 460 - João Paulo Pires Vasconcelos
- suprime do texto completo a expressão
"Segurança Nacional" e inclui "Defesa Na
cional";

N°474 - Lysâneas Maciel- acrescenta
alínea ao § 2° do artigo 1°;

N°482 - Lysâneas Maciel- suprime dis
positivo no § 3°;

N°460 - Lysâneas Maciel- inclui artigo
na Seção I-"00 Estado de Defesa".

Analisando em profundidade as sugestões
apresentadas, entendemos que, nem o artigo
2"define objetivamente Q estado de sítio,nem
este artigo 1°,o estado de defesa.~.gradaçãõ

das duas medidas impõe uma definiçãomais
concreta.

- Agora quem ficu confuso fui eu; parece que
há um erro de encademação aqui. Sim houve
um erro de paginação, quer dizer, essa página
está mal encardenada. Apelo para a paciência
dos Srs. Constituintes.

Em relação a essas emendas ao art.1°,já havia
mos anteriormente explicado a posição adotada.
Alteramos a redação, tirando o caráter imperativo
da decretação do estado de sítio, transformando
em faculdade a decretação.

SEÇÃO 11

Do Estado de Sítio

Artigo 2°

Foram apresentados as seguintes emen
das a este artigo pelos ilustres Constituintes:

Emendas N° 029 - José Genoino Neto
- incluir artigo na Seção 11 - do Estado
de Sítio.

N°066 -Iram Saraiva - dá nova redação
aos artigos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e go, da
Seção D- do Estado de Sitio;

N° 104 - César Maia - inclui artigo na
Seção D- 00 Estado de Sítio;

N°249 - Antônio Carlos Konder Reis 
substitui os artigos 2° e 3° da Seção 11 
do Estado de Sítio;

N°352 - LúcioAlcântara- dá nova reda
ção ao parágrafo único do art. 2°;

N°346 - Nelton Friedrich - dá nova re
dação ao artigo 2°;

N°206 - Lídice da Mata - dá nova reda
ção ao artigo 2°;

N°152 - Udice da Mata- dá nova reda
ção ao artigo 2°;

N°017 - José Genoino Neto - suprime
do item I do artigo 2° a expressão: ..... fatos
para os quais seja ineficazo estado de defe
sa";

N°141-FranciscoRollemberg-dáno
va redação ao § 1° do artigo 2°;

N° 116 - Edivaldo Motta - suprime do
item TI do artigo 2° a expressão: ..... guerra
ou agressão armada estrangeira" e acres
centa nova redação;

N° 106 - César Maia - inclui expressão
ao art. 2° - do Estado de Sítio;

N°449 - Vivaldo Barbosa - dá nova reda
ção ao art. 2° e suprime o seu parágrafo úni
co, e o caput do art. 4°;

N° 205 - Lídice da Mata - substitui ex
pressão contida no art. 3°

Ao analizarmos as emendas apresentadas,
verificamos que é sempre importante dar
margem política ao Presidente para qualquer
decisão que envolva a restrição de direitos
e garantias individuais.

Sobre essa questão ao art. 2°também já demos
o parecer, que está contido na análise feita ao
próprio anteprojeto.

Artigo 3°

Foram apresentadas as seguintes emen
das ao artigo 3° pelos ilustres Constituintes:

Emendas N°066 -!ram Saraiva - dando
nova redação ao art. 3°

N°249 - Antônio Carlos Konder Reis 
substituindo o art. 3° conforme apresenta no
art. 2°

AnaliSamos as emendas sugeridas e en
tendemos ser necessária apenas a alteração
formal do texto original do substitutivo, ao
que damos a seguinte redação:

Também demos a nossa opinião a respeito ao
examinar o anteprojeto.

Artigo 4°

Ao artigo 4° foram apresentadas as seguin
tes emendas pelos ilustres Constituintes:

Emendas N°204 - Lídice da Mata - dá
nova redação ao artigo 4°;

N°306 - Cunha Bueno - dá nova reda
ção ao § 2° do art. 4°;

N°345 - Nelton Friedrich - dá nova re
dação ao art. 4°, mantendo os §§ t- e 2°;

N°466 - Nelton Friedrich - dá nova re
dação ao art. 4°, mantendo os §§ 1°e 2°;

N°480 - Lysâneas Maciel- inclui dispo
sitivo ao artigo 4°

O que decidimos, também, em função da aná
lise feita ao anteprojeto é de que o Congresso
- mudamos ali a redação em relação ao texto
anterior - designará a comissão, ouvidos - a
comissão que vaiacompanhá-Ia e fiscalizar a exe
cução das medidas de estado de sítio- os líderes
partidários.

Artigo 4°
(Emendas)

N°340 - Flávio Rocha - acrescenta no
item I do artigo 4° a seguinte expressão: .....
em boas condições sanitárias climáticas, evi
tados os presidios comuns, proibida a inco
municabilidade";

N° 203 - Udice da Mata - suprimindo
os incisos 111 e VII - do art. 4°;

N° 322 - Doreto Campanari - substi
tuindo no caput do art. 4° e no parágrafo
único a denominação "inciso" por "item".

Entendemos que deva ser mantido o artigo 4°
caput e seu item I,que são objetos das emendas.

As restrições e alterações que tinhamos como
convenientes foram aquelas, já referidas por nós
nos itens 11, 111 e IV, muitas delas de natureza formal
e outras restrições, a fim de que seja parte do
ordenamento jurídico.

Havíamos lido, na parte inicial, as alterações
feitas, pelas quais o item 11 passa a ser:

11- detenção obrigatória em edifícionão desti
nado a réus e detentos de crimes comuns;

Há uma diferença em relação ao texto inicial:
restrições objetivas do item III - explicamos tam
bém porque devam ser objetivas,quanto ao sigilo
das comunicações, à prestação de informações
e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão
- havia uma omissão do anteprojeto em relação
à televisão; falava em radiodifusão na idéia de
que incluísse também televisão.

Artigo 5°

Foram apresentadas as seguintes emen
das pelos ilustres Constituintes:

Emendas N9 066 - Iram Saraiva - dá
nova redação ao art. 6°;

N°322 - Ooreto Campanari - muda no
texto "inciso" por ..item";
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No 481 - Lysâneas Maciel- suprimir .....
dez dias" e incluir .....cinco dias".

Também se alterou, em função das sugestões
contidas nessas emendas, o art. 6°para a seguinte
redação:

..Art. 6· O estado de sítio, nos casos do
artigo 3°, item I, não poderá ser decretado
por mais de trinta dias, nem prorrogado, de
cada vez, 'por prazo superior. Nos casos do
item 11 do mesmo artigo, poderá ser decre
tado por todo o tempo em que perdurar a
guerra ou agressão armada estrangeira."

Artigo 7°

Foram apresentadas as seguintes emen
das pelos ilustres Constituintes:

Emendas N°202 - Udice da Mata - dá
nova redação ao artigo 7°;

N" 65 -Iram Saraiva - dá nova redação
ao artigo 7°;

N° 14 - Lélio Souza - suprime o § 2°
do artigo 7°

Atento às emendas apresentadas entende
mos que o Congresso só deve agir em rela
ção àquilo que aprovou e em função do tem
po posterior a essa aprovação. Antes dela,
podem ocorrer atitudes explicáveis pela in
certeza de que viesse a se tomar realidade.

Explicamos bem o que seja essa alteração em
relação à possibilidade de constrangimentos que
possam sofrer os Parlamentres, logo após a de
cretação do estado de sítio.

Assim, damos nova redação ao art. 7°:
..Art. 7. As imunidades dos membros do

Congresso Nacional subsistirão durante o es
tado de sítio; todavia, poderão ser suspensas
mediante o voto de dois terços dos respec
tivos membros da Câmara dos Deptuados
ou do Senado Federal as do Deputado ou
Senador cujos atos, fora do recinto do Con
gresso, sejam manifestamente incompatíveis
com a execução do estado de sítio, após
sua aprovação."

Já explicamos suficientemente a razão de ser
da inclusão deste "após sua aprovação".

Artigo 8°

Foram apresentadas as seguintes emen
das pelos ilustres Constituintes:

Emendas N° 201-Lídice da Mata
acrescentando a expressão "ou pelo Primei
ro-Ministro"- no parágrafo único do artigo
ao

No 66 -Iram Saraiva - dá nova redação
ao art. ao

A nossa opção foi por rejeitá-Ias.

Artigo 9°

Foram apresentadas as seguintes emen
das pelos ilustres Constituintes:

N" 66 -Iram Saraiva - dá nova redação
ao artigo 9";

No 263 - VIlson Souza - dá nova redação
ao artigo 9"; .

Não se deve redigirum texto constitucional
que admita a possibilidade de um dos pode
res vir a agir inconstitucionalmente. Daí, a
nova redação que apresentamos ao artigo
9"

..Art. 9° Todos os atos praticados com
inobservância deste Capítulo e das normas
dele conseqiJentes estarão sob a jurisdição
permanente do Poder Judiciário."

SEÇÃom

Da Segurança Nacional

Artigos 10 e 11

Emendas N°18 -José Genoino - supri
me a Seção Ill-Da Segurança Nacional;

N° 122 - Nilson Gibson - inclui parágra
fo único ao art, 10;

N° 235 - Nelton Friedrich - suprime o
arts. 10 e 11 e parágrafo único;

N· 240 - Vasco Alves- dá nova redação
ao art. 10;

N° 477 -Lysâneas Maciel- substitui o
art. 10 por parágrafo único e dá nova redação
ao art. lOque cria;

N" 62 -Iram Saraiva - dá nova redação
aos arts. 10, 11 e parágrafo único;

N°200 - Udice da Mata - suprime a Se
ção m- Da Segurança Nacional;

N" 281 - Paulo Ramos - suprime a Se
ção III- Da Segurança Nacional;

N°292 - Femando Henrique Cardoso
suprime a Seção 1lI - Da Segurança Nacio
nal;

N° 385 - Mário Maia - dá nova redação
aos artigos 10 e 11 da Seção III- Da Segu
rança Nacional;

N°414-NelsonJobim -suprime a Se
ção 1II - Da Segurança Nacional;

N° 448 - Vivaldo Barbosa - suprime a
Seção 1II - Da Segurança Nacional;

N°325 - Arnaldo Martins- dá nova reda
ção aos arts. 10, 11 e parágrafo único da
Seção 1II - Da Segurança Nacional;

Amaioria das emendas apresentadas à Se
ção III - Da Segurança Nacional, inclina-se
para a sua extinção. A grande maioria dos
membros da Comissão, todavia, ao deixarem
de apresentar emendas à Seção Ill, pressu
põe-se seja favorável à forma como se en
contra no anteprojeto. Entendemos que deve
ser modificada a composição do Conselho
de Segurança Nacional, para dele excluir os
Presidentes da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e o Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Então, o art. 11 no substi
tutivo passaria a ter a seguinte redação:

Art. 11. O Conselho de Segurança Na
cional é presidido pelo Presidente da Repú
blica e dele participam, como membros na
tos, o Vice-Presidente da República e todos
os Ministros de Estado.

Emendas apresentadas sobre o capítulo das
Forças Armadas: Lysâneas Maciel(3);Nelton Frie
drich; Gastone Righi;Paulo Macarini;Mário Maia;
Arnaldo Martins; Roberto Balestra; Paulo Ramos;
Vasco Alves;Lídiceda Mata;Aluízio Bezerra;Vival
do Barbosa; Sotero Cunha; César Maia (2); Gon
zaga Patriota; Iram Saraiva; José Genoino e Mário
Maia.

Após análise atenta das emendas apresentadas
entendemos que, na forma como se encontra
o anteprojeto, o art. 12 não deverá sofrer alteração,
pois sua redação está perfeita e justa na ordem
da realidade nacional. E aqui acresce que, na Sub
comissão, este dispositivo - e eu tive oportu-

nidade de assistir à reunião - foi aprovado por
mais de dois terços dos componentes da Subco
missão, todo este capítulo. Tive oportunidade de
verificar que ele, não só consta do relatório do
Constituinte Ricardo Fiuza, como, pessoalmente
fui verificar,do universo maior, digamos, já envol
vendo o universo global da Constituinte. Esta posi
ção adotada no anteprojeto corresponde a quase
90% das manifestações aqui chegadas, através
das sugestões feitas na fase preliminar de elabo
ração desses documentos, que vão, assim, to
mando forma de projetos setoriais da Constitui
ção.

Aoart. 13 foram apresentadas as emendas: Nel
ton Friedrich, Maurício Nasser (2), Nelson Jobim;
Robreto Freire; Henrique Cardoso; Paulo Ramos;
Koyulha; Fancisco Pinto; Nelton Friedrich; Lídice
da Mata;Roberto Brant; Iram Saraiva; José Genoi
no (2), a de n° 21.

O ponto polêmico do art, 13 é o caput. Assim,
em atenção às emendas apresentadas, quero
confessar que esta redação não corresponde à
opção feita no substitutivo, foi uma aproximação
preliminar, da qual o Relator afastou-se. O dispo
sitivo mantém-se como sendo o art., peço a pa
ciência dos Constituintes para localizar a norma,
esse dispositivo consta no substitutivo expresso
como art. 34:

As Forças Armadas destinam-se à defesa
da Pátria e à garantia dos poderes Constitu
cionais, da lei e da ordem.

Retiro do relatório esta redação, porque ela foi
um exercício inicial do qual me afastei por me
haver convencido de que o texto, na forma em
que está, é o mais correto. O art. 13, portanto,
é mantido na forma do art. 34.

Ao art. 14 foram apresentadas as emendas:
João Calmon, Lysâneas Maciel (2); José Carlos
Sabóia; Domingos Leonelli;Roberto Freire; Paulo
Ramos; Koyu lha; Délio Braz; Udice da Mata e
Iram Saraiva.

Nossa posição foi a de manter, em relação a
este art, 14, que toma outro número no substi
tutivo,a redação do anteprojeto da Subcomissão.

Ao art. 15 foram apresentadas as seguintes
emendas: Arnaldo Martins; Paulo Ramos; Udice
da Mata e Geraldo Melo.

Nossa posição foi também de manter o dispo
sitivona forma como redigido e aprovado na Sub
comissão.

Ao art. 16 foram recebidas as seguintes emen
das: Arnaldo Martins;Paulo Ramos; Udice da Ma
ta; Roberto Brant e José Genoino.

A maioria das emendas apresentadas, sugere
a supressão do art, 16. Todavia, pelas novas reda
ções apresentadas e pelo que entendemos, o ha
beas corpus se concede em relação à liberdade
de ir e vir.Nas Forças Armadas, por suas peculiari
dades, esta liberdade não tem o mesmo sentido
da vida social. Daí, damos nova redação ao art.
16, acolhendo em parte essas emendas. Não ca
berá habeas corpus em relação a punições disci
plinares militares.

Ao art. 17 foram apresentadas as seguintes
emendas: Brandão Monteiro; Domingos Leonelli;
Udice da Mata;José Tavares e José Genoino.

Atento no exame das emendas apresentadas
ao art. 17 e suas justificativas, entendemos que
a redação como se encontra no anteprojeto é
clara e precisa para o que se propõe, daí a manter
mos em sua forma original. Os militares no servi-
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ço inicial são exatamente aqueles que eventual
mente são colocados, inclusive, a serviço da Jus
tiça Eleitoral para garantir os pleitos. Devem por
tanto, ficar imunes ao trabalho de politização e
desenvolvimento nas campanhas eleitorais.

Seção V,art. 18. Emendas de HélioRosas; Juta
hy Magalhães; José Tavares; Lídice da Mata; Paulo
Ramos; Arnaldo Martins e Mussa Demes.

Em que pese o elevado alcance das emendas,
sopesando cuidadosamente a matéria, somos pe
la manutenção do texto original do anteprojeto
da subcomissão, mais abrangente e compatibi
lizado com o importante tema que enfoca. Os
cinco itens que especificam os órgãos da segu
rança pública, atendem, devidamente, a preser
vação da ordem e moralidade públicas da incolu
midade das pessoas e do patrimônio, bens jurídi
cos tutelados pela lei.

AD art. 19 apresentaram emendas os Consti
tuintes: Roberto Freire; Mussa Demes; Paulo Ra
mos; Mauricio Fruet; Lídice da Mata; Santinho
Furtado; Marcos Lima; Iram Saraiva; José Genoi
no; Osmir Uma; Brandão Monteiro; Antônio Britto
e César Maia.

Devidamente analisadas e cotejadas todas as
emendas, optamos pela manutenção do texto do
anteprojeto da Subcomissão. Com efeito, reputa
mos oportuno o conceito de segurança pública,
com as atribuições conferidas à Polícia Federal,
com arrimo em hodierno conceito de federação,
que comete à União, sem descambar para o fede
ralismo unitário, competência para organizar a
policia de seu interesse.

Quanto ao exercício da classificação e controle
de diversões públicas, numerosas emendas pro
pugnam seu deslocamento da Policia Federal pa
ra a esfera administrativa do Ministério da Cultura.

Em face da controvérsia de que se reveste o
tema em questão optamos pela manutenção do
texto como redigido no inciso IVdo anteprojeto
- e aqui coube-nos incluir um parágrafo a esse
dispositivo:

§ 2° Alei regulará a aplicação da censura
c1assificat6ria, ou de outro tipo, às diferentes
formas de diversões públicas.

Para dar oportunidade a que a questão seja
discutida, ou que a discussão continue até o cam
po da Legislação Ordinária.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS BENEVIDES
- Nobre Relator, um esclarecimento: aqui voltou
se a falar sobre a polícia de tesouro. Sobre a
definição de polícia, no § 3°, do art. 21, é policia
marítíma, aérea, de fronteira e de minas. No art.
22, lá pelo meio, diz o seguinte:

_.exercendo o poder de polícia e de manu
tenção da ordem pública, inclusive nas rodo
vias e ferrovias federais.

Onde V.Ex' incluiria a policia rodoviária federal,
neste caso?

O SR. REU>.TOR (Prisco Viana) - Vamos che
gar lá, porque estou indo pela ordem de coloca
ção das emendas e logo em seguida terei oportu
nidade de esclarecer a V. Ex'

Então, como dizia, nesse Capítulo do art. 19,
que recebe outra numeração no substitutivo, in
cluímos um parágrafo, estabelecendo que:

Alei regulará a aplicação da censura c1assi
ficatória, ou de outro tipo, às diferentes for
mas de diversão pública.

ADart. 20 foram apresentados emendas. Aqui,
peço a atenção dos Srs. Constituintes porque,
tendo havido omissão, não o dou como incluído
e o farei na versão fmal.Já estamos aqui, na práti
ca, verificando que o mecanismo adotado foi tam
bém útil ao Relator, que terá segunda etapa.

Como terei nova oportunidade, vou incluí-lo na
segunda versão. Fica a Comissão sabendo que
é iniciativa do Relator esta proposta e formalmente
não pode ser emendada, mas ficam todos saben
do que há esse dispositivo e podem ser formu
ladas as emendas pela supressão, pela modifi
cação.

AD art. 20: Emendas de Francisco Rollemberg;
Brandão Monteiro; Lysâneas Maciel;Arnaldo Mar
tins; José Freire; Paulo Ramos; João Paulo de
Vasconcelos; Délio Braz; Lídice da Mata; Nilson
Gibson; João Natal;José Tavares (2); José Genoi
no, grande Constituinte José Genoino atento a
todas as questões, não só deste projeto, come
desta Constituinte. José Carlos Vasconcelos; Ge
raldoMelo.

Pela redação do c:aput do artigo sob exame
os Governadores dos Estados ficariam eventual
mente subordinados ao Exército, no momento
em que as forças policiais fossem cumprir a sua
destinação de forças reservas do Exército. Acho
que expliquei bem aquela distinção.

No art. 20, ainda, os Srs. vão encontrar o §
3° com a seguinte redação:

§ 3° Os municípios poderão criar servi
ços de prevenção e combate a incêndios sob
supervisão e organização dos Corpos de
Bombeiros, na forma que a lei estabelecer.

Houve muita reivindicação das prefeituras a res
peito dessa questão. Ascapitais têm seus serviços
de prevenção e combate aos incêndios e Corpos
de Bombeiros, quando muito alcançam algumas
das grandes cidades, mas não alcançam todo
o interior do Estado. O que se está permitindo
é que na lei que for regulamentar o funciona
mento dos Corpos de Bombeiros se cuide dessa
situação, permitindo de logo que possa haver um
serviço de prevenção e combate a incêndios nos
municípios sempre sobre a organização e super
visão dos Corpos de Bombeiros estaduais. E tam
bém no § 4°:

§ 4° A lei disporá sobre a estrutura bási
ca e condições gerais de convocação ou mo
bilização das Forças Policiais e Corpos de
Bombeiros.

Já consta do anteprojeto.
Foram apresentadas ao art. 21 as seguintes

emendas: Geraldo Melo; Ronaldo César Coelho
(3); Stélio Dias; João de Deus Antunes; Francisco
Sales; Alarico Abib; Lídice da Mata;Mauricio Fruet;
Ivo Mainardi (3); José Tavares (2); Lélio Souza;
Hélio Rosas.

Deu-se em função dessas emendas, sobretudo
em função de uma emenda do nobre Constituinte
Ronaldo César Coelho, uma nova redação ao art.
21, este relativo às antigas, ou às ainda polícias
civis. A redação passaria a ser na forma do art.
42 do substitutivo, ele era 21 no anteprojeto e
no substitutivo, 42.

Art. 42. As Policias Judiciárias são insti
tuições permanentes, organizadas por lei, di
rigidas por Delegados de Polícia de carreira,
destinadas, ressalvada a competência da
União, a proceder a apuração de ilícitos pe-

nais, à repressão criminal e auxiliar a função
jurisdicional na aplicação do Direito Penal
Comum, exercendo os poderes de Policia
Judiciária, nos limites de suas circunscrições,
sob a autoridade dos Governadores dos Esta
dos, dos Territórios e do Distrito Federal.

Notem que apenas se deu uma outra redação
para dizer que as polícias judiciárias serão dirigi
das por delegados de polícia de carreira e em
função disso o parágrafo único estabelece:

Parágrafo único. Lei especial disporá so
bre a carreira de Delegado de Policia, aberta
aos bacharéis em direito por meio de con
curso público de provas e títulos.

E acrescenta-se um art. 43, e esse art. 43 é
para dar uma tentativa de dar uma disciplina mais
aceitável à questão das guardas municipais que
suscitou uma grande discussão, e trouxe a Brasí
lia, algumas dezenas de prefeitos, sobretudo do
Sul do País, notadamente de São Paulo, para de
fender as guardas municipais. Houve um prefeito
que me disse que fazia argumentação e eu per
guntei: O Sr. é o Prefeito? Ele disse: não. Sou
o Secretário de Segurança do Município. Disse
me que, lá, tinha 180 guardas municipais em ser
viço, e era uma guarda muito bem organizada
com 28 viaturas, que vinha atuando muito bem.
Enfim, era uma questão a ser disciplinada, aten
dendo que o Brasil é diferente; atendendo que
há situações econômico-sociais e politicas bas
tante diversas de uma região para outra, e dentro,
às vezes, até do próprio Estado. Então, propu
semos um texto que nos parece mais adequado,
transferindo a questão para a área própria:

Art.43. Leiestadual poderá autorizar a cria
ção e o regular funcionamento de guardas
municipais, em municípios de mais de cem
mil habitantes, sob a autoridade do prefeito
municipal.

Lei estadual, por se tratar de uma questão que
tem mais a ver com uma questão dos municípios
e os Estados. Não me pareceu adequado dar tra
tamento de norma de legislação federal a essa
questão, entretanto, não tenho o ponto de vista
irremovível e vamos ouvir a discussão da questão
para depois chegarmos a uma conclusão.

O CONSTITUINTE CARLOS BENEVIDES 
Peço a palavra para uma esclarecimento.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS BENEVIDES
- O que está previsto no c:aput do art. 42 sobre
as polícias judiciárias, principalmente na expres
são, "dirigida por delegados de polícia de carrei
ra", isso se aplica à Polícia Federal, considerando
que uma das suas funções é exercer a polícia
judiciária da União?

O SR. REU>.TOR (Prisco Viana) - Aqui é espe
-cíflcodas polícias judiciárias. V. Ex' está questio
nando o artigo 42.

O SR. CONSmUlNTE CARLOS BENEViDES
- Que dirigido por delegados de carreira, se se
aplicaria, no caso, à Policia Federal.

O SR. REU>.TOR (Prisco Viana) -A disciplina
da Polícia Federal já está no dispositivo próprio
e será objeto de uma lei orgânica, como previsto
no anteprojeto e acolhido...



88 Quinta-feira 2 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

Vamos agora cuidar das matérias relacionadas
com a subcomissão e incluir onde couber:

Foram apresentadas emendas pelos nobres
Constituintes Vivaldo Barbosa, Meira Filho, Fran
cisco Sales, Roberto Brant, José Freire, José Ge
noino, FranciscoAmaral, Brandão Monteiro, Otto
mar Pinto e Marluce Pinto, Roberto Brant, Daso
Coimbra, José Genoíno, Hélio Rosas, Francisco
Amaral, Lídlceda Mata, Sotero Cunha, José Ge
noino...

O SR. CONSTITUlI'fTEJOSÉ FREIRE - É na
página 48.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Neste docu
mento do PRODASEN é na página 60, mas, no
outro avulso, o parecer está na página 48: leia-se
onde couber...

Houve, aqui, outro erro de encadernação, estão
repetindo coisas já ultrapassadas. Portanto, peço
aos Senhores que se remetam à página 60 desse
documento do PRODASEN. Onde se lê: "incluir
onde couber".

"Incluem-se entre os bens da União as ter
ras devolutas indispensáveis ao desenvolvi
mento e à segurança nacionais, assim decla
radas em lei, os lagos, as linhas oceânicas,
a plataforma continental, o mar territorial, as
terras banhadas pelo mar, as que atualmente
lhe pertencem."

Esta questão merece ser discutida, porque, a
rigor, foram listados todos aqueles itens conside
rados cabíveis, apenas com a inclusão de um
artigo que recebe o rr47, das Disposições Transi
tórias, que diz o seguinte:

"Aplicam-se à Polícia Civildo Distrito Fede
ral as normas gerais relativas à disciplina,
deveres, direitos e prerrogativas da Polícia
Federal".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Relator, gostaria de um esclarecimento antes
de chegar a este ponto. É sobre a questão anterior
- incluir onde couber no art. 44 -, incluem-se
entre os bens da União, parece-me que também
no texto da Constituição vigente, as terras perten
centes aos índios.

O Relator Ricardo Fiuza, na apresentação do
seu relatório, S. Ex" falou que tinha havido um
lapso e ia incluir as terras pertencentes aos índios .
como bens da União. É no item onde couber.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Prometo a
V. Ex" examinar, fiquei um pouco confuso com
este encadernamento. Vou esclarecer antes da
votação. Pode ficar V. Ex"tranqüilo.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ FREIRE - Sr.
Relator queria, por favor, com a permissão do
Presidente,já que V.Ex"vai examinar com atenção
este capítulo, esta parte...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu
poderia interromper V.Ex" por um momento? Só
para dizer que o pessoal do som pede que o
Constituinte ao usar da palavra, decline o nome
para ficar registrado nos Anais.

O SR COliSTrFl!NTE JOSÉ FREIRE - O
meu -:llsjJosi";,'ú "," .'S spertado, Sr. Presidente, Jo
sé Freire, Pl'1u3 '.,;,,:~s'.

Queria fazer um apelo ao Presidente para exa
minar, também com empenho. esse aspecto de

terras devolutas. "Incluem-se entre os bens da
União as terras devolutas indispensáveis ao de
senvolvimento e à segurança nacionais, assim de
claradas em lei". Mas não faz ressalva às terras.
Porque aqui devolutas, ficaram todas as terras
do País. Aquelas terras devolutas que pertencem
aos Estados, que vêm desde 1853, pelos registros
paroquiais, e que nas Constituições anteriores
eram respeitadas. Após 1964, por decreto-lei, sal
vo engano, n° 1.118, o Presidente da República
colocou as terras dos Estados, que antes eram
asseguradas pelos registros paroquiais, com cem
quilômetros de cada lado das rodovias, para a
União.

Significa dizer, Sr. Presidente, Sr. Relator, que
as terras que pertenciam aos Estados, por um
simples decreto-lei - é claro que se estava num
regime de exceção - passaram a pertencer à
União. E elas continuam em poder da União até
hoje, e não foi dada qualquer indenização de qual
quer espécie, aos Estados. Seria bom que se anali
sasse isto, aqui, pois são temas indispensáveis
ao desenvolvimento, à segurança nacional, e que
os Estados sejam indenizados mediante prévio
pagamento; ou que a lei determine sua devolução
aos Estados, porque, do contrário, os Estados
ficarão sem as suas terras apenas por um dispo
sitivo que está aqui contido na Constituição.

Não sei se interpretei bem, mas o fato é que;
por um decreto-lei, terras pertencentes ao Estado,
desde 1853, passaram a pertencer à União. Hoje
estão todas incluídas dentro do INCRAe não volta
ram, não foram indenizadas sequer em um tostáo
para os Estados.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
o caso da Transamazônica.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FREIRE - Exa
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Mas já na Presidência do Sr. Juscelino Kubitschek
houve o caso da Belém - Brasília, embora com
uma extensão menor: ao invés de 100 quilôme
tros, 10 quilômetros de cada margem.

O SR. CONSmUll'fTE JOSÉ FREIRE - Mas,
inicialmente, parece que eram 100 quilômetros.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Dezquilômetros. No GovernoMédici passou para
100 quilômetros. O Estado do Pará, por exemplo,
ficou com a perda de 70% do seu territ6rio.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - O
meu Estado também perdeu consideravelmente
terras nessas condições.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Considerando faixas de fronteiras, estradas. É um
ponto interessante a considerar.

O SR. CONSmUll'fTE JOSÉ FREIRE - Exa
tamente, porque o meu Estado foi cortado de
ponta a ponta pela BR-153, antiga BR-14 e, estas
terras todas passaram para a União, hoje estão
no INCRA. O INCRAcriou um 6rgão, lá, chamado
GETAT, para o desenvolvimento das terras do
Tocantins e do Araguaia, mas está uma bagunça

• danada. Agora, acabaram com o GETAT, volta
ram as terras novamente para o INCRAe o Estado
ficou com o seu 6rgão de reforma agrária pratica
mente invalidado, porque não tem nenhuma fun
ção, a função cabe ao INCRA e ao GETAT. Até
hoje não foi resolvido o problema do Bico do
Papagaio que está lá. Agora, vai embora tudo.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Asseguro
a V.Ex"comojá o havia feito em relação à questão
levantada pelo nobre Constituinte José Genoino
que, nessa segunda etapa, dedicarei muito da mi
nha atenção, responsavelmente, às duas questões
aqui levantadas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Agradeço a V. Ex"

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, a respeito dessas questões do onde couber,
prefiro axaminar depois na discussão de cada
emenda.

O SR. CONsmUll'fTE JOSÉ FREIRE - Sem
dúvida, que seja. É da competência desta Co
missão.

O SR. RELATOR(Prisco Viana) - E, por último,
Sr. Presidente, vamos ver em relação à Subco
missão de Garantia da Constituição, Reformas e
Emendas.

A Subcomissão da Garantia da Constituição,
Reformas e Emendas, presidida pelo Constituinte
Fausto Femandes e tendo como Relator o Consti
tuinte Nelton Friedrich, apresentou um antepro
jeto cuja estrutura se firmou em duas linhas básí
cas: normas, propostas sobre aquilo que se consí
derou com matéria própria a ser examinada com
exclusividade pela Subcomissão, normas propos
tas, do exame da temática pertencente a outras
Subcomissões, mas que contém implicações na
matéria pertinente às garantias da Constituição,
reformas e emendas.

A partir dai nos ocupamos bastante na informa
ção sobre como trabalhou e o que decidiu a Sub
comissão para, em seguida, emitirmos parecer
sobre o anteprojeto, nos seguintes termos:

Iniciamos o exame do anteprojeto da Sub
comissão da Garantia da Constituição, Refor
mas e Emendas, pelo seu capítulo 1, dainvio
labilidade da Constituição.

Os dispositivos que integram esse capitulo,
conquanto inspirados pelo elevado propósito
de garantir ou preservar a Constituição, pe
cam pelo irrealismo no trato da matéria, eis
que partem do pressuposto de que é integri
dade da Carta política ser assegurada pela
pr6pria Carta, quando todos sabemos que
o respeito à lei fudamental é fenômeno exter
no a ela, repousando na consciência de que
vale por si enquanto norma fundamentaI, por
todos venerada e acatada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pá
gina 20 do Parecer. Perdão! Páginas 20 e 21.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Páginas 20
e 21.

A propósito, a mais antiga e duradoura
Constituição escrita, ainda em vigor, a dos
Estados Unidos da América, não é apenas
o seu texto, aliás arcaico de forma e com
estrutura anacrônica, mas sobretudo a realí
dade da vida americana, tal como a vê e
filtra a Suprema Corte dos Estados Unidos.

Naquele diploma, cuja longevidade a todos
espanta, não existe artigo algum dizendo que
ela não pode ser violada, pela simples razão
de que também não existe ninguém que
acredite possível fazê-lo impunemente.

No particular, vale lembrar a observação
irônica de George Bourdeau a respeito dos



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 2 89

mecanismos de defesa da Constituição da
Áustria, concebidos teoricamente por Hans
Kelsen. Funcionam como sismógrafos que
registram pequenos abalos, pois quando es
ses são grandes destroem o próprio aparelho
destinado a registrá-los.

Por isso, a inserção do capítulo, contradito
riamente, ao invés de enaltecer a estabilidade
da Constituição, faz ressaltar a possibilidade
normativa de que ela venha a ser agredida,
prevendo-se até pena para quem cometer
o supremo sacrilégio cívicode atentar contra
a LeiMaior.

Estas as razões da nossa total discordância
com a existência deste capítulo no texto do
anteprojeto.

Amatéria seguinte, que compõe o Capítulo
11 do anteprojeto, é a que institui o Tribunal
Constitucional.

A matéria tem sido amplamente discutida,
tanto no seio da Constituinte quanto nos
meios universitáriose na imprensa, havendo
despertado a adesão de uns e a repulsa de
outros a idéia de se criar um Tribunal Consti
tucional, com a missão precípua de exercer
o controle de constitucionalidade preventiva
ou repressiva, além da chamada inconstitu
cionalidade por omissão, figura existente, en
tre outras, na Constituição da República Por
tuguesa de 1976, no artigo 283.

Se acolhida a proposta, retirar-se-ia do Su
premo Tribunal Federal essa mesma compe
tência, que ele possui e exerce com exemplar
equilíbrio e rara sensibilidade política, desde
os primórdios da República, tendo construí
do, no particular, um dos mais avançados
sistemas de controle dentre os existentes no
DireitoConstitucional contemporâneo.

A próposíto, quem se der ao cuidado de
estudar os vários sistemas de controle da
constitucionalidade das leis verá que, em re
sumo, eles são redutíveisa três grandes famí
lias ou tipos no direito contratual: controle
concentrado, controle difuso e o controle
misto.

Pelo primeiro, que é o proposto no ante
projeto, centraliza-se a função de controle
nas mãos de uma só corte, inspiração ou
composição política,tal como presentemen
te na Alemanha, Itália, Portugal e Espanha.

No parecer que em seguida daremos à
Emenda 40047-1, de autoria do nobre Cons
tituinte Daso Coimbra, fazemos referência ci
tando importante comentaristas do Direito
Constitucional ao processo de politizaçãoda
justiça, nos países em que se adotou esse
sistema.

Pelo sistema difuso, que é a tradição brasi
leira, inspirada no modelo norte-americano,
todos os juízes de tribunais apreciam a cons
titucionalidade das leis no exercício regular
da sua jurisdição, embora só as cortes pos
sam declarar a invalidade das leis e, entre
nós, em caráter definitivo, apenas o Supremo
Tribunal Federal, com a participação do Se
nado Federal, para suspender a execução
de norma declarada como incompativeleom
a Constituição.

Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Constituin
tes, pelo sistema misto, que é o que ora se
pratica no Brasil,o controle tanto se fazdifu
samente, no exame de casos judiciais em

concreto quanto concentradamente, em de
terminada corte, caso em que o acesso a
esta fica restrito a determinada hipótese, lei
em tese, e só pode ser usada por órgão ou
autoridades especiais, no caso brasileiro, o
Procurador-Geral da República.

Pois bem, Srs. Constituintes, sem base em
nenhuma experiência própria, nem na aná
lise da praxe alienígena, como também bus
camos demonstrar mais amplamente no es
tudo da referida Emenda Daso Coimbra, cre
mos ser temerária a adoção da fórmula suge
rida no anteprojeto, que, ademais, rompe
com a nossa tradição, no particular, despre
zando aquela que talvez seja a mais rica e
a mais importante criação do DireitoPúblico
brasileiro,o nosso peculiar sistema misto de
controle de constitucionalidade das leis.

Por isso, pelas razões aqui expostas, não
acolhemos a proposta, para que se conserve,
com o Supremo Tribunal Federal, a compe
tência para exercer o controle da constitucio
nalidade das leis,tal qual delineado no Direito
brasileiro.

Nossa proposta, pois, é fundir os Capítulos
1 e 2, para que seja ampliada e fortalecida
a competência única, ou em última instância
a de decidir sobre todas - a competência
aqui, diga-se, do Supremo Tribunal Federal
- as questões que digam respeito à garantia
e inviolabilidade dos princípios constitucio
nais, e para que se quebre o monópolio do
Procurador-Geral da República para propor
a ação de inconstitucionalidade.

Acreditamos, deste modo, atender aos ob
jetivos do anteprojeto por caminhos mais
adequados e preservar a intenção da Subco
missão, sustentada com brilho, com pura e
elevada inspiração democrática.

Examinamos, agora, o Capítulo lll,que tra
ta da reforma e das emendas à Constituição.

Preliminarmente, ressalte-se a inconsistên
cia teórica e a ausência de interesse prático
na distinção que a proposta consagra entre
reforma e emendas constitucionais.

Como adverte o Prof Pinto Ferreira, refor
ma, emenda e revisão da Constituição são
conceitos que se identificam. Assim, salvo
o interesse histórico que desperta, no caso,
o texto da Constituição de 1934, que adotou
a tricotomia, não vemos razão para acolher
a distinção, preferindo reduzir tudo à emen
da, como meio e modo de reformar ou alterar
a Constituição,quaisquer que sejam as maté
rias sobre que versem as modificações do
texto da LeiMaior.

Assim, impõe-se suprimir, onde houver re
ferências, as duas expressões, bem como os
dispositivos que substancialmente as aco
lhem, como os parágrafos 1° e 2° do art.
17, entre outros.

Nessa parte, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes, discordamos ainda do tratamento da
do à iniciativapara propor alterações consti
tucionais. Entendemos que deva ser mantida
a do Presidente da República, pois, historica
mente no Brasil,como alhures, de mero exe
cutor das leis na doutrina clássica dos pode
res, o Executivo transformou-se, inicialmen
te, em colegislador, ao lado do Parlamento,
para, em seguida, assumir a posição de lide
rança no processo legislativo, tanto nos regi-

mes presidencialistas quanto no parlamen
tarismo.

Ainda recentemente, falando nesta Casa
como conferencista num seminário promo
vido pelo Ministério da Administração, em
sessão presidida pelo Constituinte Ulysses
Guimarães, realizada no Auditório Petrônio
Portella,importante constitucionalista e cien
tista políticoalemão demonstrou que, na Ale
manha, 75% da iniciativa legislativaé do Po
der Executivo. Vedar-se, pois, ao Presidente
da República o poder de iniciativa é regredir
no tempo, desconhecendo a importância
que o Executivo efetivamente possui na for
mação e execução da política de Governo,
em todos os setores da vida nacional.

Assim,é de se incluir,no art. 18 do antepro
jeto, no caso, o Presidente da República co
mo legitimado a apresentar propostas de
emenda constitucional, poder igualmente
conferido aos membros das duas Casas do
Congresso Nacional e às Assembléias Legis
lativas dos Estados. Diversamente, entende
mos não se deva ensejar tal iniciativa direta
mente aos eleitores, como proposto no item
lll,do mesmo artigo; não só porque, através
do Senado Federal, da Câmara dos Depu
tados e das Assembléias Legislativas, esse
mesmo eleitor poderá influirem toda e qual
quer reforma do texto constitucional, sendo
a sua voz refinada e aumentada através de
seus representantes, tal como ensinaram os
pais da democracia americana, nas lições
admiráveis de "O Federalista".

Nesta mesma linha de considerações, en
tendemos impróprio ao sistema constitucio
nal brasileiro a introdução do referendum
previsto no projeto, através do qual se pre
tende devolver diretamente ao eleitorado o
poder de confirmar ou rejeitar as emendas
constitucionais aprovadas pelos seus repre
sentantes.

Em parecer que damos à Emenda n°
40004-8, do nobre Constituinte Ruy Nedel,
fazemos uma apreciação mais detalhada
desse instituto, que em diversos países tem
servido mais a regimes autoritários e ditato
riais do que democráticos. De igual sorte,
temos por contrária às tradições do nosso
DireitoPúblico Constitucional a idéia de sub
meter às Assembléias LegislativasEstaduais,
para fins de ratificação, as propostas de
emenda constitucional aprovadas pelo Con
gresso Nacional por 2/3 de seus membros.
A fórmula além de ser complicadora e entra
vadora das reformas constitucionais nada
lhes acrescentaria em termos de legitimida
de, antes servindo para estimular aqueles
que, vencidos no debate, a nívelde Congres
so Nacional, se dispusessem a continuar
combatendo aquelas propostas, que não
conseguiram obstaculizar no fomm adequa
do, que é o Legislativo Federal. Suprimam
se, por isso, no art. 20, as expressões "e a
ratificação de pelo menos" "até de seus
membros".

Igualmente, no art. 25, capta a expressão
"equivalentes", bem como todo seu § 3°

Por último, no Capítulo 'das Disposições
Transitórias, a norma que veda alterações
do texto constitucional, pelo prazo de dois
anos, salvo se acolhidas por 4/5 dos mem-
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bros do órgão proponente, embora inspirada
no sadio propósito de evitar a instabilidade
constitucional, em verdade não logrará esse
objetivo,eis que, na praxe parlamentar brasi
leira, é comum a figura do apoiamento."

Este intervalo é para descansar um pouco da
leitura,figuras muito importantes já.especializadas
em colher não 415, mas totalidade das assinaturas
.do Congresso, não é?

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Cinco quintos.

O SR.RELATOR (Prisco Viana)- Exato. Cinco
quintos

Além do mais, na praxe parlamentar brasi
leira é comum a figura do apoiamento, em
que o Deputado ou Senador adere apenas
à proposta de discussão, embora se reserve
o direito de, no mérito, vira votar contra aqui
lo que admitiu discutir.

Além do mais, e aqui nos permitimos
adiantar considerações mais aprofundadas
a respeito da almejada estabilidade constitu
cional, nunca é demais relembrar que as
Constituições, como as institutições que lhes
dão suporte, têm sua durabilidade ligada ao
desenvoMmento e ao amadurecimento glo
bal do País. E este, como um todo, ainda
está em processo de acomodação e de busca
de caminhos, as flutuações constitucionais,
ao invés de serem sintomas de crise, antes
traduzem anseio de aperfeiçoamento e, por
isso, não devem ser inibidas.

Assim, Sr. Presidente, somos pela supres
são pura e simples de todo o capitulo IV,
inclusivepara excluirdo texto do anteprojeto,
também nesta parte, as referências sobre o
Tribunal Constitucional, pelas razões inicial
mente apontadas.

Também pelas razões aqui expostas, de
vem ser rejeitadas todas as sugestões perti
nentes ao referendum popular e as aludidas
ao Tribunal Constitucional.

Examinando as emendas apresentadas
em documento anexo, resultam integralmen
te aprovadas as seguintes ..."

E aí estão todas, não é? Não é necessário ler,
não é Sr. Presidente?

Diante das razões expostas no relatório e
nos pareceres ao anteprojeto da Subcomissão
e as emendas apresentadas, oferecemos o substi
tutivo que se segue.

As emendas, cada qual com o parecer corres
pondente, estão num documento que vai ser dis
tribuído em anexo. Creio que é matéria para ocu
par os Srs. por tempo suficiente a não permitir
que sobre espaço e tempo para novas emendas.
E: o que espera o Relator.

Sr. Presidente, dou por concluído.

O SR. CONSTrrmNTE NILSON GIBSON 
Sr. Relator, apenas um esclarecimento rápido.
Nesse art. 50, V. Ex" refere-se: "São partes legíti
mas para propor ação de inconstitucionalidade..."
O artigo 50...

O SR. RELATOR (Prisco Viana)-Já localizei.

O SR. CONSmmNTE NILSON GIBSON 
.É apenas um problema de nomemjurls. A ação

pressupõe, Sr. Presidente, o contraditório. Tenho
para mim que, no caso, seria de representação.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Represen
tação fica mais adequado.

O SR. CONSmUINTE NILSON GIBSON -'
Não é? Porque a ação seria ação direta.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - V. Ex"tem
razão.

Sr. Presidente, dou por concluído o relatório.
Não creio que seja necessário ler o texto do substi
tutivo proposto ao anteprojeto da Subcomissão
das Garantias da Constituição, CapítuloI,da Invio
labilidade, quer dizer,da Subcomissão da Garan
tia da Constituição, Reformas e Emendas. Se V.
Ex"julgar necessário, farei a leitura.

É o que faço agora, Sr. Presidente: art. 48, que
vai corresponder à numeração do substitutivo im
presso:

..Art. 48. Ao Supremo Tribunal Federal,
com sede no capítulo da União e jurisdição
em todo o território nacional, compete, em
única ou últirna instância, a decisão de todas
as questões que digam respeito -a garantia
e inviolabilidadedos princípios assegurados
por esta Constituição.

Parágrafo único. O Supremo Tribunal Fe
deral compõe-se de dezessete Ministros..."

O aumento de 11 para 16 decorre de que, que
brado o monopólio da representação que hoje
detém o Procurador-Geral da República, e dadas
as faculdades a outras instituições, é evidente que
vai aumentar a demanda de questões constitu
cionais no Supremo Tribunal Federal.

.....nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca, depois de aprovada a escolha pelo Sena
do Federal, dentre cidadãos com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos de idade, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.

Art. 49. Ao Supremo Tribunal Federal,
na sua competência constitucional, cabe, es
pecial e privativamente:
1-por solicitação do Presidente da Repú

blica, examinar, preventivamente, a constitu
cionalidade de qualquer norma constante de
tratados, acordos e atos internacionais."

E aqui está acolhida uma das idéias do antepro
jeto da Subcomissão, em trabalho de excelente
qualidade produzido pelo nobre Relator, Consti
tuinte Nelton Friedrich.

"11- declarar a inconstitucionalidade, em
tese, de lei ou ato normativo federal ou esta
dual ou a interpretação que devam ter;

111- declarar a inconstitucionalidade por
omissão de medidas legislativas ou execu
tivas, assinando ao poder competente prazo
para sua adoção, sob pena de responsabi
lidade e de suprimento pelo Tribunal;"

Também uma outra idéia colhida do antepro
jeto da subcomissão.

"IV - processar e julgar originariamente:
a) os conflitos de atribuições entreos Po

deres da União e os Estados, entre estes ou
entre estes e os municípios;

b) nos crimes comuns, o Presidente da
República, o Vice-Presidente, os Deputados

e Senadores, os Munistrosde Estado, os seus
próprios Ministros e o Procurador-Geral da
República;

c) outras matérias de natureza constitu
cional;

V-julgar, em grau de' recursos, as deci
sões de outros tribunais que:

a) recusem aplicação de norma, com
fundamento em sua inconstitucionalidade;

b) apliquem norma cuja inconstituciona
lidade haja sido suscitada no processo."

"Artigo20 São partes legítimas..."

Já aí acolhendo a emenda do Constituinte NiI
sonGibson:

"para representar sobre a inconstituciona
lidade:"

Correto?

"1-o Presidente da República;
11- o Procurador-Geral da República;
1lI-o Governador de Estado;
IV- as Mesas da Câmara dos Deputados

e do Senado Federal, mediante proposta de
um quinto dos membros de cada Casa;

V- as Assembléias Legislativas, por deci
são da maioria de seus membros;

VI- o Conselho da Ordem dos Advoga
dos do Brasil;"

É uma questão que atende a uma reivindicação
da Ordem dos Advogados do Brasil.Não sei, en
tretanto, se será uma questão pacífica.

"VII- a direção nacional dos partidos polí
ticos.

Art. 51. Quando o Supremo Tribunal
Federal declarar a inconstitucionalidade de
norma legal ou ato normativo, perderá ela
a eficácia a partir da publicação da decisão.

CAPÍTULO II

Da Emenda à Constituição

Art. 52. A Constituição poderá ser
emendada mediante proposta:

I- da Câmara dos Deputados ou do Se
nado Federal, por voto favorável de um terço
de seus membros;"

Foi uma idéia muito boa, que veio da subco
missão, e aqui poderá dar algum desemprego
na área das pessoas encarregadas de recolher
assinaturas pelos corredores, porque, por este dis
positivo,qualquer parlamentar poderá apresentar
uma proposta de emenda constitucional. que, en
tretanto, só tramitará se obtiver o voto favorável
de um terço dos seus membros.

"11- do Presidente da República;
1lI-de mais da metade das Assembléias

Legislativasdas Unidades da Federação, ma
nifestando-se, cada uma delas, por um terço
de seus membros."

- Que é o mesmo quorum com que se mani
festa o Congresso, na inicial do processo de exa
me de emenda constitucional.

"§ 1o A Constituição não poderá ser
emendada na vigência de estado de sítio ou
de estado de defesa.

É uma norma tradicional do nosso Distrito
Constitucional - .
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"§ 20 Não será objeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir:

a) a forma federativa de Estado;
b) a forma republicana de governo;"

E aqui vêm algumas inovações que nos parece
ram corretas dentro da proposta da subcomissão.

c) o voto direto, secreto, universal e perió-
dico;

d) a separação dos Poderes; e

e) os direitos e garantias individuais.
Art. 53. A proposta de emenda à Consti

tuição será discutida e votada em sessão do
Congresso Nacional, em dois turnos, com
intervalo mínimo de noventa dias, conside
rando-se aprovada quando obtiver, em am
bas as votações, o voto favorávelde dois ter
ços de seus membros.

Art. 54. A proposta de emenda rejeitada
não pode ser apresentada na mesma sessão
legislativa.

Sugestões Complementares

Inclua-se onde couber:
Art. 55. Para garantir o cumprimento da

Constituição, além dos já disciplinados, são
assegurados os seguintes institutos:
1-mandado de segurança coletivo;
11- iniciativapopular;
m- Defensor do Povo."

Estas idéias de justiça, diga-se, nasceram no
seio da Subcomissão de Garantia da Constituição,
Reformas e Emendas.

"Art. 56. O mandado de segurança cole
tiva,para proteger direito líquido e certo não
amparado por habeas corpus, pode ser im
petrado por partidos políticos, organizações
sindicais, associações de classe e associa
ções legalmente constituídas em funciona
mento há pelo menos, um ano, na defesa
dos interesses de seus membros ou asso
ciados.

Art. 57. Por meio de iniciativa popular,
três décimos dos eleitores de um quinto das
Unidades da Federação podem apresentar
projeto de lei sobre qualquer matéria."

Vejam os Srs, que não aceitamos a idéia de
que houvesse a iniciativa popular para apresen
tação de emenda constitucional, mas a acolhe
mos em relação à lei ordinária.

Art. 58. O Defensor do Povo será eleito
pelo Congresso Nacional, dentre cidadãos
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco
anos e reputação ilibada e terá mandato de
dois anos, permitida a reeleição por uma só
vez.

Parágrafo único. O Regimento Comum
do Congresso Nacional disporá sobre o pro
cesso da eleição referida neste artigo.

Porque, no anteprojeto, o defensor do povo se
ria indicado, era preciso definir o processo de
indicação e criar um mínimo de condições, de
requisitos que o eleito deve possuir para exercer
essa função.

O Regimento Comum vai, então, estabelecer
a disciplina da eleição do defensor do povo.

Art. 59. São atribuições do Defensor do
Povo- independente daquelas que vão ser,
ainda, definidas pela lei:

I - velar pelo cumprimento da Consti
tuição, das leis e demais normas regulamen
tares por parte da Administração Pública fe
deral, estadual e municipal;

11 - promover os meios visando a defesa
do cidadão contra ações ou omissões lesivas
aos seus interesses, praticados por titular de
cargo ou função pública, recebendo e apu
rando as respectivas queixas e denúncias;

m- criticar e censurar atos da Adminis
tração Pública, zelar pela sua celeridade e
racionalização dos processos adminlstratívos
e recomendar correções e melhorias dos ser
viços públicos;

IV- promover a defesa da ecologia e dos
direitos dos consumidores.

Parágrafo único. A lei regulamentará a
composição e o funcionamento da Defen
soria do Povo.

Art. 60. A lei regulará a forma e os crité
rios a serem adotados nos plebiscitos visan
do à aferição da vontade popular, a respeito
de assuntos de grande relevância social.

Notem os Srs. que, por razões que vão ser en
contradas mais detalhadamente no parecer dado
a emendas a este respeito, nos posicionamos con
trariamente à idéia de submeter o texto constitu
cional ao referendum, mas acolhemos a idéia
de algumas questões, digamos, de interesse so
cial relevante. Por exemplo, se sequer saber se
a sociedade é a favor ou contra o aborto, se a
sociedade é a favor ou contra a pena de morte,
realiza-se um plebiscito questionando os indiv[
duos. Mas, submeter ao referendum popular a
questão da Constituição ser boa ou ruim, acho
que faltará, sobretudo em algumas camadas, ca
pacidade para entender esses dispositivos e, en
fim, sobre eles se pronunciar. Desço a muitos
detalhes a esse respeito, e peço que leiam com
atenção, aliás, como fazem em relação a qualquer
outra questão desta Comissão, na justificativaque
damos para rejeitara idéia do referendum. Abre
se, entretanto, a porta pelo plebiscito para con
sultas sobre essas questões.

Art. 61. O Congresso Nacional, por
maioria absoluta de seus membros, após
sentença condenatória transitado em julga
do, pode decretar o confisco de bens de
quem tenha enriquecido i1icitamento à custa

,dos cofres públicos ou no exercíeío de cargos
ou de função pública.

Neste dispositivo,na forma original do antepro
jeto, - porque esta aqui é uma medida extrema
mente grave, sem dúvida inibidora de ações con
tra o patrimônio público, mas de repercussões
graves - seria necessário incluir, e intercalamos
no texto, "após sentença condenatória transitada
em julgado".

Art. 62. Os atos de corrupção admínís
trativa importarão a suspensão dos direitos
políticos.

Aqui,consultaria ao meu Presidente, com quem
já discutimos tantos textos, se não seria mais cor
reto "na suspensão"?

O SR.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Im
portarão "na".

O SR RELATOR (Prisco Vianna)-Implicarão
na suspensão. Portanto, vamos fazer esta corre
ção.

de cinco a dez anos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o res
sarcimento ao Erário, sem prejuízo da ação
penal correspondente.

§ 10 O ato será declarado pelo Supremo
Tribunal Federal, mediante representação do
Procurador-Geral da República ou de qual·
quer cidadão, conferindo-se ao acusado di
reito de ampla defesa.

Não podemos nunca negar, a quem está sendo
acusado, o direito de se defender.

O SR CONSillrnNTE JOSÉ FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra a V. EX.

O SR CONSillrnNTE JOSÉ FREIRE- Gos
taria de, aproveitando a oportunidade, porque tal
vez fique mais difícil abordar esta questão aqui,
mais à frente. Serei muito breve.

Apresentei uma emenda ao art. 61, não sei o
. original do projeto, porque não o tenho aqui, mas

é esta a redação dada pelo Relator:

"O Congresso Nacional, por maioria abso
luta de seus membros, após sentença conde
natória transitada em julgado, pode decretar
o confiscá de bens de quem tenha enrique
cido ilicitamente, à custa dos cofres públicos
ou no exercício de cargo ou função pública."

A mimha emenda é no sentido de acrescentar
aqui o tráfico de influência. Sei, por exemplo, de
um fato: um Governador de Estado, que tinha
dois filhos com muita habilidade para corrupção,
que não exerciam função pública, mas se utiliza
vam do tráfico de influência. E eu, na condição
de Secretário de Segurança Pública do Estado,
tive que mandar apreender, em sua fazenda, inú
meras máquinas, inúmeras camionetas zero qui
lômetro, inúmeros bens públicos do Estado. En
tão, se pudesse incluir, nesse art. 61, o tráfico
de influência,porque pode haver tráfico sem exer
cer função pública está aí um caso patente. Eram
filhos de Governador, que tiravam as máquinas
zero quilômetro e as colocavam na garagem de
sua casa. Mandamos buscá-las, Eram cinco caro
ros Monza,patrimônio do poder público. Trata-se
de um enriquecimento ilícito. Há também uma
fazenda, com cerca de 5 mil quilômetros, que
havia sido recebida por um órgão público, em
pagamento da dívida com o Estado, que, através
de uma manobra, passou a pertencer aos filhos
do governador e companheiros seus, que usavam
o tráfico de influência.

De forma que acho que estamos diante de uma
oportunidade excelente, nesse art. 61, o tráfico
de influência, que pode ser exercido não apenas
quando se está em função pública. Um filho de
presidente da República, um filho de governador
de Estado pode enriquecer às custas dos cofres
públicos, sem ter, sequer, um cargo para poder
fazer corrupção. Seria muito oportuno e, Sr. Presl
dente, apresentei uma emenda nesse sentido com
justificativa.

O SR.RELATOR (PriscoViana)-Antes, gosta
ria de dar uma explicação ao nobre colega José
Freire: A primeira dificuldade que encontrei foi ,
defínír o que seja tráfico de influência, o que dão
excluivoltarmos a examinar a questão. Os exem
plos trazidos pelo Constituinte José 'Freire confio
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guram o enriquecimento ilícito, não exatamente
o tráfico de influência.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sr. Re
lator, numa discussão intema na Subcomissão
- e o nobre Relator está presente para confirmar
ou não - tínhamos a preocupação de evitar que
fosse punido só o detentor do cargo público, pois
entendemos que quem enriquecer às custas dos
cofres públicos, no exercício do cargo ou função,
ou não, já está incluído. A pessoa que usou tráfico
de influência, enriqueceu ilicitamente às custas
dos cofres públicos, não interessa se foi funcio
nária pública ou não, será punida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
tráfico de influência foi o meio de se chegar ao
enriquecimento ilícito.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Estaríamos
restríngíndo, se colocássemos apenas tráfico de
influência. E mais genérico, mais abrangente, "en
riquecimento às custas dos cofres públicos ou
no exercício:"

§ 2° "São imprescritíveis os ilícitosprati
cados por qualquer agente, servidor público
ou não, que causem prejuízo ao Erário pú
blico."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho).
Chamaria a atenção para esse Erário público, por
que o erário já é público. Tira-se a expressão "pú
blico".

O SR.RELATOR (Prisco Viana)-Art. 63. Cons
tituem crimes de responsabilidade, puníveis com
perda do mandato eletivo ou da função pública,
os praticados pelo Presidente da República, Minis
tros de Estado e dirigentes de órgãos públicos
e entidades da administração indireta, que impli
quem inobservância de normas constitucionais.

Preliminarmente, deveríamos remeter esta
questão a outra comissão, porque a disciplina
sobre crimes de reponsabilidade do Presidente
da República deve constar de alguma norma da
Comissão dos Poderes, mas, como a questão vai
para a Comissão de Sistematização, ela lhe dará
o tratamento adequado.

Art. 64. Somente o Congresso Nacional,
por lei aprovada por dois terços dos mem
bros de cada Casa, pode conceder anistia
a autores de atentados violentos à Consti
tuíção.

Fizemos uma pequena alteração de fórmula,
mantendo praticamente a proposta do antepro
jeto.

Sr. Presidente, creio ter dado as informações
necessárias aos membros da nossa comissão a
respeito das opções que adotamos. E V. Ex" há
de me permitir, neste instante, dizer o quanto me
impressionam os trabalhos oferecidos à nossa
avaliação. Vamos começar do final, sem que isso
signifique julgamento de preferência.

O Constituinte Nelton Friedrich revelou-se ex
tremamente competente na elaboração do seu
relatório, nas propostas que fez, revela sobretudo
a sua vocação democrãtíca, o seu interesse em
contribuir para que sejam montados os meca
nismos eficientes de .1efesa das nossas institui
ções, a começar pela defesa da Constituição. As
nossas discordâncias estão todas no campo con
ceitual, buscando dar o entendimento que nos
parece mais apropriado às questões por ele suscí-

tadas, sem, contudo, negar a velldede, Tanto as
sim que aproveitamos quase que integralmente
todas as suas sugestões mais importantes.

Com relação ao Constituínte Ricardo Fiuza, S.
Ex-elaborou um trabalho de excelente qualidade,
revelando a leitura atenta do que ali está escrito,
o quanto S. Ex< estudou e se dedicou e a responsa
bilidade em que deu o seu parecer.

Por último, o nobre Constituinte Francisco Ros
si também buscou contribuir com a experiência
própria e, através da audiência dos membros da
comissão, todos nós políticos, que trazemos para
aduzir à doutrina a experiência do dia-a-dia das
eleições, da organização dos partidos, na luta pela
cónquista do voto, uma contribuição importante
para o alcance deste resultado.

De igual forma, quero agradecer a contribuição
dos funcionários do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados, sobretudo aqueles que me deram
assessoria direta. Não o faço definitivamente
àqueles que me continuarão auxiliando, porque
ainda terei a oportunidade de recolher a ajuda
que S. S" estarão habilitados a prestar ao Relator.

A V. Ex- também agradeço, pela forma, que
não nos surpreende, ao contrário, confirma a sua
tradição de homem liberal, como vem presidindo
esta nossa comissão.

Vamos agora passar para outra etapa, natural
mente com a participação de toda esta comissão,
de V.Ex-, do Constituinte José Genoíno, que esgo
ta todas as possibilidades de participação. Tra
ta-se de um Constituinte extaordinário. S. Ex" não
deixa que nenhuma porta se feche sem que a
sua participação seja mantida. Vamos para uma
segunda etapa, que a Constituinte adotou, por
sugestão desta comissão, num esquema elabo
rado depois por V. Ex", aproveitando as idéias
que aqui surgiram, de um pequeno debate que
realizamos sobre esse aspecto. Espero novas
emendas, naturalmente. Desejo que não sejam
tantas como vieram na primeira etapa, mas que
ninguém seja cerceado no seu direito de divergir
do que está aqui, de propor novas soluções. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - AJ
gum dos Srs. Constituíntes deseja usar a palavra?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Sr. Presidente, peço a palavra. (Assentimento
do Presidente.)

Gostaria de cumprimentar o Presidente, o ilus
tre Relator e membros desta comissão temática.
Apenas queria - evidentemente não desejando,
nesta hora, polemizar, até pelo contrário, e como
outras oportunidades existirão, queria, de plano,
agradecer as palavras elogiosas do ilustre Relator
e tomar a liberdade de transferir este trabalho
realizado aos membros da nossa comissão, por
que, felizmente, ao contrário do que se transfor
mou a média dos trabalhos até agora realizados,
a nossa comissão foiextremamente pacífica. Con
seguimos trazer um relatório praticamente por
unanimidade. Apenas, por essa razão, não entran
do no mérito das questões, gostaria de, se não
for constrangimento para o ilustre Relator, de
indagar se quando da extinção do capítulo da
inviolabilidade da Constituíção, mais precisamen
te sobre a questão do Tribunal Constitucional,
se realmente o trabalho da subcomissão o moti
vou ou se se trata de um convencimento próprio,
que é o que me parece.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Não ouvi,
Ex" Estava atento à observação do Sr. Presidente
sobre uma questão regimental. Perdoe-me V.Ex"
e pediria que repetisse o que disse.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Es
tava tentando colocar o Relator a par do que V.
Ex-estava dizendo, porque o nobre Constituinte
Ottomar Pinto tomou uma parte do tempo. Se
V.Ex" puder repetir?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Evidentemente, estou levantando a questão
até por uma questão de juízo próprio sobre o
trabalho que teremos que fazerna seqüência, sem
nenhum objetivo de constranger.

DustreRelator,a motivá-lo a extinção do tribunal
constitucional, trata-se de um convencimento
realmente do Relator ou da análise de todos os
trabalhos desta comissão temática?

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Resulta de
uma cuidadosa avaliação dos resultados dessa
experiência em vários países, em primeiro lugar.
Em segundo lugar, decorre do convencimento
pessoal que tenho de que esta função não pode
e não deve ser retirada do Supremo Tribunal Fe
deral, porque, ao longo da sua existência quase
secular, tem se desincumbido corretamente des
sa missão. Depois, nos termos da proposta de
V.Ex" e no conhecimento que busquei obter das
experiências feitas em outros países, localizadas,
especialmente, na Europa Central, esses tribunais
tendem a se tomar políticos, pela própria forma
da indicação de seus membros - e V. Ex" aqui
mandou que o Congresso Nacional indicasse um
determinado número de membros e é impossível
fazê-lo,senão politicamente-. Então, com receio
de que se confirme o seu caráter político, optei
por manter o Supremo Tribunal Federal como
Corte constitucional brasileira.

No substitutivo ao capítulo por nós oferecido,
incluímos muitas das idéias de V.Ex',ampliando
o campo do exame de constitucionalidade de leis,
admitindo até, como V.Ex" propôs, o exame pré
vio da constitucionalidade em relação a determi
nadas matérias. Portanto, por convicção pessoal,
estou convencido, hoje, de que não convém, não
está provada ainda, não demonstrou ser melhor
a experiência do tribunal constitucional. Optei que
se mantivesse tal competência com o Supremo
Tribunal Federal. E solicito, rogando até, que V.
Ex' faça uma leitura no parecer que oferecemos
à emenda do Constituinte Daso Coimbra, que
foi quem, entre outros Constituintes, propôs a ex
clusão desse capítulo, porque lá faço um histórico
mais detalhado da questão, recorro a experiência
de outras nações e melhor explico a minha po
sição.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Agradeço pela sua intervenção. É importante
ter essa aferição quanto ao critério. Fiquei razoa
velmente surpreso porque V.Ex', quando, na Sub
comissão-B, reproduziu ipsis litteris das Forças
Armadas, fazia referência em que se embasava
a origem, já que, na Subcomissão, 213 dos mem
bros aprovaram aquele texto. No nosso caso 
apenas acrescento para registro - tivemos unani
midade de ordem técnica quanto ao tribunal
constitucional. O único voto contrário, que foi do
ilustre Constituinte Nilson Gibson, aconteceu a
posteriorl. Quando, à hora da votação, S. Ex"
ingressou no Plenário, essa matéria tinha sido de-
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cidida e S. Ex' fez- aliás, foi notável o seu traba
lho - o registro, como uma questão de ordem,
de que, se presente estivesse, votaria contra o
tribunal constitucional. Então, de nossa parte, na
Subcomissão, realmente veio tecnicamente co
mo unanimidade. Das quase oitenta emendas que
vieram ao trabalho desta Subcomissão, cinco
emendas propõem a supressão do tribunal consti
tucional e doze propõem o seu aperfeiçoamento.

Era só esta observação.

O SR. REU\TOR (Prisco Viana)- DustreCons
tituinte, cada caso é um caso, cada situação tem
sua peculiaridade. Louvo o poder de convenci
mento de V. Ex' em relação à Subcomissão, que
espero tenha em relação à Comissão. Em relação
à matéria, trago argumentos para serem discu
tidos. Certamente V. Ex' levou argumentos à Sub
comissão e teve competência para convencê-Ia,
tanto assim que obteve êxito.

Quando me referi ao quorum, com que foi
o capítulo referente às Forças Armadas aprovado
naquela Comissão, era um dado a mais, porque,
em relação à matéria, também por convencimen
to, acolho o antéprojeto na parte específica do
Constituinte Ricardo Fiuza.

O SR. CONSillWNTE RUY NEDEL - Estra
nho a ausência, na discussão, a respeito da refor
ma da Constituição. Tratamos só da emenda, e
vemos uma diferença significativa entre reforma
da Constituição e emenda da Constituição.

Quero divergir até do termo, na questão da
minha emenda, para os pleitos em que não teriam
direito a candidatos majoritários aqueles partidos
que não tivessem representação proporcional. Te
riam que conquistar um referendum popular de
representantes a nível proporcional, para pode
rem entrar na pletora de números de candidatos,
o que causaria sérios transtornos nos grandes
municípios; não seria só para Presidente da Repú
blica. A argumentação de V. Ex' diz que, "em
diversos paíse, tem-se servido mais a regimes au
toritários e ditatoriais do que democráticos". A
mim me preocupa também a ditadura do excesso
de candidatos para cima do eleitor. Suportar um
programa gratuito na televisão, com trinta candi
datos a prefeito de uma capital de Estado, é um
instrumento de tortura também para o eleitor.

O SR. REU\TOR (Prisco Viana)- De fato, por
haver V. Ex' chegado um pouco tarde, não alcan
çau a parte da exposição que tratava de reformas
e emendas, a que demos muito destaque. Há
uma divergência conceitual entre este Relator e
o anteprojeto. Entendemos que reforma, emenda
e revisão sejam a mesma coisa. Até recorremos
ao Prof. Pinto Ferreira para aduzir o argumento
de que elas significam a mesma questão.

Com referência à eleição, acreditamos que a
proposta do substitutivo contém uma regra até
mais rigorosa. Os partidos devem existir, desde
que estamos adotando o princípio da liberdade
de criação dos partidos; a restrição deve ser à
sua representação no Congresso Nacional. Para
isso, estamos exigindo um mínimo de representa
tividade popular. Por exemplo: 3% dos votos, ou
das legendas, para a Câmara dos Deputados, com
um mínimo de 2% em pelo menos cinco Estados.
O partido que não obtiver isso ficará trabalhando
para alcançar os limites do Estado e municípios.
Esse será o melhor critério para a questão.

O excesso de candidatos poderá ser contido,
na medida em que também cuidarmos do exces-

so dos partidos. Por isso, defendo o pluriparti
darismo, com um mínimo de regras que impe
çam a pulverização, a atomização, o multiparti
darismo anárquico, quase caótico, que, se deixar
mos, vai-se formar. Quarenta partidos, da moite
para o dia, se fizeram após a votação da Emenda
Constitucional n° 25, feita em 1985. Creio que
V. Ex' tem razão, mas, ainda assim, é matéria
a ser cuidada no campo legislativo próprio, que
é o da legislação ordinária.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Por
oportuno, apenas, me permito acrescentar ao que
disse o Constituinte RuyNedel, um fato que existiu
aqui em Brasília:a lista de candidatos a senadores
em Brasília atingiu a 66 candidatos; só para as
três vagas do Senado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE- Com
a permissão de V. Ex', eu gostaria de fazer apenas
duas observações, ligeiramente, e isto não tomará
o tempo de V. Ex' e nem dos Srs. Constituintes.

É lamentável que tenha sido mantido o art.
go do projeto da subcomissão que permite que
o filiadoa partido político registre sua candidatura
a cargo no Poder Legislativoe no Poder Executivo.
Isto significa, Sr. Presidente, mais ou menos, o
seguinte: Um homem de prestígio, em determi
nada cidade - eu daria, aqui, como exemplo,
o Presidente desta Comissão, que é um homem
inegavelmente querido no seu Estado, no Brasil
inteiro, dentro desta Casa, pelos relevantes servi
ços prestados a esta Pátria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - S.
Ex' já foiMinistrodo Trabalho, Ministroda Educa
ção, Governador de Estado, Constituinte, e dispu
tando, num determinado município do Estado
do Pará o cargo de prefeito e, ao mesmo tempo,
permitindo que ele registre candidatura para ve
reador, ele vai "papar" os votos, quase todos, para
o cargo majoritário e para o cargo legislativo,le
vando nas suas costas cinco, seis candidatos, não
permitindo àquele candidato mais novo, que pode
despontar para a vida pública, não permitindo
ao candidato mais pobre integrar, canalizar para
o seu partido votos, porque o Constituinte Jarbas
Passarinho, pelos serviços prestados ao partido,
à Pátria, ao Estado etc. não dará condição para
um candidato novo também se eleger; vai, então,
absorver a legenda no cargo legislativo; ele vai
abocanhar maior número de votos, e, consequen
temente, o seu partido vai canalizar para o Poder
Legislativo municipal a maioria de vereadores,
além de se eleger prefeito daquele determinado
município.

Por isso, apresentamos uma sugestão, no sen
tido de que fosse permitido apenas um registro:
ao Poder Legislativoou ao Poder Executivo.

A outra observação diz respeito ao art. 27 do
projeto inicial, da emenda popular. Além das suas
convicções pessoais, que foram declaradas, dos
estudos feitos, V Ex' teve não apenas quatro
emendas apoiando a extinção dos artigos 4° e
16, que tratam do Tribunal Constitucional. Tra
ta-se dos art. 4° e 16 do projeto inicial,que tiveram
não apenas quatro emendas, mas cerca de qua
torze emendas aprovadas, e cada uma delas devi
damente justificada. Eu, por exemplo, justifiquei
minha emenda.

Entendo que todos nós Constituinte fomos elei
tos no dia 15 de novembro de 1986 e cada um
de nós falou em programas de rádio, televisão,
nos comícios, dizendo que estávamos sendo elei
tos para escrever uma constituição, para elaborar
uma constituição. Quem veio para esta Casa veio
com a outorga do povo. Por que, pergunto eu
em minha justificativa,por que voltar esta outorga
novamente ao povo, para perguntar se os seus
constituintes, os seus eleitos, fizeram bem uma
Constituição? Eles já deram a outorga para que
fizéssemos esta Costituição. Ou bem ou mal vie
mos para aqui com o consentimento do povo.

Era este o registro que eu desejava fazer.Muito
obrigado pela atenção de todos.

O SR. REU\TOR (Prisco Viana) - Agradeço
a V. Ex' e, se o Presidente me permitir, muito
rapidamente, quero fazer uma observação em re
lação ao art. 9" do anteprojeto e que, no subtitu
tivo, toma outro número, recebeu o n° 5:

"É permitido o registro de candidatos a
dois cargos eletivos, na mesma circunscri
ção, sendo um executivo e outro legislativo."

Devo dizer a V.Ex' que esta não é uma questão
fechada, para o Relator, embora entenda que o
dispositivopreserva algumas figuras muito impor
tantes para o Congresso Nacional, que, às vezes,
envolvem-se em eleições majoritárias, não sendo
bem-sucedidos, ficam afastados, e muitos deles
estão fora da Constituinte neste instante. Esta a
inspiração.

Fique certo V. Ex' de que seus argumentos,
entretanto, foram ponderados, vou sobre os mes
mos refletire terei oportunidade de me manifestar,
sobretudo não considerando o assunto uma
questão fechada pelo Relator.

Quanto à questão do referendum, desenvolve
V. Ex' argumento inteiramente de acordo com
aquele expedido pelo Relator, e, se não estiver
constando das anotações e do parecer escrito,
farei questão de incluí-lo, para que a posição de
V. Ex' fique bastante clara e registrada nos Anais
da nossa Comissão e da Constituinte. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Srs. Constituintes, encerraremos aqui esta partici
pação, e quero fazer uma consulta ao Plenário.

Vimos o Relator fazer um relato bastante exten
so do trabalho de S. Ex', explicando as razões
pelas quais chegou a este que eu chamaria, hoje,
de pré-substitutivo, porque vaichegar a um substi
tutivo depois das emendas que serão apresen
tadas.

Como vimos, ainda há pouco, em relação às
observações feitas pelo Constituinte Nelton Frie
drich, a questão do métrito passa a ser essencial
no momento em que se discutir a emenda desta
cada, na discussão do encaminhamento da vota
ção.

I

Não era de crer que, no momento, por exemplo,
em relação ao Tribunal Constitucional, o argu
mento do Constituinte Nelton Friedrich pudesse
sobrepor-se ao do Constituinte Prisco Viana, e
cada um deles ceder ao outro, tão rápida e facil
mente. Portanto, será, realmente] a capacidade
de convencimento que cada um terá no momento
em que discutir com o Plenário o global da co
missão.
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Assim, eu perguntaria se os Srs. Constituintes
se dão por satisfeitos com esta explanação, e,
neste caso, abriríamos o espaço e o tempo para
a apresentação das emendas, como já está aberto,
desde o início da manhã de hoje, e só voltaríamos
a nos reunir quando tivéssemos o resultado final
do Relator, em relação às emendas que S. Ex'
receberá dentro de 48 horas, e que, por seu turno,
terá 48 horas para examiná-Ias. A menos que,
pela praxe já adotada, aqui mesmo repetida em
vários casos, um terço da comissão requeira uma
sessão extraordinária, caso em que faríamos a
sessão, baseados apenas no pedido de um terço
dela, para uma fmalidade especificada.

O SR. CONSTIT(JJNTE RUY NEDEL- Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não, Excelência.

O SR.CONSTITUINTE RUY NEDEL-É possí
vel pedir destaques dessas emendas que estão
aqui, ou se, necessariamente, teremos que apre
sentar ou não...

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) -Já
respondemos quanto a isto, a uma questão levan
tada pelo Constituinte José Genoino, e é possível.

Vale a pena reiterar e é bom que V. Ex' trate
do problema, para mostrar, inclusive,a desneces
sidade de repetir emendas agora em relação ao
substitutivo. Aquelas já apresentadas e que não
tenham sido aceitas pelo Relator terão oportu
nidade de ser destacadas, e, no destaque, discu
tidas e votadas. Muito obrigado a V.Ex'

Está encerrada a reunião,

(Levanta-se a reunião às horas e
minutos.)

ANEXO À ATA DA 8' REUNIÃO, REALf
ZWAEM5-5-87,ÀS 10h20m E PUBLICADA
NO SUPLEMENTO AO DANe Na 56, de
8-5-87

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Haven
do número regimental, está aberta a reunião para
mais uma audiência pública. Convidamos para
fazer sua exposição o Dr, LuizRomero Patury Ac
cioly, ex-Secretário da Receita Federal, Procura
dor Fiscal do Estado de Pernambuco e tributarista
de alto conceito no País e a nível internacional.

O SR. LUIZ ROMERO PATURV ACCIOLV
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, inicialmente,
gostaria de agradecer a subcomissão a oportu
nidade de poder participar deste momento histé
rico, porque para qualquer pessoa que se dedica
à área é uma profunda honra poder participar
do momento tão rico por que passa o Brasil.

Gostaria de, inicialmente, dizer que tudo é con
dicionado pela visão que temos do mundo e das
coisas, e essa visão é que condicionará e determi·
nará as posições que assumimos. Por isso, é imo
portante recordarmos alguns pontos sobre como
vemos a problemática tributária. A problemática
tributária - gosto de repetir isso - é uma ciência
estudada, inicialmente, na área das finanças públi
cas. Ela é simplesmente discritiva, não assume
qualquer posicionamento, não faz qualquer op
ção; descreve os tributos, mostra os efeitos de
.cada tributo, como é feita a junção de um grupo
de tributos e ainda as conseqüências que decor
rem dessa mesma junção. Mas ela demonstra
e evidencia os efeitos, as conseqüências, quando

se elege um determinado tributo e, mais ainda,
quando se elege um grupo de tributos. Porque
todo tributo - como ele é uma transferência de
recursos da iniciativaprivada para o Estado, que
volta, depois, em termos de gasto público - tem
suas restrições. Não se pode aceitar que um tribu
to seja neutro. Só pelo fato de retirar recursos
da iniciativaprivada, do meio econômico, ele em
si, não pode ser neutro. É lógico que temos tribu
tos com maior importância, em termos econô
micos, como são os' casos do Imposto de Impor
tação, do Imposto de Exportação, do Imposto so
bre Operações Financeiras e do próprio Imposto
de Renda. Alguns impostos praticamente só têm
sentido como instrumento de política: é o caso
dos Impostos de Importação e Exportação. Já
se foi o tempo em que o Brasil utilizava esses
dois impostos como fonte de receita. O Imposto
de Importação e o Imposto de Exportação, na
verdade, são impostos de política, ou para evitar
importações ou para desestimular exportações.
Na medida em que as exportações se realizam,
ou seja, em,que o Imposto de Importação é arre
cadado, na medida em que o Imposto de Expor
tação aumenta a receita, significa que os instru
mentos tributários não estão surtindo o efeito de
sejado, mas justamente o contrário do que se
poderia esperar. Não são, assim, fontes de arreca
dação. Às finanças públicas cabe exatamente fa
'zero estudo neutro, sem qualquer opção, dizendo
as conseqüências de forma fria e descritiva. Mas,
depois desse estudo frio e descritivo, é lógico que
se deve estabelecer uma política:primeiro, o País
terá que fazer uma opção política de quais impos
tos ele deseja implantar; segundo, não somente
imposto individualmente considerado, mas o gru
po de impostos que ele deseja. Temos, assim
o sistema tributário formado. Sem dúvida, esta
é uma opção política que supõe, primeiro, um
desenho global na Constituição, que, em si, não
define nem determina imediata e necessariamen
te. Tudo vai depender da legislação ordinária. até,
por que cabe à legislação ordinária acompanhar
o progresso da própria comunidade. Aopção polí
tica por alguns impostos ou por um grupo de
impostos é uma opção valorativa e exige repre
sentatividade da comunidade, e só quem pode
fazer isso efetivamente e com adequação é o Par
lamento.

Muito bem, adotada essa opção política por
determinados impostos e por um grupo de im
postos, passamos ao esquema de tomá-los obri
gatórios. E aí surge o desenho constitucional. Va
mos desenhar o sistema tributário dentro da
Constituição e, a partir desse desenho então, pas
sar a legislar ordinariamente, sobre cada imposto,
assegurando o princípio que deve orientar o pro
cesso, qual seja, o princípio fundamental da justi
ça fiscal. Mas todo esse esforço - e é por isso
que fizesta pequena introdução - está condicio
nado por algo que, à primeira vista, parece muito
simples, que é executar a lei. Na execução da
lei, surge não somente a comunidade, a maneira
como ela aceita os tributos, qual a sua capacidade
de cumpri-los como também, com relação à má
quina estatal, que condição ela tem para executar
a lei. Podemos ter alguns impostos muito bons,
podemos ter um grupo de impostos muito bem
ordenados, muito consistentes, mas se a máquina
estatal e a comunidade-a comunidade é impor
tante nesse ponto - não aplicam, não executam
devidamente a lei,por mais justo que seja o síste-

ma jurídico-formal criado a sua execução será
injusta, porque alguns vão pagar, outros não. É
fundamental atrelar a opção de natureza política
ao potencial da administração tributária ou à ca
pacidade que tem a administração tributária de
Jazer executar a opção política adotada obriga
tória, constitucionalmente, depois detalhada em
termos de legislação ordinária.

Fiz esta colocação somente para acentuar a
importância de que temos realmente tributos ad
ministráveis, cuja legislação tem condições, efeti
vamente, de ser executada. Não adianta ter um
tributo maravilhoso, especular, se não é cobrado.
Por exemplo, o americano prefere o imposto so
bre vendas na última operação, que economi
camente é um imposto que tem menor reper
cussão, ou repercussões econômicas negativas.
É o imposto chamado monofástico, na última
operação. Mas, sabemos que na última operaçâo
temos uma grande quantidade de contribuintes
varejistas, geralmente desorganizados e com mui
ta dificuldade de serem fiscalizados e com uma
capacidade limitada de auto-execução da lei.

E preciso lembrar que no sistema moderno,
e cada vez mais no Brasil, o Estado depende dos
contribuintes, porque partimos praticamente de
um regime de autolançamento - é até uma de
nominação inadequada -, ou seja, antigamente,
o Estado calculava e cobrava o imposto. Hoje,
não; o contribuinte faz tudo. Se examinarmos o
Imposto de Renda, por exemplo, o contribuinte
recebe o formulário, preenche e paga o imposto.
É preciso que a comunidade tenha capacidade
de executar a lei que se pretende introduzir no
País.

Há ponto sobre o qual é importante meditar
mos, porque é muito repetido e de vez enquando
nos levaa posições distorcidas. Por exemplo, acho
que, sem dúvida alguma, o sistema tributário tem
que ser progressivo, porque buscamos justiça fis
cal. A progressividade nada mais é do que a co
brança de mais imposto, quer dizer,que o imposto
proporcionalmente seja maior quanto maior seja
a capacidade econômica do contribuinte. Por
exemplo, se ganho somente cem cruzados, tenho
uma alíquota de 10%, se ganho duzentos, tenho
uma alíquota de 20%. Isto quer dizer alíquotas
progressivas, ou seja, quem ganha mais paga
mais, proporcionalmente. O imposto progressivo
é o sistema ideal, sem dúvida, em termos de justi
ça fiscal.

Não nos podemos esquecer também de que
o mecanismo de progressividade tem alguns con
dicionamentos pelo repasse imposto por tercei
ros: repasse para a frente na cadeia da circulação
de mercadoria, por exemplo; repasse para trás,
no caso do produto, por mecanismo de preço;
e, para os lados, até paralelos. Então, há meca
nismo de repasse com que hoje temos que convi
ver.lsso nada mais é do que fruto da racionalidade
do sistema, do planejamento. Hoje, temos várias
pessoas que se dedicam exatamente a fazer pla
nejamento tributário, simplesmente. Então, pode
se saber quanto se vai ganhar até o fim do ano
e qual será a alíquota a pagar. Em termos de
mercado, em termos de psicologia, é aceitável
que o imposto sobre vendas, por exemplo, seja
sempre repassado no preço, e isso é muito impor
tante no aspecto psicológico social. Mas há outros
problemas econômicos, seja de possibilidade de
demanda de oferta, seja de elasticidade. Tudo
condicionará poder fazer o repasse ou não. Não
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podemos negar a existência do planejamento tri
butário. Esse procedimento é normal, e muito
conhecido na área dos médicos e dentistas. Essas
duas classes sabem, mais ou menos, quanto vão
ganhar até o fim do ano, digamos, e qual será
sua carga tributária,quanto vão despender. Então,
nesses termos, se tiverem condições de repassar
o custo dos impostos, eles o farão, sem dúvida
alguma. Na área industrial, então, isto é mais evi
dente, porque nenhum industrial fazo seu investi
mento sem o projeto. O mecanismo de planeja
mento, que nasceu com a Sudene e se espairou
por todo o Brasil,evidencia que se fazum esnllo
empresarial de custos, lucratividade, mercado e,
com tudo isso, praticamente, tem-se, como saber
qual será o rendimento e a tributação, em um
ano, por exemplo. Se houver condições de repas
sar ao preço essa tributação, isso será feito. É
um problema simplesmente econômico.

É importante a progressividade, mas não nos
podemos esquecer de que ela, em si, não resolve
o problema, principalmente de sociedade que já
atingiu esse nível. Então, qual é a solução do
problema? Quem nos mostra é Moash,um impor
tante economista e financista americano, que diz
que não temos de examinar simplesmente a pro
gressividade do imposto, ou seja, da receita públi
ca, mas temos que ir à progressividade do gasto
público. Isto porque, eventualmente, se arrecada
imposto regressivo, mas utiliza-se todo esse im
posto em aplicações de natureza social, o impos
to, que era regressivo de certa forma ganhou pro
gressividade. Então, em termos de sistema de
equilíbrio de gasto, de receita em gasto público,
de arrecadação de imposto e dispêndio do Gover
no, transformou-se um imposto, que, à primeira
vista, era regressivo no seu contexto global, em
finanças públicas progressivas. Isso é importante,
porque pode até acontecer o contrário. Pode-se
arrecadar um imposto altamente progressivo e
fazer gastos que só beneficiem as classes altas,
de nada adiantando a progressividade. Então, não
vamos ficarrestritos à progressividade, em termos
de arrecadação. A progressividade tem que ser
do sistema de receita e despesa, e tem de haver
um saldo favorável à progressividade dentro do
sistema - assim ele ganha legitimidade, ganha
em justiça. Este é outro elemento muito impor
tante, mas ficamos sempre dizendoque o imposto
é direto. Sabemos que o próprio Imposto de Ren
da pode ser repassado e ele o é muitas vezes.
Diriaaté que normalmente se repassa. E muitos
contribuintes, pessoas físicas, que têm grandes
patrimônios, planejam a sua vida econômica e
sabem de antemão quanto devem pagar e, se
puderem repassar o imposto, vão fazê-lo. Não
adianta nos enganarmos. Então, o problema fun
damental é atuar sobre os dois lados, sobre a
receita e sobre a despesa, até porque é muito
difícil. Como os impostos diretos são mais difíceis
de se administrar, de se cobrar, e mais sensíveis
às reações, usa-se sempre o imposto indireto,
ainda quando o imposto, como no caso, é carac
teristicamente indireto. O fato de ser direto ou
indireto está no repasse ou não do imposto. O
problema é de mecanismo de cobrança. Há im
postos naturalmente indiretos, como é o caso do
Imposto de Importação, que, em uma empresa,
normalmente é indireto. Por quê? Porque ela re
passa no preço das mercadorias. Mas pode-se
ser um importante importador particular e esse

imposto transforma-se de indireto em direto. O
fato teria que ser examinado em cada caso.

Podemos dizer que normalmente os impostos
diretos são progressivos e os indiretos regressivos.
Regressivos por quê? Porque não contemplam
a capacidade econômica do contribuinte. Se ga
nho cem, pago dez cruzados de IPI. Ora, se uma
pessoa ganha mil, paga dez cruzados de IPI. En
tão, o imposto ficou regressivo. Em relação à mi
nha renda, dez cruzados em, cem representam
10%; e, dez cruzados em mil representam 1%.
Então o que tinha mais pagou uma alíquota me
nor. Aíestá um problema bem simples da regres
sividade e da progressividade. Não nos podemos
esquecer de que a regressividade e a progres
sividade podem ser anuladas pelo repasse dos
custos impositivos.

Outra coisa importante relativa à progressivi
dade e à regressividade não é somente como
se gastar. Estudos feitos mostraram a importân
cia, a vinculação desses dois aspectos. Temos
estudos também sobre psicologia financeira:psi
cologia financeira na arrecadação, psicologia fi
nanceira na comunidade, ou seja, como a comu
nidade enfrenta a questão. E as comunidades ten
dem a reagir menos à tributação na medida em
que os gastos sejam socialmente direcionados.
Por isso se houve dizer que o Brasil está com
a carga tributária alta. Quando se examinam os
dados e o cálculo global, chega-se à conclusão
de que o Brasil está com a carga tributária de
25 a 26% - grosseiramente - pagando as con
tribuições sociais. Nos Estados Unidos, a base
é de 30%. E como está na França? Na base de
40%. E na Áustria?Acima de 50%. Então, a carga
tributária brasileira está baixa.

Há alguns condicionamentos que diferenciam
a questão. Primeiro - e isso é fundamental 
se os serviços sociais não são eficientes, é lógico
que, a carga tributária, ainda que baixa, transfor
me-se em carga alta. É muito comum haver dis
torções. Quando faço tais colocações, não faço
crítica, porque qualquer um de nós sofrerá as
mesmas conseqüências de uma estrutura porque
somos condicionados por ela.

Vejamos a Previdência Social. É muito normal
que qualquer pessoa da classe média pague à
Previdência Social e não utilize os seus serviços,
porque não confia no órgão, por causa da desor
ganização, da centralização. E muito dificil orga
nizar esse paquiderme tão grande que se chama
Previdência Social, distribuída por todo o País e
cuja administração é centralizada.Tem-se tentado
isso, há um esforço muito grande nesse sentido,
sem dúvida alguma. Mas, vejamos: ninguém que
pertença à classe média recorre a PrevidênciaSo
cial. Por que? Não recorre à Previdência Social
porque tem temor. Então, a pessoa faz o seu
seguro de saúde, ou paga o seu médico particular,
normalmente. Na verdade, fez, socialmente, um
gasto de previdência que deveria beneficiá-Ia,
mas, como não o utílíza, ele fica caro. A contri
buição de 25% de carga tributária ficaalta, devido
a uma série de dificuldades:há casos de contratos
em empresas privadas para policiamento; pes
soas tendo problemas com a Previdência;a edu
cação é toda paga, a não ser a nível do pessoal
maís pobre e com maior dificuldade econômica.
Portanto, a contribuição de 25% transforma-se
em contribuição alta. É lógico que ainda há pro-

blemas de distribuição de renda, péssima no Bra
sil, com uma concentração muito grande. Não
se pode simplesmente tirar todo o dinheiro da
pessoa rica. Tem-se que cobrar um percentual,
um montante. Mas o número de ricos é pequeno,
porque a concentração de renda é grande. Aelas
'se média é grande. Então, não se pode dispensar
a classe médica. Pode-se estabelecer - seria jus
to e acho que seria razoável- um limite de isen
ção de Imposto de Renda bem alto. Estou inteira
mente a favordisso. O que está ligado diretamente
à subsistência do individuonão deveria ser tribu
tado pelo Imposto de Renda, mas temos um uni
verso de contribuintes pequenos que devemos
manipular, porque temos de manipular a nossa
realidade.

Nesse quadro que coloquei, gostaria de acres
centar algumas considerações sobre a grande re
forma tributária feita no Brasil em 1965 e implan
tada em 1967. Essa reforma já estava em estudo
no Congresso Nacional desde a década de 50,
havia projeto de reforma tributária nacional no
Congresso. Havia muitas pessoas interessadas,
fizeram-sevários seminários e, em 1967, introdu
ziu-se a Reforma Tributária Nacional, sem dúvida
alguma de uma coerência intema e de uma racio
nalidade intrinseca muito grande. A reforma de
1967 é elogiada em todos os países, realmente
foi muito importante, e serviu como instrumento
de desenvoMmento. Os tributos ficam mais ou
menos compatíveis e a discriminação de renda
é bem colocada. Mas não podemos negar que
a reforma centralizou recursos na competência
da União. I:: preciso, portanto, um grande esforço
no sentido de se fortalecerem Estados e muni
cípios, isso é inegável. É lógico que o fortaleci
mento de Estados e municípios tem que ser feito
com muita ponderação, primeiro, para não des
truir o grau de consistência do sistema tributário
brasileiro,principalmente do que está desenhado
na Constituição.Segundo, não se pode esquecer,
também - e é importante isso - que na medida
em que haja descentralização tributária, em que
cada entidade ou ente arrecade seu próprio im
posto, teríamos que esquecer o problema da re
distribuição interregional da renda.

Há dois fatores importantes: primeiro, a impor
tância de se manter o sistema tributário consis
tente e não anárquico, porque pode condicionar
e limitar o desenvolvimento. Ao mesmo tempo,
não podemos desprezar o mecanismo de redistri
buição interregional de renda. Por que? Acho que,
quando, não fosse o problema de nacionalidade,
de patriotismo - e isso ninguém nega - seria
o problema da emigração. Sou nordestino e sei
que é natural a emigração do Nordeste para o
Sul. Quando saí do Nordeste para o Sul, ou do
interior para as Capitais, são pessoas sem qualifi
cação, e vão competir com desvantagem mons
truosa. Então, o normal é cairem no subemprego.
Este é um problema sério para o Centro-SuI e
para as cidades desenvoMdas 90 Norte e Nor
deste.

Realmente, não podemos renunciar ao meca
nismo de redistribuição interregional da renda,
ou seja, a União tem que arrecadar um montante
de imposto para redistribuir, porque, se o Estado
mais pobre dispuser apenas do recurso que arre
cadar não haverá redistribuição interregional de
renda. As modificações necessariamente têm que
ser feita e deve-se observar esse ponto funda-,
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mental. É lógico que nos preocupa também o
problema da carga tributária, e inclusive alega-se
que ela tem sido reduzida, de 25 para 22%. Sabe
mos que o problema de carga tributária, como
da regressividade, que veremos depois, não é
constitucional.O problema de distribuição e redis
tribuição interregional da renda é constitucional
e realmente tem de ser atacado de frente. Mas
a regressividade ou a progressividade não é de
natureza constitucional. É lógico que, se criamos
a1temativasde utilizaçãode impostos diretos, au
mentaremos a progressividade do sistema em ter
mos globais. Mas, primeiro, não é apenas um
imposto; segundo - e até porque sabemos que
pode ser eliminado o problema de progressivi
dade pelo repasse do custo de imposto - é um
problema muito mais de legislação infraconsti
tucional.

Faremos na Constituição um desenho constitu
cional do sistema tributário, com o potencial de
atuação do Estado e de sua arrecadação. Mas
atuação terá que ser concreta, o Congresso terá
que participar, no seu dia-a-dia, da elaboração
da legislação ordinária.Aatuação far-se-à fechan
do-se os campos de desonerações, de não inci
dência, tomando o imposto progressivo onde ele
deve ser mais progressivo; aumentando os limites
de isenção na medida em que seja possível. As
duas coisas têm que se equilibrar.

Gostaria de lembrar que o problema da inflação
é inteiramente hexógeno ao sistema tributário
constitucional, está inteiramente fora dele, à sua
frente. Assim mesmo, o legislador ordinário tem
tentado convivercom a inflação,já que não conse
guiu vencê-Ia, e, inclusive, a técnica brasileira é
internacionalmente elogiada sob este aspecto.

Criamos a correção monetária de balança das
empresas, um mecanismo para se evitar que as
empresas sejam tributadas sobre o lucro inflacio
nário. O mecanismo de correção monetária do
balanço é elogiado em todo o mundo, porque
conviver com a inflação é cobrar o imposto sem
que ele váalém do que deveria.É,também, evitar
que as pessoas que ganham com a inflação 
e tem muita gente que ganha com a inflação
- não sejam efetivamente tributadas. Quando
se fala em lucro inflacionáriotem-se a impressão
de que ele não é tributável,mas, há lucros inflacio
nários tributáveis e que devem ser tributados. Há
pessoas que ganham com a correção. Como há
pessoas que perdem com a inflação, necessaria
mente, dentro da economia, alguém ganhou e
o lucro tem que ser tributado efetivamente. A cor
reção monetária do balanço nada mais é do que
a resposta ao mecanismo da inflação. Por isso
a carga tributária começou a aumentar. O meca
nismo do imposto semestral para as grandes em
presas, feito na legislação ordinária, nada mais
é do que um forma de conviver com a inflação,
porque, se se esperar o ano todo pelo lucro apura
do, ter-se-à o imposto muito pequeno. Por isso
se antecipa para o meio do ano a sua cobrança.
Esta é uma forma de convivência, que se encon
trou, não é normal. O ideal seria que não tivésse
mos de corrigir o balanço da empresa que não
houvesse semestralidade para as grandes empre
sas; o ideal é o mecanismo de bases correntes.

O que é mecanismo de bases correntes? É
uma forma de lutar contra a- inflação, além de
ter outras razões, de aproximar o momento do

pagamento do imposto do instante da geração
do rendimento, mas é um mecanismos para tam
bém se convivercom a inflação.A redução muito
grande dos prazos de recolhimento do tributo é
também forma de se conviver com a inflação.
Então, todo o esforço tem sido feito exatamente
no sentido da convivência com a inflação. Ainda
assim, a inflação cria distorções, sem dúvida algu
ma. A modificação da carga tributária nada tem
a ver com o desenho constitucional.

Outro ponto importante é a regressividade do
sistema, que, como mostrei, nada tem a ver com
o desenho constitucional. É lógico que o desenho
constitucional poderá limitar-se a concentrar pra
ticamente toda a arrecadação em impostos indire
tos, normalmente repassados nos preços e, nor
malmente, repito, regressivos. Dois impostos es
tão merecendo atenção e já 'poderiam ter sido
criados pela União: o Imposto sobre Heranças
e Doações, que já existiano passado, e o Imposto
sobre o Patrimônio Líquido. Mas criados como?
Na competência residual da União.Talveza União
nem precisasse de sua competência residual para
instituir o Imposto sobre Heranças e Doações.
Cobraria sob a forma de acréscimo patrimonial
e deduziria do Imposto de Renda. Quer dizer,não
é este o fator limitativo ou que dará progressi
vidade ou regressividade. O fator de progressi
vidade e regressividade ocorrerá pelo tratamento
da legislação ordinária e pelas condições do País
e da psicologia social imperantes. Por isso é im
portante e toma-se elemento fundamental o pro
blema do gasto público, de como gastar o tributo
arrecadado progressivamente, ou seja, benefi
ciando as camadas mais baixas da população.

Sabemos, por exemplo, que o Imposto de Ren
da incide sobre o rendimento do trabalho do assa
lariado.É algo inteiramente desconectado da rea
lidade. Mas, mesmo assim, repete-se e ganha fo
ros de verdade sem ser verdadeiro. Realmente,
houve, no Brasil, momento desse tipo, mas tam
bém, uma evolução do sistema tributário brasi
leiro, inclusive pela legislação ordinária.

Se alguém se der ao trabalho de verificar a
Lei n° 4.504 - se não me engano - que criou
o Imposto de Renda, em 1964, lerá:

"O imposto principalda Uniãoé o imposto
sobre o produto industrializado,que é regres
sivo,não obstante as contenções que se faça
a esta regressividade pela seletividade de alí
quotas".

Mas é um imposto, sem dúvida, regressivo. E
dizia-seclaramente naquele momento - não sei
quem fazia a exposição de motivos - que nós
precisamos aumentar cada vez mais a arreca
dação do Imposto de Renda, porque é um impos
to normalmente direto, não se repassa no preço
e é progressivo. Então, é muito mais justo social
mente. E o fato é que o Imposto de Renda real
mente ganhou expressão muito maior. Cinqüenta,
sessenta por cento da arrecadação vêm de impos
to de Renda e vinte por cento do IPI. Quer dizer,
reverteu-se todo o processo que víamos naquela
época. Houve, sem dúvida, modificação. E mais,
a maioria do Imposto de Renda hoje arrecadado
é de rendimentos do capital, não do trabalho.
Por amor de Deus! Do trabalho temos cerca de
onze por cento na receita total. Mas o esquema
pode variar para dez, onde ou doze por cento.
Agora, o grosso mesmo da arrecadação é de ren
dimentos de capital. Primeiro, pelo Imposto de

Renda de pessoa jurídica. Por quê? Porque o im
posto de pessoa jurídica nada mais é do que uma
antecipação do Imposto de Renda na cabeça da
pessoa física. Tanto que alguns países preferem
cobrar somente da pessoa física.Outros montam
um esquema de integração, ou seja, o pagamento
de pessoajuridica dá crédito de imposto à pessoa
física. No Brasil isto não acontece. Cobra-se um
imposto que pode ser de trinta e cinco por cento
se a empresa não é grande; de quarenta por cento
se a empresa é maior, ou de quarenta e cinco
por cento se se trata de instituições financeiras.

Então, quando eu, investidor, aplico capital nu
ma empresa, o meu rendimento está sendo tribu
tado, no lucro da empresa, em trinta e cinco,
quarenta ou quarenta e cinco por cento. E, se
quero receber este dividendo, terei de pagar,logo,
na fonte, vinte e três ou vinte e cinco por cento.
Teremos então, uma carga tributária superior, de
cinqüenta por cento. É conversa fiada dizer-se
que não há pagamento. E a arrecadação espelha
isto, sem dúvida alguma. Alega-se, no entanto,
que o imposto pode ser repassado no preço da
mercadoria. De acordo. Repasse para o preço
da mercadoria sempre irá ocorrer, dependendo
principalmente do planejamento tributário. Mas
não posso renunciar ao Imposto de Renda e sem
pre lutei contra isso.

A Lein9 7.450, quando aprovada pelo Congres
so, criava praticamente três impostos: o Imposto
de Renda de pessoa física, o de pessoa jurídica
e o de mercado financeiro.Por quê? Porque tinha
mos um mercado financeiro baseado em títulos
ao portador. É o Brasilque tem títuloao portador.
O que se poder fazer? E, o pior, não se acaba
com o título ao portador. Há uma força que se
identifica tanto com o título ao portador quanto
com o capitalismo brasileiro, não sei por que ra
zão. Nada tem a ver uma coisa com a outra. O
título ao portador é fonte de injustiça fiscal muito
séria e é também fonte de corrupção - repito,
de injustiça e de corrupção. Toda a fiscalização
feita fortemente sobre títulos ao portador, como
não existe a origem do ganho, é deficiente, não
pela aplicação, porque depois ele passa a pagar
imposto. Pela aplicação no mercado financeiro,
ele tem uma tributação elevada e na fonte. Não
é verdadeiro dizer que ele não é tributado, mas
teve origem no Caixa2 e em outros mecanismos
de corrupção. O portador do título nem mesmo
foi tributado. Mas isso nem devia ser caso de
tributação, mas de cadeia. Mas não poderia levar
à cadeia, porque havia título ao portador. Esta
é a realidade, nada tem a ver uma coisa com
a outra. E o título ao portador é problema de
legislação infraconstitucional, de legislação ordi
nária. Nada tem ele a ver com desenho consti
tucional.

Há outro ponto, que acho importante, referente
ao título ao portador. Pessoalmente, entendo que
temos de eliminar o título ao portador, mas tendo
cuidado e tato para não provocarmos uma fuga
de capital. Recentemente um amigo meu decla
rava que o Brasil, dos países da América Latina
- comparado com Argentina e México- é um
dos países que tem menos dinheiro no exterior.
Não sei se isto é verídico, mas esta afirmação
é resultado de contatos que ele teria feito, lá fora,
com empresas estrangeiras. O Brasil teria menos
recursos no exteriordo que a Argentina,com uma
quantidade enorme, e o México, com uma quzmtia
monstruosa, poderíamos assim dizer.
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Então, não nos podemos esquecer de que são
péssimas a má distribuiçãoda renda e a não-tribu
tação, mas, pior do que tudo é o envio de dinheiro
para o exterior, porque o capital não tem amor
a coisa alguma, não tem patriotismo. Esta é a
grande verdade. Então, ele pode emigrar, o que
é muito sério. Temos de pensar, meditar e procu
rar resolver a questão com muito cuidado e com
a responsabilidade de pessoas adultas.

Eu tenho medo. Não acho que as questões
possam ser enfrentadas de forma simplória. Te
mos de enfrentá-Ias sabendo as conseqüências,
as dificuldades,sabendo que temos de atuar com
comedimento, para chegarmos onde queremos.

Outro aspecto, ainda que colocaria, refere-se
ao fortalecimento dos Estados e municípios, até
para acabar com a violência da cidade grande,
esta monstruosidade a que estamos assistindo.

Há dez anos, em Recife,um padre amigo meu
foi assaltado por um trombadinha, um menino
de sete para oito anos. Lembro-me muito bem,
porque era amigo desse sacerdote, hoje falecido.
O Pe, Diomar, rio-grandense do norte, pediu ao
trombadinha que lhe devolvesse uma bíblia em
aramaico. E o trombadinha jogou-a fora. Isto
ocorreu há dez anos, em Recife. Hoje,o menino
que fez isto, provavelmente está matando. Essas
crianças não tiveram valores sociais, foram joga
dos na rua como animais, e este é o preço que
a sociedade tem de pagar. Ela é responsável. A
resposta a isto está no fortalecimento dos Estados
e municípios, mas é necessário ter-se o cuidado
em buscar o fortalecimento, mas com comedi
mento.

Devemos lembrar, também, que não podemos
acabar com a União. Temos de ver as coisas
com muita clareza. De repente, começamos a
fortalecer Estados e municípios, com uma paixão
tão grande que nos esquecemos da União, e ela
é a Federação, a unidade nacional, importante
para as obras de abrangência nacional. Temos
de caminhar com cuidado, fortalecer estados e
municípios, mas não chegarmos ao ponto de dei
xar a ,União praticamente inerte, sem condições
de ir à frente no exercício das suas funções e
responsabilidades. Temos de fazer modificações
realmente importantes no sistema tributário de
1967. Temos de fortalecer a União, os Estados
e municípios. Este mecanismo redistributivotem
de ser explorado.

No começo, a percentagem destinada a eles
era de vinte por cento e reduziu-se para doze
por cento - se não me engano, depois aumentou
para vinte, vinte e quatro, trinta e três por cento.
Não sabemos os efeitos concretos de toda a refor
ma efetuada, como por exemplo, no caso do im
posto de energia - 60% - tudo foi recuperado.
Teríamos que medir tudo isso. Inclusive não sei
se já meditamos a respeito, mas, de qualquer
forma, tem de haver modificações. Temos que
prosperar no caminho da redistribuição inter-re
gional através dos fundos de participação.

Temos que dar impostos, para que as comuni
dades, os Estados e municípios mais ricos te
nham condições de efetuar arrecadação. Tam
bém porque isto é importante para eles, que têm
responsabilidade para com a sociedade brasileira.
Devemos caminhar no sentido da progressivida
de. O Imposto sobre Herança e Doações tem que
existir, sem dúvida alguma. Admitoaté a não-exis
tência do Imposto sobre Patrimônio Líquido,por-

, ...que sobre isso tenho dúvidas.Se uma é gastadora,

a outra, não; ao final do ano, uma paga imposto
e a outra, não, ou seja, a que poupou - e nós
precisamos de poupança - é punida. Tenho cer
to receio, porque o Imposto sobre Patrimônio Lí
quido não tem dado certo em nenhum país, que
eu saiba. Na França ele não funciona, aquela ação
é residual; na Espanha, não funciona, na Argen
tina, não funciona; na Itália, não funciona. Então,
se for criado somente para se colocar no papel
e fazer propaganda, está muito bem. Agora, real
mente cobrar é que é importante. Cria-seo impos
to para que o planejamento de justiça seja con
creto e se realize efetivamente. Então, se não se
quer brincar em serviço, poder-se-á até deixar
para a competência residual, se, amanhã, se qui
ser criar esse imposto. Sou favorável à criação
do imposto sobre herança e doações, repito, mas
com identificação dos títulos ao portador, senão
quem pagará Imposto de Renda serão os paturis
da vida,a classe média. Os milionáriosorganizam
seu patrimônio em títulos ao portador e não pa
gam imposto, como se faziaantes de 1967, quan
do tivemos imposto progressivo sobre herança
e doação da competência dos Estados. Quem
é mais velho sabe disso. Fui fiscal de vendas e
consignações. Trabalhava como fiscal em Per
nambuco e tínhamos o imposto sobre herança
e doações, mas quem o pagava era a classe mé
dia. Era a pessoa que não se organizava para
enfrentar o problema da morte. Aquele que se
organizava, criando sua sociedade com títulos ao
portador, no seu leito de morte passava as ações
ao herdeiro e pronto. Tem-se que ser consistente
e coerente, até porque em 1967 não foi mantido
o imposto sobre herança e doações por isso mes
mo. Diante da realidade dos títulos ao portador,
seria melhor ceder. Não adianta criar imposto so
bre herança e doações, se ele será um elemento
de injustiça.

V. Ex"s me desculpem pela exposição muito
franca, mas assim nós nos aproximamos mais.
Sem dúvida alguma, o imposto sobre herança
e doações tem que existir, mas com a identifi
cação dos títulos ao portador. Temos que forte
lecer os municípios.

Contava-me um deputado desta Casa que, em
determinado município tradicionalmente carna
valesco, proibiu-se, no Camaval, o desfíle de clu
bes. Isto porque, na época do Carnaval, a cidade
enchia-se de pessoas que quebravam toda a cida
de, a anarquizavam e desorganizavam e, no final,
não havia arrecadação alguma.

Na verdade, precisamos buscar mecanismos
que fortaleçam o município, porque ele tem po
tencial.O ProjetoAfonsoArinostem que ser apro
veitado,como também o projeto do IPEA, coorde
nado pelo Fernando Rezende. O Prof. Fernando
Rezende e o Prof.Jorge Costa colocam o imposto
sobre combustíveis no varejo. O Projeto Arinos
vai mais além, porque cobra o imposto no varejo
de vendas. Não vejo distorção em ser fixada uma
alíquota-teto por lei complementar, no sentido de
se coibirem possíveis excessos. Não acredito que
haja excessos por parte da municipalidade nesse
sentido. O município poderia cobrar porque o
imposto não tem efeitos econômicos muito sé
rios, a meu ver, pois incide na última operação.
Então, é o consumidor finalquem paga. Provavel
mente poderíamos explorar esse imposto nos
municípios de maior potencial de arrecadação
em termos de consumo. No caso do comércio
varejista,eles teriam condições de obter uma fon-

te de receita autônoma, independente da redistri
buição de renda. Portanto, vejo com profunda
simpatia e manifesto-me inteiramente favorável
à sua criação.

Sugiro também que examinemos a reforma de
67, no sentido de buscar o que foi criado, desde
então, provocando distorções no sistema. Foi
criado o Fínsocial,com importante função: inclu
sive 6% da arrecadação total da União do Finso
cial. É lamentável que se crie um imposto tão
forte e, quando ele começa a ganhar força, seja
distorcidoporque é um elementoque incidesobre
faturamento, em alguns casos, porque há casos
de incidência sobre outros tipos. A arrecadação
sobre faturamento é importante, é um verdadeiro
imposto sobre vendas e consignações e, inclusive,
provoca a verticalização das atividades. Ou seja,
em vezde o cidadão pagar imposto só uma vez
- no caso de concentrar suas atividades -, se
ele tem pequenas atividades, pagará o imposto
várias vezes, ísto é, sempre que houver fatura
mento, que houver uma venda. Então, temos que
refletir sobre o Finsocial, sobre como absorver
esse mecanísmo, porque ele se distorceu. Queria
mos a não-cumulatividade e agora temos um im
posto que provoca a verticalizaçãoe que não te
mos como quantificar na exportação, para deso
nerar, porque não se pode exportar imposto, te
mos de competir no mercado internacional. En
tão, temos as nossas dificuldades. É preciso que
o sistema tributário seja um instrumento que,
quando necessário, possa prestar os serviços que
dele se espera.

O Funrural tem mais ou menos o mesmo fatu
ramento. Não misturo contribuições sociais com
imposto, porque contribuição social é receita dos
beneficiários. Não sei até que ponto dá certo a
Uniãoadministrar receitas pertencentes aos bene
ficiários. Por que razão o PIS - o lucro do traba
lhador como participante da empresa - deverá
ser administrado pelo Estado? Por que a classe
trabalhadora não fiscaliza ou não tem um conse
lho nessa área? Por que o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço FGTS,tem que ser adminis
trado pelo Estado, que o utiliza como bem enten
de? Por que o orçamento da Previdência Social
é administrado diretamente pelo Estado, que o
utiliza como se fosse seu? Isso é seguro social,
e deveria ser primeiro cálculo atuarial - só que
não funciona na realidade. Fala-se em cálculo
atuarial nas origens, no final, isto não resolve,por
que o Estado dispõe do dinheiro como quer.

Por isso é que digo que contribuição social
não é tributo; tributo é receita de Estado para
gastos com obras públicas. A contribuição social
é destinada a beneficiar determinados segmentos
da comunidade, beneficiar o trabalhador, no caso
do PIS.O Funruraljá presta assistência, está afeto
à PrevidênciaSocial. As contribuições para a Pre
vidência Social devem estar sobordinadas clara
mente ao princípio da legalidade, como já estão,
de acordo com o sistema constitucional brasileiro.

Acho importante colocar o princípio da anterio
ridade no caso. Não seria uma anterioridade mui
to grande, porque isso é passado. Seria para ga
rantir o contribuinte, mas estabelecendo-se um
prazo. Há sugestões importantes no projeto do
IPEA, que têm que ser meditadas, a meu ver.

,O fator gerador é o mesmo do ICM, só que é
desvantajoso, porque incide sobre faturamento,
e o ICM incide sobre o valor acrescido. Ou seja,
o ICM é quantificável, não estimula a verticalização

I
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e o outro estimula a verticalizaçãoe não é quantifi
cável. E um NC, na verdade.

Deveríamos fixartambém a não-cumulatívída
de, mesmo para as contribuições sociais. Porque
ter-se-ia, pelo menos, que buscar mecanismos
que não fossem cumulativos para codificar-se.
Esta é a garantia importante: não transformar ,a
contribuição social em tributos, porque contribui
ção social não é tributo e não se destina a atender
à despesa do Estado - e tributo tem de fazê-lo.

Não considero o seguro obrigat6rio tributo. Nãp
dou nome de tributo a tudo o que é cobrado
pelo Estado. Há uma série de cobranças, de reali
zações, que não são tributos. O empresário, por
exemplo, tem que ter uma escola na sua grande
fábrica. Isto é obrigação social que nada tern-a
ver com tributo do Estado, a meu ver.

O Funrural s6 é cobrado na venda pelo produ
tor, depois não é mais, mas compõe o preço
da mercadoria. Em toda atividade de lucro a pilha
ocorre em forma de pirâmide, porque toda Iicrati
vidade é calculada sobre ele e todos os impostos
que se dispõem financeiramente são cobrados
sobre ele. Apenas ele não dá direito de crédito,
nem de dedução. Seria importante, então, um
aprimoramento nesse sentido, para excluirdo sis
tema eventuais problemas de distorções criadas
no decurso do tempo. Deve-se-ia fazer um apri
moramento no sentido de evolução, porque a ex
periência mostrou-nos que precisamos evoluir.

Nesse sentido, há importantes sugestões no
Projeto IPEApara absorver os serviços na incidên
cia do ICM, aumentando a participação dos muni
cípios no produto da arrecadação. É uma suges
tão profundamente elogiável,cumulatividade. Sa
bemos que o imposto sobre gasolina, e energia
elétrica,não é excluídonem quantificado, provoca
efeito de pirâmide e não é excluído quando da
exportação. E quando se tentou fazer essa exclu
são, por meio de mecanismos de créditos, poste
riormente distorcidos - tudo no Brasil, de vez
em quando, fica distorcido -, estes passaram
a ser um grande subsídio - esta é a grande
verdade.

Algumas pessoas dizem que os municípios
maiores cobram em excesso e seriam profunda
mente prejudicados, mas isto não aconteceria,
porque o que estou citando é o imposto sobre
o lubrificante, o imposto sobre energia elétrica,
o imposto sobre serviço de transporte rodoviário,
que são de fácilarrecadação e até de fácilcontrole.

Agora, quanto ao ISS, teríamos que meditar
mais por duas razões: primeiro, porque o ISS já
é cobrado, em geral, de serviços finais. Então,
o efeito de pirâmide dilui-semuito. Não há proble
mas nesse sentido e uma grande exportação teria
grandes dificuldades.Há ainda a questão da ener
gia elétrica e do combustível para lubrificantes
destinados à exportação, mas aí não há o serviço
finalpara o consumidor. Segundo - isso preocu
pa-me muito - há 20 anos que a administração
municipal vem cobrando esse imposto. E diz-se
que só é uns poucos municípios. Lógico,só pode
rá ser cobrado em uns poucos municípios, porque
o imposto dependerá da sofisticação da socie
dade. Este é um imposto que supõe não o seu
José barbeiro, mas o salão de cabeleireiro; não
a D. Maria,a constureíra, mas o salão de costura.
Então, esse imposto só pode existir realmente
nos grandes centros. Os grandes centros, ao meu
ver,nos últimos 20 anos, prepararam-se e equipa
raram-se para administrar esse imposto. De Re-

cife a Curitiba e Rio ,de Janeiro por exemplo, se
equipararam, e inclusiveno Riode Janeiro a arre
cadação é muito importante. De repente, tiramos
da União a competêncla, e joqarnos fora toda
a experiência, passando aos Estados a adminis
tração desses impostos. Estamos brincando em
serviço como sempre.

Sou do setor público. Em toda a minha vida
trabalhei neste setor. Lembro-me de alguns com
panheiros meus que fizeram curso de especia
lização em Economia Agrícola. Passaram três
anos na Alemanha, Voltaram umas "feras" em
Economia Agrícola.Quando chegaram à Sudene
- eu trabalhava lá àquela época - um de meus
amigos fói colocado para trabalhar na área de
economia industrial.Realmente, é um custo social
altíssimo, para se dispor com muita irresponsa
bilidade.Inclusive,fui punido devido a esse ponto
de vista. No Estado de Pernambuco, fui nomeado
procurador fiscal,mas era um cargo isolado. Pos
teriormente, houve um concurso de advogado
de ofício.Minhaformação era de fiscal.De repen
te, passaria a advogado de oficio, para defender
a causa dos pobres, defender distribuição de ali
mentos, fazer desquites, enfim, coisas semelhan
tes. Como eu pregava muito a minha posição,
o secretário, quando fui nomeado para o cargo
de advogado de ofício, já sabia que eu não acei
taria o cargo e, inclusive,disse a outro secretário
que eu não o aceitaria, porque conhecia minhas
convicções. Na verdade, foi ruim para mim, por
que o cargo de advogado de ofício era muito
mais vantajoso pela flexibilidade que oferecia.Mas
acho que isso é perfeito. Se a pessoa se formou
em determinada área, tem de aplicar seus conhe
cimentos no ramo para o qual se formou. O custo
social é muito grande, a universidade é muito
cara. Muitasvezes, até, o indivíduopassa necessi
dade. Quando estive na Argentina, provavelmente
algumas pessoas, com aquele dinheiro que lá gas
tei, poderiam ter sobrevivido.Tenho consciência
disso. Realmente, tenho que trabalhar naquilo pa
ra que me preparei, porque aí serei um pouco
melhor do que seria em outras áreas. É o que
penso a respeito dos municípios. Depois de 20
anos de administração tributária, há que se levar
em conta essa experiência. Tem que haver uma
conversa muito séria com as administrações mu
nicipais que, efetivamente, cobram esse imposto,
o que não prejudica a absorção do ICM e de
outros serviços que arrecadam grande importân
cia. É um problema até mais político de contato
com os técnicos. Peço desculpa a V. Ex'" porque
me excedi. Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Está
tudo bem.

Para dar ordem a nossa reunião, gostaria que
todos os expositores falassem primeiramente. Em
seguida, teríamos a inscrição, para a interpelação,
dos Srs. Constituintes.

Convido para fazer sua exposição o Prof. de
DireitoFinanceiro da Universidadede Brasília,Dr,
Osires de Azevedo Lopes Filho.

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO
- Sr. Presidente, Constituinte Benito Gama, para
mim é uma honra poder trazer alguma contri
buição aos trabalhos da Constituinte. Como está
sendo distribuída para V. Ex" uma visão mais
completa da minha exposição - considerando
a exiguidade do tempo - farei um resumo do
que considero fundamental.

O primeiro ponto é que, pela primeira vez, te
mos realmente condições de estabelecer o fede
ralismo no Brasil. O federalismo, que temos nas
nossas Constituições Republicanas a partir de
1891, consagrado durante o Império em grandes
revoluções, é meramente nominalista. O sistema
tributário o que temos é altamente concentrador
de recursos na União e, portanto, está a meio
caminho do federalismo.

Na realidade, a nossa estrutura financeira de
crédito público e de tributos é acentuadamente
de Estado unitário. Para mim, é fundamental ha
ver razoáveldistribuição de recursos entre a União,
os Estados e o Município.Espero que os agentes
de DireitoPúblico busquem, entre si, uma integra
ção, para que, numa economia em que há recur
sos escassos, possam potencializar a sua ação.
Acho que o nosso federalismo nunca chegou ao
modelo federalista moderno, que é o federalismo
cooperativo e funcional.

Na realidade, ele é ainda um federalismo dua
lista,com Estados e Uniãodentro do pacto federa
tivo. Teremos que aumentar o elenco de entida
des que comporiam o pacto federativo, não só
com os municípios, o que já é uma posição tradi
cional, mas, introduzindo, ao nível da Constitui
ção, os mecanismos de desenvoMmento regional
e as grandes zonas metropolitanas.

Por outro lado, ao se estabelecer, ao nível da
Constituição, os grandes princípios constitucio
nais, a estrututra, a delegação de competência,
as garantias e direitos individuaisde matéria tribu
tária,temos que ver que a Constituição não desce
rá, necessariamente, a detalhes a respeito dos
tributos. Daí, descortinando todo o sistema tribu
tário brasileiro,desde o Brasil-Colônia,ao Império
e à República, vemos que em cada Constituição
não há mudanças violentas do sistema; ele flui
naturalmente. Basta V. Ex'" recorrerem às Consti
tuições do Império que perceberão que as defini
ções de competência tributária são sempre, mu
tats mutandis, aquelas características da evolu
ção natural das coisas. Não há criatividade sem
limites dos nossos constituintes ao estabelecerem
o sistema tributário,a nívelde Constituição, princi
palmente na definição de competência.

Há algumas limitações, que devem ser feitas
ao se estabelecer um sistema tributário.Aprimeira
é a limitação de ordem econômica: não adianta
dar competência tributária, por exemplo, para o
Imposto de Renda para os Estados, se temos uma
diversidade muito grande entre os Estados e mu
nicípios. A rentabilidade da competência do Im
posto de Renda no Acre seria baixissima, porque
a base econômica deste Estado é baixa, e em
São Paulo seria fantástica. Então, na definição
da competência tributária, que é um problema
fundamental, deve ser considerada uma série de
fatores: primeiro, a mobilidade ou não da matéria
tributária. Daí, quem examinar o federalismo nos
Estados Unidos,no Canadá, na Austrália,na Vene
zuela, na Argentina, verá que há uma tendência
muito forte de os impostos sobre patrimônio, em
que não há qualquer mobilidade, ficarem sempre
nas entidades locais; no caso brasileiro, o muni
cípio.

Da mesma sorte, os impostos genéricos sobre
vendas restarem na competência dos 6rgãos re
gionais, os Estados ou províncias, e aqueles fato
res de mais alta mobilidade, como renda e servi
ços, ficarem no ente nacional, exatamente para
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dar maior eficácia ao principio da territorialidade,
senão não teríamos um bom nível de eficácia
da norma tributária, que é o problema central.

Não se pode perder de vista, ao se estabelecer
a competência tributária, a questão da base eco
nômica, a estrutura da economia - se é primária,
secundária ou terciária -, o nível de renda ou
de produto da região, a distribuição de renda entre
as pessoas, o nívelde poupança, o nívelde consu
mo, o nívelde investimentos, a abertura de deter
minada localidade para o exterior, quer dizer, a
sua integração e intercâmbio com o exterior.Es
ses fatores são altamente limitativose não há nor
ma jurídica que consiga superar isso. A norma
jurídica tem um limite na realidade. Daí, acho
que o Dr, LuizRomero Patury Acciolyfalou com
muita propriedade, pois for Secretário da Receita
Federal: "O Brasil é um país em que a norma
diz uma coisa e não é cumprida, este é o país
da patologia tributária".

Acho que o esforço da concepção de um mo
delo tributário,a ser feitonesta subcomissão, deve
buscar a integração do sistema tributário, em um
nível ótimo, ao modelo da economia e às aspira
ções do contribuinte. Referi ao sistema tributário
apenas como um problema do federalismo da
União, dos Estados e dos municipios. E ter uma
visão parcial da questão. O sistema tributário tem
de ser concebido não só como um instrumento
de financiamento das pessoas de DireitoPúblico,
mas também como um instrumento de dinami
zação da vida econômica e não de criação de
obstáculos, e deve procurar ter um mínimo de
legitimidade, para que o contribuinte possa cum
prir o seu dever tributário.

Se examinarmos a estrutura tributária do País,
veremos que, exceto os impostos sobre o patri
mônio, basicamente o lPTU e algumas modali
dades de incidência do Imposto Sobre Serviços
sobre profissionais liberais, todos os outros são
tributos de alto lançamento. Quero dizero seguin
te: o contribuinte pratica o fato econômico, regis
tra esse fato econômico, declara esse fato econô
mico e, finalmente, paga o tributo. Portanto, a
atividade da administração tributáriavai ser mera
mente a de controlar, se possível, o desempenho
do contribuinte, mas o contribuinte faz tudo: E
nós, hoje, já temos um universo beirando dez
milhões de contribuintes.

Em uma socidedade desse tipo, se a carga
tributária é injusta, se o gasto público, que é o
que realmente decide a justeza do sistema tribu
tário e a legitimidade da ação estatal, é perdulário,
c1ientelista, concentrador de renda, é óbvio que
vai ser muito difícil arrecadar o previsto na lei.
Este é um ponto fundamental.

Chegando ao tema central, acho que uma con
cepção idônea de Constituição é a de que ela
defina as finalidades e estabeleça os meios ade
quados para o seu cumprimento. Daí ser impor
tante, ao se conceber um modelo de sistema tri
butário, estabelecer, preliminarmente, o que com
petirá a cada pessoa de Direito Público existente
no modelo constitucional, à União, aos Estados,
aos municipios e, como proponho às grandes
regiões metropolitanas e aos órgãos de desenvol
vimento regional, estabelecer aqueles tipos de
atribuições ou de competências que são mais
eficazes,mais eficientes e mais viáveisde ser exe
cutados, por determinados órgãos. Para mim, o
cidadão mora no município: ali tem a infra-es
trutura básica, escolas, pavimentação. Então, al-

gumas atividades são típicas do municipio. Se
essas atividades envolvem extemalidades, podem
passar à competência do Estado ou da União
ou, se houver necessidade de participação de inte
gração dos órgãos, a órgãos de desenvolvimento
regional ou local, tipo zonas metropolitanas.

Essa arrumação das competências 'e atribui
ções dos meios financeiros adequados para a rea
lizaçãodas atividades parece-me fundamental em
um pacto constitucional que se imagine dura
douro e se fortaleça uniformemente a Federação,
porque ela supõe uma noção de equilíbrio, e te
mos um país que, no mínimo, é dualista: temos
municipios pobres, pequenos, e municipios gran
des, tipo Rio de Janeiro e São Paulo; temos Esta
dos poderosos, de economia de primeiro mundo,
e Estados de economia de terceiro, quarto ou
quinto mundo, em termos de desenvolvimento
econômico. Então, a grande concepção de enge
nharia financeira da Constituinte, mais basíca
mente do trabalho desta Subcomissão, é conse
guir prever, dentro dessa dualidade, um nível de
competência tributária adequado e sanar o gran
de problema do Brasil. Se a renda neste País é
mal distribuída,a carga tributária é pior distribuída.
Temos, hoje, uma carga tributária, dita, com a
autoridade do Dr. Luiz Romero Patury Accioly,
ex-Secretário da Receita, terrivelmente injusta
neste País. Um mecanismo deturpado, praticado
nesses vintes e dois anos, tem cobrado tributos
daqueles que não têm como se furtar ao paga
mento e determinados vazios,determinados cam
pos da incidência teórica da norma tributária, são
completamente dotados de ineficácia. Este é o
grande problema: não adianta termos um modelo
ideal se ele não é factível, não é viável, dentro
da nossa realidade.

Em termos de alterações, eu proporia, basica
mente, a primeira com relação ao IPI. O IPI já
está maduro, a realidade das coisas está indican
do que ele pode ser retirado da competência da
União e ser transformado em outro tipo de tributo,
adotando, talvez, uma simetria com o sistema
americano, em que o governo central, a União,
tributa alguns tipos de consumos especificos atra
vés da exclse tax, e os Estados tributam generi
camente o consumo através da seaI taxo Este
é o modelo que a realidade das coisas está indi
cando.

Se V. Ex*" examinarem a distribuição da receita
do IPI através de setores, vão ver que fumo, bebi
das, veículos automotores, perfumes, cosmeticos
e eletrodomésticos têm correspondido a 70 ou
75% da sua receita. Então, não tem sentido, prin
cipalmente em face da extensão territorialdo País,
concentrar na União, um imposto que incide so
bre a industrialização, de dificil controle, quando
se tem revelado que o controle realizado através
do ICM é um controle no local ou na região, pelo
menos, e mais eficiente. Daí, transformar-se o
IPI em imposto sobre consumo específico desses
produtos: fumo e seus derivados, veículos auto
motores, bebidas alcoólicas e não-alcoólicas, per
fumes e cosméticos, e está resolvido,Qual a van
tagem disso? Primeiro, concentra a atividade de
controle, de supervisão e de fiscalizaçãoda União,
em um universo mais reduzido, consagra já a
tendência do tributo ao longo do tempo, que foi
neste sentido de concentração, até por que, dos
produtos industrializados, existentes na tabela de
incidência sobre produtos industrializados,temos,
hoje, apenas, como produtos efetivamente tribu-

tados cerca de metade, o resto, ao longo do tem
po, a União foi abdicando da incidência positiva,
e deixando - isso é que é importante - um
novo campo, a ser explorado pela tributação esta
dual ou municipal, sobre venda, sem elevação
da carga tributária do contribuinte. Para mim, a
grande virtude dessa fórmula é, realmente, que
esse vazio,que se deixe para a ocupação através
do tributo estadual ou municipal sobre venda, vem
ocupar espaço sem a ele,vaçãoda carg~ tributária
do contribuinte.

Com relação ao Imposto de Renda, acho que
não há nada a acrescentar a nível constitucional.
Realmente, o que tem que ser feito, é a nível
infraconstituciona!: dependendo do modelo da
Constituição, a atribuição de competência deverá
ser feita por lei complementar ou lei ordinária.
Na realidade, a falha do Imposto de Renda, hoje,
no Brasil, é que ele incide apenas sobre determi
nados tipos de rendimentos. Grandes rendimen
tos estão considerados não tributáveis. Daí, a im
portância de um conceito abrangente e global
de renda, mas esta não é matéria constitucional.

Eu proporia uma transformação, com relação
ao atual Imposto sobre Operações Financeiras.
Hoje ele incide sobre quatro tipos de operações:
as de crédito, as de seguro, as de câmbio e as
com valores mobiliários.Portanto, ele incide sobre
transferência de bens móveis e sobre determi
nado tipo de operação. Como, na competência
estadual, defendo a tese de adotarmos um impos
to abrangente não só sobre mercadorias ou bens,
mas também sobre serviços, considero que deter
minado tipo de serviço pode ser retirado da com
petência da União - basicamente o seguro e
os valores mobiliários - deixando como da sua
competência a questão do crédito e do câmbio,
porque são tarifas vinculadas a políticas que de
vem ser formuladas nacionalmente. Não é possí
vel deixar-se uma tributação sobre o crédito a
níveldo Estado ou município, tendo em vista que
geraria, seguramente, diversidade de tratamento
e prenunciar-se-ia guerra fiscal dentro do País.
Deste imposto far-se-íauma partição entre os Es
tados e a União, talvez em tomo de 50% - não
me quero aventurar a estabelecer partições, sem
efetivo domínio dos dados estatísticos que asse
gurem confiabilidade no resultado que se estabe
lecer. Uma das preocupações que tenho tido, ao
examinar o problema tributário, é que ele cuida
de duas coisas básicas: ele se refere à economia
do País e é um instrumento de suporte financeiro
das pessoas de DireitoPúblico. Daí eu considerar
um ponto sensível eventuais rearrumações do
destino da receita tributária, da sua partilha ou
do seu sistema de participação, porque podere
mos, muitas vezes, inflar uma super-arrecadação
em determinadas pessoas, em detrimento de ou
tras, exatamente por erros na estimação dos resul
tados desse tipo de partilha.

Com relação aos impostos únicos, apesar de
concordar com a criação do Imposto Sobre Bens
e Serviços de competência estadual, vejo como
um atraso muito grande, em termos de adminis
tração e de factibilidadedo sistema tributário,pre
tender levar-se para a competência dos Estados
esse tributo dentro da técnica do que se tem cha
.rnado de Imposto sobre o ValorAgregado ou lrn
.posto sobre Mercadorias e Serviços. Se V. EX""
examinarem esses impostos, verão que são os
'mais altamente rentáveis da União e de mais fácil

. ic;ontrole. Quem paga o Imposto sobre Energia
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Elétrica? São as distribuidoras de energia elétrica,
e sãouma em cada Estado. Então, é de facílima
captação esse Imposto. Quem paga Imposto so
bre Combustíveis e Lubrificantes? As refinarias,
também poucas. Alguma complexidade existe no
Imposto sobre Minerais na medida em que se
considere o garimpeiro, mas é uma complexidade
meramente aparente, porque quem paga o Im
posto Único sobre Minerais são as empresas mi
neradoras e, no caso, os adquirentes, hoje autori
zados pela Secretaria da Receita Federal, que se
dediquem à faiscação e garimpagem tipicamente
de metais nobres.

Então, não vejo por que não se manter esses
impostos na competência da União, até porque
eles se referem a insumos estratégicos: energia
elétrica,combustivel e lubrificantes e minerais têm
que envolverpolíticas nacionais e, por isso, devem
ficar na competência da União. A tendência no
federalismo, hoje, se V. Ex'"examinarem o caso
da Austrália, dos Estados Unidos, principalmente
em face da crise de exploração de petróleo no
Alasca, é de retiraro disciplinamento dos recursos
naturais do nível estadual e jogar para a União,
exatamente porque ela tem a visão de todo o
conjunto do País. E a grande deficiência de se
fundir num imposto como o IVA Imposto sobre
Minerais é exatamente porque há uma tendência
de se estabelecer o critério de tributação no desti
no, à maneira da Comunidade Econômica Euro
péia. Ao se fazer isso, vai-se penalizar os Estados
produtores de recursos minerais, que têm rique
zas minerais. Por quê? Na tributação, normalmen
te o mineral extraído num determinado Estado
não é lá consumido, não entra no processo de
industrialização neste Estado: vai para um Estado
central do Brasil, basicamente para São Paulo.
Se a tributação é no destino, realmente não vai
ficar resíduo nenhum para o Estado detentor des
ses recursos minerais. Dai eu considerar que é
um atraso, um apelo à novidade irrefletida,postu
lar-se que esses impostos únicos, de fácil capta
ção e administração, passem a compor a matéria
tributária de um imposto como o IVA ou o Imposto
Sobre Bens e Serviços, da competência estadual.

Considero também adequado estabelecer-se
na competência da União os Impostos sobre o
Patrimônio Líquido, sobre Heranças e Doações
e o Imposto Extraordinário de Guerra, ainda que
eu veja como matéria altamente sensível a tributa
ção desses bens. Acho que em matéria tributária
não se deve ser emocional; deve-se considerar
a viabilidade e os efeitos que esses tributos even
tualmente possam ter. Quer dizer, socialmente,
sobre o modelo da justiça tributária, principal
mente baseado no princípio da progressividade
e no princípio da personalização da tributação,
teríamos um complemento na tributação do Im
posto de Renda, na medida em que tributássemos
o patrimônio líquido das pessoas físicas e juridicas
e as heranças e doações. Assim, fecharíamos todo
o círculo da tributação, pois na realidade a tributa
ção sobre o Imposto de Renda incide basicamente
sobre o dinamismo da atividade econômica; não
atinge o setor do patrimônio, que é um rendi
mento já cristalizado.

Entretanto, essas tributações podem gerarterri
~is distorções: fuga de capitais e omissões. E,
em realidade, os paises que têm praticado tributa
ção sobre a riqueza, sobre o luxo, têm enfrentado
crises sociais terríveis.Esses tributos não são ren
táveis fmanceiramente; representam muito pouco

em termos de contribuição para o Orçamento. 15 e 30%. Então, ela tem uma margem de prefe
Trabalhei em 1979 - para terem uma idéia de rência nisso. Desaparecendo a tributação geral
como é dificil essa tributação - produzindo cerca sobre o consumo e sobre a industrializaçãoo, a
de 10anteprojetos sobre a tributação de heranças Zona Franca terá que ter novo suporte tributário
e doações e nenhum deles chegou a ser divulgado para sua existência. Além disso, com a tributação
oficialmente. O que ocorria? Era feito o projeto, no destino, não vai haver a arrecadação signifi
começava a sua discussão em determinados se- cativa de sempre na Zona Franca de Manaus,
tores, havia veto e nós o atenuávamos. O projeto pelo simples fato de que ela é uma economia
foi derrotado sem ser levado à discussão pública, altamente exportadora de seus produtos índus
embora se compusesse num dos objetivos do trializados e lá elaborados.
então Governo e das diretrizes do ex-Presidente Chegando ao nível dos Estados, minha suges
Figueiredo. Derrotado por volta de junho de 1979 tão é realmente pela criação do Imposto sobre
ou 1980, em novembro ou dezembro tivemos, ValorAgregado sobre bens e serviços. Se V.EX'"
através de outro tributo, uma elevação da alíquota examinarem a renda nacional, verão que o setor
de 100%que incidiriaexatamente sobre as heran- serviços representa, no mínimo, 50% da renda
.ças e doações. O Senado Federal aumentou a nacional e a evolução de todas as economias
alíquota do Imposto de Transmissão inter vivos capitalistas é sair do setor primário, da lavoura
de 1 para 2% e causa mortis de 2 para 4% extrativista, da atividade mineral ou pecuária, pas
e ninguém falou, porque já era uma tributação sar para o setor secundário, evoluir para o setor
consagrada no País. secundário industrial e, daí, para o setor terciário.

O que ocorre é que essa matéria tributária, prin- A economia brasileira, pelo menos a dos pólos
cipalmente do ponto de vista dos contribuintes, centrais, caminha nesse sentido. Portanto, a maior
que têm hoje toda a razão de estarem exercer- possibilidade de tributação é realmente sobre os
bados, é aItamente sensível. Uma mudança muito serviços. Agora, a disciplinação existente sobre
violenta no sistema tributário que não correspon- o serviço a nívelmunicipal, se tinha alguma factibi
da ao evoluir do nosso processo constitucional- lidade em 1965,quando foifeita a Emenda Cons
tributário poderá significarníveisde inadimplência titucional n°18,hoje é realmente a tributação maís
fantásticos. Além disso - e o Dr. Patury meneio- injusta e mais regressiva existente no nosso mo
nou muito bem - a grande reforma tributária delo tributário e a mais ineficiente. Os dados da
realizada no Brasil foi feita em 1965, através da- Secretaria de Economia e Finanças demonstram
Emenda Constitucional n" 18.Foi quando rompe- que o Imposto sobre Serviços só é efetivo entre
mos a tradição de um sistema histórico, que era 60 a 100 municípios dos três mil ou quatro mil
produto de uma evolução, e entramos num siste- municípios brasileiros. Há, então, um desperdício
ma tributário racional, quer dizer, que objetivava do potencial de arrecadação ao se deferir aos
determinadas finalidades e que não estava preso municípios essa incidência, porque o serviço é
à tradição. Quando foi editada a Emenda Consti- um bem intangível.Daía dificuldade na sua fiscali
tucional rr 18,já tinham sido preparados por uma zaçãoe no seu controle.
comissão de reforma do Ministério da Fazenda A grande deficiência desse imposto é que ele
todos os documentos instrumentais, seja ao nível tende a beneficiar os municípios de maior densi
de lei complementar, seja ao nível de lei ordinária. dade econômica, pela definição do domicílio elei
O Imposto sobre Valor Agregado parcialmente, toral. Daí a importãncia de se unirem - e acho
ao nível do Imposto de Consumo, já tinha sido que, se V. Ex"" fizerem isso, já será um grande
introduzido em 1958.Tivemos a discípllnaçâo do avanço no nosso sistema tributário - os serviços
Imposto de Importação através do Decreto-Lei e os bens num imposto de largo espectro da
rr 37, de 1966; um novo Código Tributário em competência estadual, que é o modelo tributário
1965; uma nova lei do Imposto de Renda, uma adotado, na maior parte das federações, no mun
nova lei para o IPI, uma nova lei para o Imposto do.
sobre Operações financeiras, a disciplinação do Dentro desse imposto teríamos o Imposto 50

Imposto sobre a Propriedade TerritorialRuralden- bre Serviço de Transporte e o Imposto sobre o
tro do Estatuto da Terra. Estabeleceu-se um mo- Serviço de Comunicações, pois não tem sentido
delo constitucional com muita inovação, mas os eles continuarem na União. Estabelecer-se-ia 
instrumentos normativos que realmente criam tri- eu me inclino por isso, ainda que deva mencionar
buto já estavam em gestação e já davam um que é uma coisa a ser discutida em cima de núme-
norteamento necessário para suas formulações. ros - uma tributação no destino. Devo reconhe-

O que às vezes me aterroriza, em face de a1gu- cer que grande parte da descapitalização do Nor-
mas propostas muito inovadoras, é exatamente deste, da impotência dos estados do Centro-Oes-
não termos os delineamentos básicos. Por exern- te, do Nordeste e do Norte, é decorrente da íntro-
pio, ao fazer essa proposta de redução do campo dução do sistema de não cumulatívidade através
do IPIpara um imposto sobre consumos especí- do ICM. Eles ficaram sem condições de poten-
fícos, preocupo-me com a Zona Franca de Ma- cializar a arrecadação exatamente por esse mo-
naus e seu destino, porque quem conhece sua delo tributário, que era racional sob o ponto de
estrutura sabe que ela vive e gera determinados vista econômico, mas danoso a suas economias.
produtos em função da margem de preferência O antigo Imposto de Vendas e Consignações era
da tributação interna do IPI. Com isto quero dizer muito mais poderoso do que o ICM para esses
que, se um produto tiver uma alíquota de 30% Estados. Dai a importãncia de se estabelecer um
do IPI, a Zona Franca estará querendo prodezí-lo, modelo de tributação no destino, mas com ajustes
porque ela tem isenção e concorre com o resto de fronteira, ou um fundo compensatório - co-
do Pais sem qualquer pagamento do tributo e mo queiram chamar-para beneficiar os Estados
o resto do Brasil está pagando 30% sobre aquele centrais, que teriam seguramente perda de arre-
produto. Daí essa concentração da fabricação de cadação na adoção desse princípio de tributação
todos os eletrodomésticos naquela região, pois no destino. Portanto, as operações interestaduais
a alíquota do eletrodoméstico geralmente é entre seriam tributadas a nível de alíquota zero.
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Também quero dizerque acho que as alíquotas
dos produtos devem ser seletivas. Uma das ínefl
cácias de nossa Constituição é exatamente o ICM,
porque ela diz que o ICM tem alíquota uniforme,
em razão da natureza do produto, e a diferencia
conforme a destinação - se é venda no Estado,
interestadual ou de exportação. Mas quem exami
nar as pautas do Conselho de PolíticaFazendária
verá que as alíquotas efetivas dos tributos decor
rentes da série de benefícios fiscais, incentivos,
isenções, reduções de base de cálculo, deferi
mento de pagamento, na realidade são múltiplas.
Então, não adianta colocar na Constituição uma
coisa que já se sabe que não será praticada. Que
se coloquem quatro ou cinco níveis,ou patama
res, de alíquotas e a produção agricola num nível
baixo.Jogar 17% sobre a produção agrícola, que
quase não agrega valor, é levar à sonegação o
produtor rural. Isso é óbvio. Em qualquer país,
se o sujeito, de estalo, sem qualquer agregação
de valor, pega 17%, ele não vai querer pagar im
posto.

Quem, por exemplo, for examinar a economia
da Amazônia, verificará que a malva deixou de
ser produzida - bem assim uma série de essên
cias - com a introdução do ICM, porque, de
uma hora para outra, uma alíquota que era de
3% pulou para 17%. Qual o setor que consegue
superar isso e transferir uma alíquota de 17%
sobre um produto do extrativismo?Nenhum de
les. Daí fica claro que temos que consagrar a
realidade, estabelecendo um Imposto sobre Ven
das de Bens e Prestação de Serviço com alíquotas
dííerencladas, já estabelecidas na Constituição, e
agregando a esse imposto, ao nível municipal,
o Imposto sobre Vendas a Varejo, compensável
desse tributo.

Para mim, o grande esforço da Constituinte
é fortalecer a economia dos municípios. O Dr.
Patury mencionava uma coísa muito importante:
não adianta se conceber um sistema tributário
se ele não é viável do ponto de vista da estrutura
da economia e do contribuinte. Uma das falhas
de toda a nossa administração tributária é ela
trabalhar isoladamente, não conseguir se integrar
em níveisadequados de participação. Cada muni
cípio fiscaliza de uma forma, o Estado de outra
e a União de uma terceira e, às vezes, quando
há confluência de interesses, eles se omitem, por
que partem de um raciocínio egoísta: autuam so
bre uma cIíferença de estoque, no IeM,por exem
plo, e não dizem para a União por acharem que,
se dois forem cobrar, fica mais difícil o paga
mento. Esse tipo de tratamento atomista leva à
íneflcíêncla da máquina arrecadatória, porque
quem sonega no município vai fazê-lono Estado
e também na União.

Portanto, a administração tributária tem que lu
tar pela eficácia da norma global e participati
vamente.

Com relação aos municípios, realmente minha
proposta é mais inovadora. Penso que todos os
impostos referidos, que tenham como base eco
nômica os im6veis, devem ficar ao nível muni
cipal. Com isso quero dizer o Imposto sobre Pro
priedade TerritorialUrbana,que já é do município;
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imó
veis.Por que isso? Porque numa nova concepção,
numa mudança constitucional em que os níveis
de participação popular, que antecederam a essa
Constituinteforam maiores, tem-se que mobilizar

e manter acessá essa participação e esse interesse
popular no sentido de que os bens e serviços
oferecidos à comunidade decorrem dos recursos
obtidos pela mesma. Para mim, seria uma obra
farisaica se pretender retirar, através do sistema
de partilha, recursos fabulosos da União, do Im
posto de Renda, do Imposto sobre Consumo, do
IPI e de todos esses tributos da União ou dos
Estados, jogá-los no município, e não forçar este
último a potencializar sua competência tributária,
porque seria um processo de deseducação e, real
mente, de uma autonomia do município sem a
necessária responsabilidade. Acho que a mudan
ça cultural deste País tem que ser realizada, e
tem-se que aproveitar esse potencial de mudan
ças para atribuir a cada pessoa de DireitoPúblico
as competências que lhe sejam mais adequadas
sob o ponto de vista da mobilidade do fator: fator
imóvel,joga-se no nívellocal, com a abrangência
do princípio da territorialidade; mas basicamente,
a pertinência a eventuais políticas a serem fixadas
utilizandoo instrumental tributário, a mobilidade
do fator e, fundamentalmente, a viabilidade do
exercício dessa competência tributária e a viabili
dade do sistema de arrecadação tributária.

Daíeu me inclinarpara que o Imposto de Trans
missão sobre Bens Imóveisseja atribuído ao mu
nicípio. Não vejo, num Estado da enormidade
de Goiás, como uma administração centralizada
pode saber o valor de um lote em Anápolis, em
AIexânia ou qualquer outra cidade de Goiás. Não
há condições. Quem pode saber, realmente,
quanto vale um lote numa dessas cidades é a
administração do IPTU, que já trabalha com um
cadastro de IPTU. A maior parte dos municípios
brasileiros já tem hoje um cadastro imobiliário.
Então, que se jogue o Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveisao nívelmunicipal.Se for neces
sário um repasse de recursos para o Estado, faz-se
o inverso:que o Estado participe da arrecadação
desse Imposto sobre Transmissão de Bens Imó
veis. Este é um arranjo que V. Ex"' vão ter que
fazer, com base nos dados financeiros e econô
micos principalmente dos Estados e da União
com relação ao potencial econômico de uma de
terminada região, para que se estabeleça não ati
tudes arbitrárias, mas o efetivo nível de neces
sidade desses municípios ou Estados.

Uma outra mudança na tributação municipal
é a relativa à transferência da competência da
União para os municípios do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural. Dirão alguns: a
Uniãoperde õ instrumento fundamental de refor
ma agrária no momento em que pretende insti
~í-la ou no momento em que está na ordem
do dia. Ela perde um instrumento que nunca foi
õperativo,porque supor que a Uníão,a nívelnacio
~al, controle ,e saiba as dimensões das proprie
dades rurais 'adequadamente e tenha gente para
fazeressa cobrança é realmente imaginar e super
valorizaro computador; é imaginar que estamos
na era tecnológica do ano 3.000: e não estamos,
estamos no Brasil.

Outro día falava com o Diretor de Cadastro
do Incra e ele me dizia que tem cinco milhões
de lançamentos que têm de ir para a Justiça,
porque ninguém está pagando. Então, coloque-se
o Imposto TerritorialRural a nível municipal. Se
o mUhicípio não puder fazer nada, porque não
arrecada nada, é problema do prefeito,a ser deci-

dido com a municipalidade. Reconheço que a
psicologiatributáriano Brasilconsagra o seguinte:
quanto maior é o contato entre o órgão político
de administração tributária e o contribuinte, me
nor é o nível de arrecadação - esse é um dado
da nossa História. Se a população deseja real
mente o florescer do município, ela tem de parti
cipar das obras públicas. Háum processo didático
de transformação culturalque tem de ocorrer nes
te País,porque senão vamos ficar,farisaicamente,
apresentando soluções ideais e nunca realmente
as cumprindo. O problema central do Brasil é
que o discurso é generoso, é democrático, a ação
da administração é totalitária,centralizadora e au
toritária. Isso tem de mudar. Há diferença entre
a palavra e a ação. Acho que as duas têm de
expressar o mesmo ponto de vista.

Poderão V. Ex"' perguntar: fica,então, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária sem
condições de utilizar o instrumental tributáriones
se modelo que o senhor esta propondo? Não,
a fórmula que proponho é que o Imposto sobre
a Propriedade TerritorialRuralvai ter como maté
ria tributávelo valor da terra nua e sua extensão.
E se coloca à competência da União uma contri
buição de intervenção no domínio econômico,
a ser estabelecida em função da produtividade
e da utilização da propriedade rural. Quer dizer,
nós teríamos realmente dois tipos cIíferentes de
tributos incicIíndo sobre a propriedade rural: um,
da competência municipal, e outro como inter
venção do domínio econômico, como já existe
em "NU setores. E se alcançaria o setor rural atra
vés desse tipo de incidência impositiva,com con
tribuição de intervenção no domínio econômico,
como se faz hoje com o café, o açúcar, a soja
e uma série de mercados. Com uma série de
produtos poder-se-ia fazer isso, e fica a compe
tência prevista na Constituição.

Finalmente, em matéria de competência tribu
tária, a sugestão de que o Imposto sobre Vendas
a Varejo, com alíquota limitada de 2 e 3%, seja
estabelecido na competência do município exata
mente para facilitar o controle e a fiscalização.
Esse imposto seria compensável no Imposto de
ValorAgregado, da competência estadual.

Aidéiabásica de todo esse modelo que bosque
jei para V. Ex"' - e V. Ex"' têm um documento
mais fechado e mais sistemático - foi a de au
mentar os níveis de integração entre o contri
buinte e a administração tributária,os entes públi
cos, e os níveisde participação na administração
tributária no total da arrecadação do País.

o SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
No caso do imposto devido, no ICM, quero saber
quem pagaria o imposto ao município. Aqueles
que hoje pagam o ICM ou imposto estimativo?
Seriam esses?

O SR.OSIRIS AZEVEDO LOPES ALHO- Ba
sicamente, V. Ex" poderia ter, em alguns casos,
estimativa- suponho - do NA e do ICM sobre
as vendas a varejo.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ -
V. S' está deixando para o município a parte mais
difícil da cobrança, porque é teórico e extrema
mente bom para o município ficar com IPTU,
mas é profundamente cIífícil a cobrança desse
imposto. Imagine, professor, se numa cidade co
mo Goiânia- V.S· citou várias cidades do Estado
de'Goiás - que tem quatrocentos millançamen-
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tos, quatrocentos mil contribuintes do IPTU, ape
nas 10% requererem revisão do valor tributado?
Isso representa quarenta mil contribuintes, onde
o fiscal terá que ir pessoalmente, a cada proprie
dade, para fazer a avaliação. Esse número é igual
ao número de contribuintes do ISS, em que o
contribuinte declara. Este V. S' acha dificil o muni
cípio cobrar e, no entanto, deixa o IPTU, cuja co
brança é praticamente impossível, a menos que
o contribuinte declare o valor do seu imóvel e,
sobre esse valor,o município possa, por exemplo,
desapropriar para fins sociais. Fora disso, profes
sor, o município não arrecada aqui e nem em
lugar algum. V.S·disse que 200 cidades brasileiras
cobram o ISS. A proporção não é diferente do
Imposto de Renda. De 140 milhões de habitantes,
7 milhões pagam Imposto de Renda. Isso repre
senta 5% - de quatro mil, duzentas representam
5%. E, repare bem, é serviço e serviço é uma
fase do processo evolutivo de um país.

o SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Solicito
ao expositor que responda ao Constituinte Nion
A1bemaz na hora do debate, para que os outros
dois expositores apresentem seus trabalhos.

o SR. OSIRES DE AZEVEDO LOPES FILHO
- Tendo em vista o adiantado da hora, não vou
aventar os níveis de participação dos Estados e
municípios em receitas alheias, mas quero adver
tir que este, para mim, é o ponto mais sensível
de todo o sistema tributário nacional, principal
mente na questão fínanceíra; estabelecer-se um
equilíbrio entre os Estados pobres e os Estados
ricos, municípios díversificadose a União.Há uma
tendência de retirada desmesurada de recursos
da União, transferindo-os aos municípios. Se tal
fato ocorrer, pode ser que em algumas extema
Iidades - eu indicaria comunicações, sistema viá
rio nacional, energia elétrica - faltem os recursos
necessários para consecução dessas obras. Se
o sistema tributário que vivemos hoje é altamente
concentrador de recursos a nível da União - po
demos dizer que a parte do leão fica com a União
-, pelo menos ele propiciou fossem realizadas
as grandes obras de integração nacional. E uma
União frágil seguramente vai repercutir aos níveis
estaduais e ao nívelnacional.

Parece-me que alguns princípios de proteção
ao contribuinte deveriam retomar à Constituição.
O principal deles é o de estabelecimento da tribu
tação em função da capacidade contributiva do
cidadão - já existiu, na Constituição de 46, foi
retirado na Emenda Constitucional n° 18, de
1965, e os tributaristas o encontram implicito na
Constituição. É um compromisso básico de uma
ordem constitucional democrática que se coloque
essa trava no apetite voraz do fisco,que se coloque
que a tributação tem que ser estabelecida em
função da aptidão do contribuinte para realizar
o pagamento do tributo, que este não possa dimi
nuir o nível de bem-estar e o nível de atividade
econômica da unidade produtiva. O segundo, que
se restabeleça a vedação de confisco, daquele
tipo de tnbutação que atenta contra a capacidade
contributiva do cidadão.

Finalmente, na minha experiência tríplice, de
funcionário da administração tributária, de profes
sor e de contribuinte, já cheguei à conclusão de
que tinha razão os Constituintes ingleses que for
mularam a Magna Carta da Inglaterra, em 1215,

ao estabelecerem o princípio de no taxation wi·
thout representation.

Para mim, mais importante do que a legalidade
da tributação é a sua legitimidade. Se continuar
mos com o decreto-lei como instrumento básico
para a criação de normas tributárias, em breve
o nível de descumprimento da obrigação tribu
tária chegará a pontos alarmantes no nosso País.
Realmente, o cidadão tem que se identificar com
a atividade tributária. Que a atividade tributária
é desagradável para o cidadão, porque redunda
em perda de recursos, não há dúvidas a respeito,
mas ela é ínsita na concepção do Estado moderno
- o Estado moderno sem tributação não vai exis
tir. Mas essa atividade tributária, baseada na lei,
que é a concepção do Estado de Direito, tem
que ter um mínimo de adesão da população, atra
vés do seu representante legal. Restabelecer-se
o predomínio da lei na criação e na majoração
de tributos é um ponto que acho decisivo e coloco
à meditação dos Srs. Constituintes. Temperá-lo,
se desejarem manter o decreto-lei como fonte
de produção de normas, de forma a tomá-lo assi
milávele assegurar os direitos e garantias do cida
dão diante daÁ'rdem econômica, é um ponto
fundamentaI. l..Umoutro: estabelecer-se um mo
delo, um conceito constitucional de tributo. Que
a Constituição estabeleça o que é realmente o
tributo sob as mais diversas modalidades e não
só inclua, como tradicionalmente tem feito, os
impostos, as taxas e contribuições de melhoria,
mas essa pletora de contribuições parafiscais, ou
especiais, ou empréstimos compulsórios. Ao se
fazer essa obra de arquitetura financeira, teremos
efetivamente consagrado um sistema de garan
tias para o contribuinte em face da voracidade
do fisco, que, cada vez, se eleva mais. Acho que
qualquer modelo tributário que V. Ex'" concebam
dependerá essencialmente de alguns fatores para
a sua viabilização: primeiro, que ele possibilite a
evolução da vida econômica, que ele não penalize
absurdamente as unidades produtivas; segundo,
que ele tenha um mínimo de aceitação da comu
nidade - seria a sua legitimação; terceiro, não
adianta arrecadar recursos da comunidade basea
do nas idéias de justiça fiscal, vale dizer, progres
sividade do tributo - quem ganha mais paga
mais -, adequação do tributo à capacidade con
tributiva do cidadão, personalização do tributo,
isto é, que o sistema tributário consiga conceber
mecanismos a fim de que cada pessoa tenha
uma tríbutação diferenciada em função das suas
características. Finalmente, que o sistema tribu
tário tenha o condão de alterar, através da aplica
ção dos recursos, a distribuição primária da renda,
isto é, tenha um efeito redistributivo.Se tudo isso
for conseguido, mas se a política de despesa pú
blica dos entes estatais for política concentradora
elitista - tipo política aqui de Brasília, em que
o núcleo central de Brasíliarecebe todos os inves
timentos, em que a Universidade de Brasília,uni
versidade federal gratuita é freqüentada pelos fi
lhos das pessoas de melhor renda da população
-, vamos ter um sistema de despesa pública
que nega aquilo consagrado no sistema tributário.
Para mim, o ponto central da legitimidade do Es
tado é realmente a politica de despesa pública
do País.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Benito Gama) - Convido
a participar da Mesa e fazer a sua exposição o

Dr. LuizAlberto Brasil de Souza, ex-Secretário da
Fazenda do Estado da Bahia.

O SR. LUIZ ALBERTO BRASIL DE SOUZA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Senhoras e Se
nhores, na verdade, quero agradecer, antes de
tudo, o convite que me foi formulado, com muita
honra para mim, para participar desta reunião
da Assembléia Nacional Constituinte e dizer que
vimtrazer a V. Ex" não sugestões, não um modelo
de sistema tributário, mas, muito mais, as agonias
e sofrimentos de um Secretário de Fazenda em
virtude deste sistema tributário que aí está.

O Dr. Luiz Romero Patury Accioly, com muita
proficiência, emitiu conceitos extremamente im
portantes sobre o que ele acha deve ser o perfil
de um novo sistema tributário; o Dr. Osiris de
Azevedo Lopes Filho chegou a formular uma pro
posta de sistema tributário nacional. Gostaria, co
mo disse antes, de trazer a experiência de um
Secretário de Fazenda de um Estado que me
parece extremamente atípico, o Estado da Bahia.
É ele um Estado que tem sinais exteriores de
riqueza, tem um pólo petroquímico consolidado,
que responde com 30% da receita do estado,
é o sexto em arrecadação no País, tem uma agri
cultura razoavelmente desenvolvida, uma agroin
dústria também desenvolvida, com suas fronteiras
se ampliando cada vez mais, mas tem mais de
50% do seu território situado no semi-árido e
com bolsões de pobreza comparáveis aos rincões
mais pobres deste mundo. Daí por que esta expe
riência que quer trazer V. Ex'" como uma contri
buição à reflexão para os estudos que desembo
carão no Sistema Tributário Nacional.

Gostaria de analisar este sistema tributário que
aí está, em rápidas palavras, sob o aspecto da
sua funcionalidade e da sua distributividade. Não
se pode negar que ele é fIlosoficamente bom;
não se pode negar também que ele não se exau
riu; mas, de outra parte, não se pode negar que
ele foi utilizado de forma extremamente perversa
para com os Estados e Municípios. Então, do
ponto de vista da sua funcionalidade, já pecou
no momento em que se começou a concentrar
as receitas em poder da União. E, na medida
em que tal aconteceu, retirou receitas de Estados
e Municípios e transformou Secretários de Fazen
da e Governadores de Estado em peregrinos, pe
los corredores de Brasília, à busca de recursos
casuísticos, à busca de convênios, enfim, à busca
de soluções para problemas sociais extremamen
te graves principalmente para as regiões Norte
e Nordeste.

Infelizmente, Brasília não conheçe de perto os
problemas dos municípios e dos Estados. Na
maioria dos casos, permitam-me dizer, as medi
das são decididas tecnocraticamente, sem uma
avaliação seletiva, sem uma avaliação de critérios
e principalmente sem o conhecimento das enor
mes carências das nossas Regiões Norte e Nor
deste. Os estados e municípios estão extrema
mente enfraquecidos por esse sistema concen
trador de rendas. A solução, muitas vezes, é a
busca de recursos a juros de mercado, penali
zando receitas do amanhão e, com isso, prejudi
cando o amanhã e o hoje por causa dos juros
extorsivos que estamos pagando.

Ademais, o sistema existente tem pecado na
medida em que a base econômica deferida, prin
cipalmente aos Municípios,não pode ser onerada,
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é uma base muito estreita para efeitos de tributa
ção. Fico a imaginar como - pelo menos é o
que ocorreu com 90% dos prefeitos da Bahia,
e essa situação se estende aos demais Estados
do Norte e Nordeste e, talvez, em menor propor
ção, aos Estados do Sul e do Centro-Oeste 
um município pode ampliar as suas receitas com
base nos tributos de que dispõe na base econô
mica. Falo apenas no acréscimo de receitas pela
eficiência ou mesmo ampliação da base econô
mica. Não falo nos aspectos poJiticos extrema
mente difíceispara que um prefeitopossa ampliar
a sua base fiscal. As bases econômicas para os
impostos, principalmente os Municípios, são mui
to estreitas, não permitindo qualquer margem de
manobra aos Municípios. Tal fato acontece tam
bém com os Estados, na medida em que recebem
através de decretos-leis as isenções, os benefícios
fiscais de toda ordem, que nem sempre, ou quase
nunca, atingem os resultados esperados. Vivemos
à custa de isenções, imunidades, benefícios. O
ICM, concebido como um imposto neutro, passou
a ser um instrumento de política fiscal, retiran
do-se, com isso, recursos dos Estados, nem sem
pre atingindo os objetivos de aumento de produ
ção ou diminuição de preços ao consumidor. Co
mo exemplo disso, gostaria de citar o Estatuto
da Microempresa. Recentemente, esse estatuto
foi implementado e estou a desafiar quem me
traga um benefício concreto que ele tenha trazido
para os microempresários. Estes não precisam
de isenção de imposto indireto, mas de crédito,
pois os juros, hoje, os estão asfíxíando. Os mi
croempresários precisam de assistência técnica,
de benefícios fiscais,não necessariamente desses
impostos indiretos.

Não pretendo discordar do Dr. Patury, mas
acrescentar um argumento à discussão, quando
ele afirma que não se tributa mais o trabalho e
menos o capital. Evidentemente, a massa de re
cursos oriunda da tributação sobre o capital deve
rá ser bem maior do que a oriunda da tributação
sobre o trabalho, mas todos haveremos de con
cordar em que a tributação sobre este último ain
da é extremamente pesada neste País. Os meca
nismos de redução de consumo, por exemplo,
incidem diretamente sobre a massa trabalhadora
e esta não tem os mecanismos de contas na Suí
ça, dos títulos ao portador ou do Caixa 2. Tem
apenas, o contracheque, o hoUerlth ou o espelho,
como queiram, onde esses impostos já vêm des
contados.

Recentemente, vimos em todo o País um movi
mento a que se deu o nome de "desobediência
civil", com a população trabalhadora já não que
rendo pagar o Imposto de Renda, porque estava
pesado demais. É preciso uma revisãoneste parti
cular, na medida em que a carga tributária sobre
a massa trabalhadora está realmente alta.

Outro aspecto do atual sistema tributário é a
parafernália legislativa, do cipoal legislativo. Fis
cais, secretários de fazenda, contribuintes, todos
estão eu não diria literalmente perdidos, mas ex
tremamente confusos com essa parafemália fis
cal, com essa fúria legiferante sobre a tributação
neste País. É preciso racionalizar mais. Em se
falando em parafemália legislativa, estamos assis
tindo a tributos que também poderiam sofrer fu
são, como é o caso do ICM com os impostos
únicos. Algumas propostas já foram feitas, todas
muito bem-vindas, muito simpáticas, no sentido

de se procurar atenuar a carga acessória sobre
os contribuintes e principalmente sobre os Esta
dos e municípios. E caro arrecadar impostos. É
muito caro manter uma máquina fiscal.Há pouco
um nobre Constituinte deu um exemplo, signifi
cativo. Um município com 10% de reclamações
do IPTU, se não me falha a memória, não teria
condições de arcar com esse ônus, ainda que
o quisesse. O custo é muito alto;o custo-benefício
não compensaria. Dessa multiplicidade de tribu
tos naturalmente decorre um aspecto extrema
mente prejudicial aos Estados. O IOF, o Imposto
sobre Energia Elétrica, sobre Combustíveis e Lu
brificantes não entram nos mecanismos de distri
buição de receita para os Estados. Maisuma vez,
os Estados são penalizados. Não me reporto, ago
ra, às isenções na área do IPI, do lCM e do Imposto
de Renda, que também penalizam os Estados;
reporto-me à multiplicidade de tributos que não
entram na composição dos fundos compensa
tórios para Estados e municípios.

O pano de fundo de tudo é que os Estados
vivem à míngua, principalmente nós do Norte
Nordeste. Sempre destaco a posição do Norte
Nordeste porque a minha experiência estã mais
restrita a essa circunstância. Os Estados não têm
poder de emitir moeda e títulos da dividapública
e vivem, hoje, atrelados à famigerada operação
de antecipação de receita. Há Estados e muni
cípios que devem mais por causa das operações
de antecipação de receita do BNDES.É este um
quadro extremamente grave e oriundo dessa de
sarrumação de que foi vítima o sistema tributário
nacional e se nos oferece agora uma oportuni
dade extraordináriapara que essas situações pos
sam ser corrigidas.

Com relação a esse aspecto de tratamento dife
renciado para o Norte e o Nordeste, há uma histó
riaantiga,já do conhecimento de todos - sempre
preferi não pedir -, ninguém tem culpa por nas
cer nessas regiões. O Brasil é um país desigual.
Somos desiguais e temos de ter um tratamento
desigual. Esta é a premissa básica: os desiguais
têm que ser tratados desigualmente. Os Estados
foram empurrados para o endividamento por for
ça dessa escassez de recursos. É muito fácil,ago
ra, criticar-se governantes, administradores, por
incúria, por irresponsabilidade e incompetência,
mas parece-me que esta não é a regra. Evidente
mente, todos conhecemos as exceções. A regra
é de Estados endividados pelas circunstãncias de
um sistema financeiro e de um sistema tributário
que os penaliza diariamente. Muito se fala, por
exemplo, da alta folha de pessoal dos Estados.
Este é um argumento que me parece não proce
der integralmente, na medida em que vivemos,
no momento, o processo de abertura política tão
esperado, tão sonhado, que, no seu bojo, trouxe
à tona legítima e justas aspirações das classes
trabalhadoras dos Estados e municípios. Estes
tiveram de enfrentar, sem recursos, essas reivindi
cações. Com isso, passaram a comprometer
grandemente as suas receitas com as folhas de
pessoal, para manutenção dos seviços públicos.
Não é por essa via que se vai analisar o compor
tamento financeiro e a administração financeira
dos Estados e municípios, principalmente nos Es
tados praticamente falidos.O atual sistema, como
disse antes, foi concebido com bases redistribu
tivas e perdeu tal característica, pois foi ajustado
a objetivos centralizadores e concentradores. Até

hoje eu me pergunto o que norteou essa decisão
de concentrar os recursos na União, penalizando
os Estados e os municípios. Não deverá ter sido
incompetência de governadores ou o pressuposto
dessa incompetência e irresponsabilidade.

Estamos às vésperas, evidentemente, de um
novo sistema tributário nacional. O que esse novo
sistema tributário nacional, no nosso entendimen
to, deveria conceder?

O primeiro aspecto parece-me ser o da carga
tributária, sua redistribuição não via aumento de
alíquotas, mas via um sistema menos permeável
à evasão de receita, acarretando a redistribuição
da carga tributária entre União, Estados e muni
cípios. Da mesma forma, revisão na tributação
sobre o trabalho. Outro aspecto também extrema
mente importante, para que o Prof.Osiris de Aze
vedo Lopes Filhochamou a atenção, é o da seleti
vidade de alíquotas. Não podemos tributar igual
mente o feijão e o cosmético. Esses aspectos,
aliados ao da distributividade, seriam fundamen
tais. E, nesse conceito de distributividade, temos
que fazer uma ampla revisão no atua! sistema,
porque os critérios hoje ponderam mais a agrega
ção econômica e menos a população.

Ora, temos exemplos marcantes, neste País,
em relação às regiões metropolitanas, onde os
parques industriais situados basicamente na peri
feria das capitais transformam pequenos muni
,cípios economicamente fortes, apenas por força
de decisão de implantação de um parque indus
trial em determinado município - uma decisão
exógena que não partiu do município - consu
mindo recursos de toda a população estadual em
infra-estrutura, em energia e assim por diante.
Esses municípios, hoje, ficam com a parte do
leão, enquanto as capitais - por exemplo, é o
caso específico de Salvador, que já passou a ser
uma cidade dormitório - arcam com o ônus
do transporte, da limpeza e outros serviços.

Então, é preciso que se faça uma redistribuição
criteriosa de um único fundo. Não vamos criar
inúmeros mecanismos, como fundos de equali
zação, de compensação, de participação, mas
apenas, um onde possa abarcar todas essas dife
rentes características, para que cidades como Sal
vador, Recifee outras mais não sejam penalizadas
apenas porque não têm, em seu território,grandes
projetos industriais.

U o trabalho do IPEA, muito bom, onde se
defende a ocupação de alguns vazios tributários,
que ainda existem, principalmente na parte de
herança, na parte de tributação sobre o capital.
Mas fiquei com receio em relação à tributação,
no caso do ICM ou do NA, apenas sobre o destino.

Alguns Estados fortes podem perder muito. O
caso da Bahia particularmente é significativo, na
medida em que, configurada essa tendência, dei
xaríamos de cobrar o imposto sobre a petroquí
mica, que é exportado sobre o cacau - seria
muito mais vantajoso colocar as indústrias de ca
cau no Espírito Santo - a mamona, que é indus
trializada em Pernambuco, a soja, que vai para
Goiás e de lá para o resto do País, o algodão,
que também é exportado.

Então, é preciso que se analise com bastante
cautela essa tese da tributação apenas no destino,
para que Estados que estão conseguindo algum
nívelde desenvolvimento não venham a ser pena
lizados mais ainda em seus recursos fiscais.
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Para finalizaresta minha breve participação nes
ta Subcomissão, eu gostaria de dizer que não
adianta distribuir mais recursos a Estados e muni
cípios, pois isto já foi feito ao longo do tempo,
evidentemente em parcelas homeopáticas. De na
da adianta, agora, entregar a um município mais
alguns milhares ou milhões de cruzados se não
houver uma repartição de encargos de governo.

Sei perfeitamente que este assunto não é atribu
to desta Subcomissão, mas seguramente é da
Assembléia Nacional Constituinte. VIVemos uma
realidade de déficit de caixa da União. A União
não teria, a curto prazo, como repassar recursos
maiores para Estados e municípios. Esse repasse,
parece-me, teria que ser gradual, sob pena de
ficarmos somente com os créditos. E, ao lado
desse repasse para Estados e municípios, tere
mos que fazer, sob pena de incorrermos nos mes
mos erros do passado, uma distribuição dos en
cargos de governo. Hoje, estamos assistindo a
municípios, Estados e União, com os mesmos
encargos nas áreas de saúde, educação, trans
portes. Há municípios que têm universidades e
outros até bancos. Há municípios que adminis
tram o transporte coletivo na sua área, mas há
outros em que os próprios Estados administram
os transportes coletivos. Na área de saúde a para
fernália é muito maior. Há municípios que têm
escolas primárias e a própria União cuidando tam
bém disso no mesmo município. É preciso orde
nar essa distribuição de encargos de governo,
sob pena de incorrermos nos mesmos erros do
passado.

Acredito firmemente que os municípios e os
Estados, principalmente aqueles, estão mais pró
ximos dos reclamos das suas comunidades. Cabe
aos Estados e municípios atenderem mais direta
mente a esses reclamos mais essenciais. Eviden
temente, a minha preocupação é a de que não
se venha a desencaixar a União. De jeito nenhum,
esta seria a melhor alternativa. A opção é uma
distribuição equânime, mas conferindo aos Esta
dos e municípios determinadas responsabilida
des. Estamos assistindo a um festival de pulveri
zação de recursos e esforços por conta dessa
parafernália. Ninguém sabe o que deve fazer e
acabam todos fazendo tudo e malfeito.

É preciso um ordenamento nesse sentido. Te
nho certeza de que este ponto é lapidar. Sem
essa distribuição de encargos de governo, não
creio em sucesso absoluto de um novo sistema
tributário nacional.

Ademais, ao lado dessa tarefa de recompor e
redistribuir os encargos de governo, é necessário
retirar um pouco o Estado de atividades que po
dem ser desempenhadas pela iniciativa privada.
Ou vivemos uma economia de mercado ou não.
E se optamos pela livreiniciativa,temos que con
solidá-Ia no País. E não é com a presença maciça
do Estado na economia, que se tem revelado,
em muitos casos, incompetente, que vamos con
solidar essa economia de mercado.

Estas eram as rápidas palavras que gostaria
de transmitir a V. Ex", mais uma vez agradecen
do-Ihes o convite que me foi feito para compa
recer a esta Subcomissão. Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra, dando continuidade à nossa sessão,
o Prof. de DireitoTributário da Universidade Fede-

ral de Santa Catarina, Dr. Nelson Amâncio Mada
lena, que também é ex-Secretárío de Fazenda
daquele Estado.

Convido o Dr. Luiz Romero Patury Acciolypara
fazer parte da Mesa.

O SR. NELSON AMÂNCIO MADALENA- Em
primeiro lugar, os meus agradecimentos pela gra
ta oportunidade com a qual fomos distinguidos
ao sermos convidados para este relato de expe
riência. Como profissionais que somos, há vários
anos em atividade relacionadas com questões tri
butárias no Magistério Público, administrando a
disciplina de Direito Tributário; como represen
tante do Estado, durante mais de dez anos, na
Comissão Técnica Permanente; como membro
do Confaz e, finalmente, como Secretário da Fa
zenda do Estado de Santa Catarina, sentimo-nos
extremamente honrados com este convite. É um
privilégiocontactar com ilustres e representativos
membros da sociedade brasileira a quem o povo
outorgou poderes para escrever a nova Consti
tuição.

Não pretendemos fazer exatamente uma pro
posta, mas relatar experiências vivenciadas ao lon
go de vários anos dedicados ao trato da proble
mática tributária, esperando contribuir, embora
modestamente, para a relevante missão de V.Ex'"

Com o objetivo de ordenar o nosso relato, divi
diremos o assunto por pressupostos econômicos
da tributação, seguindo a classificação de serviços
e comércio exterior adotada pela Emenda Consti
tucional n° 18, de 1965, que os classificou em
rendas, patrimônio, produção, circulação, distri
buição de bens e serviços e comércio exterior.

Rendas. A questão da tributação dos rendimen
tos não depende exclusivamente de decisões a
nível da Constituição, como de resto as matérias
concernentes à maioria dos impostos. As criticas
normalmente apresentadas ao Imposto de Renda,
como atualmente vem sendo cobrado, dizem res
peito à diferença entre a graduação do imposto
incidente sobre os rendimentos do trabalho assa
lariado em relação aos provenientes do capital,
afirmando-se que diversas fontes deixam de ser
tributadas ou são pouco tributadas. A questão
diz respeito, porém, à legislação ordinária do im
posto e não às disposições constitucionais. No
ãmbito da Constituição sustenta-se ser necessário
eliminar algumas discriminações que favorecem
certas categorias funcionais e profissionais.

Quanto à competência impositiva, todos são
unânimes em que tudo permaneça na esfera fede
ral. Relativamente à destinação do produto da sua
arrecadação, as reclamações partem dos Estados
e dos municípios que solicitam uma participação
mais significativa.Tal participação, se aumentada,
deve conferir mais recursos aos Estados e muni
cípios mais carentes, e com menores possibili
dades de geração de recursos próprios, por meio
dos fundos de participação, que devem ser manti
dos, embora necessitando de aprimoramento.

Propriedade territorial rural. O imposto é hoje
pouco explorado do ponto de vista estritamente
fiscal. Em relação ao aspecto extrafiscal, o Gover
no federal, que detém a competência impositiva,
não conseguiu atingir os objetivos colimados de
resolver os problemas fundiários do País. Este
desvio de função não depende da Constituição,
mas da legislação ordinária. A transfe~ia da
competência para os Estados ou para C» muni-

cípios poderá contribuir para'o seu aprímoramen-,
to. Não existe problema financeiro nessa transfe
rência, porque a União atualmente já o repassa
integralmente ao município da situação do imó
vel.

Propriedade predial e territorial urbana. Ne
nhum reparo merece ser feito à atual sistemática,
devendo permanecer na esfera da competência
municipal, por mais indicado o município para
lançá-lo, com observância das peculiaridades de
cada comunidade.

Transmissão de bens imóveis. Embora a pri
meira impressão seja a de que a competência
do imposto hoje existente possa ser transferido
livremente para os municípios, algumas questões
podem ser levantadas. Muito embora os muni
cípios possuam a estrutura montada para o lança
mento do IPTU, as transações imobiliárias têm
características diversas da propriedade, pois po
dem envolver relações intermunicipais, interes
taduais e até mesmo fora do território nacional,
dificultando o controle pelo município. Além dis
so, o registro da propriedade imobiliária compete
aos Estados, que aproveitam os tabeliães dos Re
gistros Públicos para controlar o pagamento do
imposto.

Resta, neste particular, examinar a questão das
transmissões de bens móveis e de títulos repre
sentativos de valores e de bens, principalmente
nas heranças e doações. Esta é uma das criticas
que normalmente se faz ao atual sistema, por
não permitir a cobrança de imposto que onere
tais transações. As dificuldades residem, todavia,
na existência, no Direito brasileiro, de títulos ao
portador. Se contínuarem a existir, a cobrança
do imposto somente sobre as propriedades trans
parentes tornaria o sistema ainda mais iníquo.
A decisão passa, pois, pelo exame da legislação
que regula a emissão desses títulos e pela conve
niência ou não de extingui-los.

As mesmas observações feitas no parágrafo
anterior valem no exame da possibilidade de vir
a ser instituído o imposto sobre o patrimônio líqui
do das pessoas físicas. Além do mais, a maioria
dos tributaristas que estudou os regimes fiscais
de outros países sustenta que foram fracos 05
desempenhos financeiros, não contribuindo para
um aumento significativo nas receitas tributárias.

Finalmente, pequenos ajustes na legislação 0r

dinâría do Imposto de Renda, como de resto j'
foiafirmado pelo Prof.LuizRemero PaturyAccioJy,
poderão atenuar as questões normalmente levan
tadas a este respeito.

Em tais condições, ao invés de se tributar o
patrimônio, poder-se-ia tributar mais firmemente
os fluxos do patrimônio, os rendimentos do patri
mônio, sem necessidade da instituição de uma
figura tributária nova, o que sempre enseja dificul
dades de aplicação por parte da autoridade admi
nistrativa e de conhecimento e cumprimento por
parte dos contribuintes.

Produção, circulação e consumo de bens e ser
viços. Neste campo temos, hoje, o IPI, o ICM,
os impostos únicos, o Imposto sobre Operações
de Crédito, que se desdobram em operações de
seguro, com títulos e valores mobiliários, e sobre
câmbio e os impostos sobre serviços. São, na
sua maioria, impostos indiretos e proporcionais,
por isso mesmo regressivos.

No particular, algumas premissas podem ser
colocadas. Como atenuar a regressividade? Co-.
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mo simplificar o sistema? Como elminar as dife
renças regionais? Com a nova Constituição pode
rá ser alcançada uma grande simplificação em
relação à atual sistemática, agrupando-se alguns
dos impostos hoje existentes. Assim, 05 denomi
nados impostos únicos podem ser acoplados ao
atuallCM sem grandes problemas.

Aquestão da estratégia nacional relativamente
à energia, aos combustiveis e aos recursos mine
rais pode ser contornada por meio do estabele
cimento de alíquotas pelo Congresso Nacional,
como já acontece na atualidade.

Quanto à regressividade, defeito que normal
mente é atribuído aos impostos indiretos, a corre
ção pode dar-se como já se faz atualmente, sele
cionando-se as alíquotas de acordo com a essen
cialidade dos produtos tributados.

A Únião possui grande experiência nesta maté
ria por vários anos de administração do IPI. A
questão crucial reside em se atribuir aos Estados
e aos municípios essa função extrafiscal, que hoje
é reservada ao imposto federal ..O problema não
é tão simples, em virtude das desigualdades regio
nais, que têm sido destacadas constantemente
nesta Subcomissão.

A atribuição, pura e simples, às Unidades da
Federação de maior competência legislativa no
trato dos impostos indiretos, que não pode ser
confundida com a questão financeira da distri
buição dos recursos entre as unidades politicas
que compõem a Federação, passa pela delicada
problemática da distribuição dos recursos entre
as mesmas. Maior autonomia significa, sem som
bra de dúvida, a maior concentração de poderes
nos Estados e municípios mais poderosos. Em
bora todos desejem conferir maior capacidade
.decisóriaaos Estados, essa liberdade poderá pro
vocar maiores distorções na distribuição dos re
cursosentre as regiões, contribuindo para agravar
as desigualdades hoje existentes. Pois, quanto
mais poderoso economicamente o Estado, tanto
maior será sua liberdade de atuação - e uma
taxação privilegiada atrairá cada vez mais novos
investimentos.

Já os Estados menos dotados terão pouca ou
nenhuma possibUidade de conceder beneficios,
perdendo terreno na competição pela atração de
novos investimentos. Dado o conllito existente en
tre a politica de descentralização e a política desti
nada a atenuar os desequilíbrios regionais, é pre
ciso encontrar um ponto de equalização. Temos
a impressão de que esses vinte anos de adminis
tração do lCM nos ensinaram como resolver a
questão, podendo ser colocadas as seguintes di
retrizes:

- deve permanecer na esfera federal a compe
tência para legislar e cobrar do IPI, graduando-o
conforme a essencialidade do produto, resolven
do-se a questão das finanças estaduais e muni
cipais, mediante maior participação no produto
de sua arrecadação;

- os impostos únicos devem passar para a
competência estadual, com participação dos mu
nicípios no produto da arrecadação, atribuindo-se
ao Congresso Nacional a competência para admi
nistrar-lhes as alíquotas, notadamente quanto aos
produtos importantes para uma estratégia nacio
nal, como combustíveis, energia elétrica e mine
rais, assim como sobre certas operações que en
volvem mais de um Estado, e nas exportações
para o exterior.

No nosso modo de entender, nesses casos,
a competência deve continuar centralizada nas
mãos do Governo Federal, através do Congresso
Nacional, uma vez que é preciso adotar políticas
que sejam iguais em todo o território nacional,
estabelecendo-se uma alíquota minima para as
operações internas, dando maior liberdade aos
Estados, mas garantindo que a política fiscal ado
tada por uma Unidade não afete significativamen
te as demais. Na medida em que um Estado de
grande potencial econômico pode conceder gra
duações de alíquotas que venham a prejudicar
Estados onde aquele produto seja mais impor
tante na geração de receita, não se pode deso
nerar essas operações.

Foi citado, ainda há pouco, pelo ex-secretário
da Fazenda da Bahia, que alguns Estados produ
tores de sisal, por exemplo, não poderiam supor
tar a desoneração tributária, enquanto outra Uni
dade da Federação onde esse produto é consu-'
mido, poderia taxá-lo pela alíquota zero. Atendên
cia seria a deque o produto fosse industrializado
e beneficiado no Estado consumidor.

A outra questão de se taxar essas transações
apenas no consumo implicaria um reforço exage
rado dos Estados que são grandes produtores,
pois normalmente onde existe grande produção
também existe grande consumo, porque a renda
está associada com a capacidade de consumir.
Então, os Estados hoje grandes produtores são
também consumidores. Se tivessem capacidade
plena para administrar as respectivas alíquotas
do 1eM, provavelmente o fato contribuiria inarre
dave/mente para uma desigualdade cada vez
maior entre as Unidades da Federação.

As atividades típicas de serviço devem perma
necer sob a competência dos municípios, tais co
mo o exercício de profissões liberais e outros em
que o trabalho pessoal do contribuinte seja mani
festo.

Algumas atividades, hoje tributadas pelos muni
cípios, realmente poderiam passar para a compe
tência impositiva dos Estados. A propósito, eu
lembraria um caso que acabou resultando em
uma decisão judicial. Eo da impressão de mate
rial gráfico, que, por decisão do Supremo Tribunal
Federal, passou a ser tributado pelos municípios.
Nessa idéia, trata-se de uma indústria típica de
produção de material, sujeito ao imposto muni
cipal, quando poderia perfeitamente estar na
competência impositiva dos Estados.

O comércio exterior deve permanecer regulado
pela União, que inclusive poderá determinar a ex
clusão ou redução dos impostos estaduais, res
sarcindo 05 Estados, neste caso, mediante fundo
composto com o resultado da tributação federal
no setor. O comércio exterior deve continuar sob
a regulamentação do Governo Federal, uma vez
que aí, os interesses são nitidamente nacionais
e se sobrepõem aos interesses regionais. Os Esta
dos tipicamente produtores e exportadores não
podem ser penalizados pelo fato de a União co
mandar a política fiscal do setor, de modo que
deve ser criado um instrumento mediante o qual
o Governo Federal indenize os estados pelas de
sonerações tributárias concedidas em relação ao
comércio exterior.

Os anos de aperfeiçoamento continuo das tran
sações interestaduais demonstram que a prática
de políticas condizentes com a estrutura dos Esta.

dos brasileiros pode contribuir para a diminuição
das desigualdades regionais. Assim, tal experiên
cia não deve ser jogada fora.

No início e implantação do leMo São Paulo arre
cadava mais de 50% do total gerado no País.
Hoje sua participação caiu para algo em tomo
de 34%. Trata-se de um avanço considerável con
seguido com a regulamentação das alíquotas pelo
Senado da República, diferenciando-as nessas
operações e inclusive destinguidos os estados das
regiões Norte e Nordeste. Nem tudo está, porém,
no plano constitucional. Alegislação complemen
tar poderá, como se faz na atualidade, exercer
um relevante papel nessa questão.

Finalmente, quanto às demais figuras constitu
cionais - contribuições, taxas, empréstimos
compulsórios - pequenos ajustes no texto atual
da Constituição, visando principalmente à prote
ção do cidadão, poderão aperfeiçoar os conceitos
em vigor, que já representam grande avanço nas
nossas instituições, espelhando o que melhor
existe na doutrina tributária.

AJJ término deste relato, desejamos aos nobres
constituintes integrantes desta Subcomissão vo
tos de felicidades, convencidos de que a forma
democrática que vem sendo dada aos trabalhos,
com audiência de todos os segmentos da socie
dade, bem assim a boa vontade que vejo inspirar
os seus pronunciamentos, conduzirão a um resul
tado altamente satisfatório. Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Vamos
iniciar agora a fase dos debates. Passo a palavra,
conforme a lista de inscrições, ao Constituinte
Jesus Tajra.

O SR. CONSmmNTE JESUS TAJRA- Gos
taria de congratular-me com os conferencistas,
todos brilhantes nas suas exposições, dando, cada
um ao seu modo, efetiva contribuição aos nossos
trabalhos de elaboração da nova Constituição
nessa parte de tributos.

Fiz anotações com relação à exposição do Or.
Patwy, que, aliás são mais considerações. Muito
me agradou a maneira como V. S· falou, franco,
aberto, incisivo, pondo o dedo em certas feridas
que afetam a vida nacional. V.SI'" falou na convi
vência com a inflação quando se referia à corre
ção monetária e ao lucro inflacionário. Realmente,
nós, brasileiros, não sabemos mais viver sem a
inflação. Essa inflação, porém, está servindo hoje,
no meu entender, de joguete de interesses dos
grandes grupos, sobretudo dos brancos, os gran
des ganhadores neste quadro de inflação no Pais.
AJJ dizer isto estou apenas confirmando palavras
do presidente de um grande banco que lamentava
o processo do Plano Cruzado, do ano passado.
Diziaele que, nos dois primeiros meses, os bancos
tiveram grande lucratividade, mas, após o Plano
Cruzado, tiveram que se ajustar num prazo de
24 horas, contendo despesas com as demissões
e criando taxas, uma verdadeira avalancha de ta
xas, para equilibrar-se. Eu diria não para se equili
brar, mas para manter os níveis abusivos de lucra
,tividade que tinham anteriormente. Aliás, os ba
lanços bem o demonstram. Os banqueiros jogam
na verdade com essa inflação.

Quando ouço o Ministro, que assumiu agora,
afirmar que as taxas de juros têm de estar acima
da inflação, fico horrorizado, pois constato que
ele não tem nenhum plano para combater a infIa:-
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ção neste País. Então, estamos vivendonum quã
dro lamentável de sucessão de homens - eu
diria até com "h" minúsculo - porque nenhum
muda a situação deste País. São o Ministro da
Fazenda, o Ministro do Planejamento, o Presidente
do Banco Central a se sucederem e o quadro
continua a afligir o povo, sobretudo o assalariado.
Diz-se que os juros altos são meramente efeitos
da inflação e aponta-se sempre, sistematicamen
te, como causa da inflaçãoo aumento dos salários
na hora de reajustá-los. O gatilho é inflacionário,
dizem,mas o gatilhoapenas adere à onda inflacio
nária, já vai arrastando. Na verdade, nada conta
bilizaa favordo assalariado, que, lamentavelmen
te, cada vez maís tem menos poder de compra.
Nada vejo que possa mudar este quadro. Então,
na verdade, conviver com a inflação, para uns
poucos, é viver muito bem, à tripa forra, e para
a grande maioria é viver na agonia de mensal
mente cumprir as suas obrigações.

V. S' falou em títulos ao portador e associou-os
à corrupção. Lembro-me, pois não fazmuito tem
po, de quando houve em Brasília uma concen
tração de prefeitos.Atelevisão,mas precisamente
um programa chamado "Fantástico", mostrava
um prefeito de Minas Gerais a denunciar que,
para receber recursos da área federal, tinha que
deixar por aqui de 10 a 30%. Então, associo que
esses 10, 30%, bem distribuídos,vão para os títu
los ao portador, porque não aparecem. Estou fa
zendo esta associação por conta própria.A nossa
responsabilidade de constituintes, sobretudo da
Comissão que trata da parte financeira, é colocar
as mãos nessas especulações sempre feitas atra
vés de instruções normativas e de resoluções do
Banco Central, que são verdadeiramente legisla
dores à margem do Poder Legislativo. Asespecu
lações estão, por aí, soltas. V.S' põe o dedo na
ferida quando dizque o títuloao portador dá mar
gem exatamente a este tipo de conseqüência. É
o anonimato e ninguém faz nada.

V. S', Dr. Patury Accioli, evidentemente como
ex-Secretário da Receita Federal, deve ter sentido
muito de perto o drama desta situação. Fui du
rante vinte anos fiscalde tributos federais e nunca
entendi a causa da regalia tributáriadada aos títu
los ao portador, às letras de câmbio, com taxação
insignificante. Hoje vejo com olhos mais abertos
o fulcro de tudo.

V. S' falou do imposto sobre patrimônio líquido.
Mé acho que o imposto sobre o patrimônio deve
ria representar, de certa forma, bitributação, já
que existe o IPIU. Mas é preciso salientar que,
embora talveznão possibilite grandes arrecada
ções, elepoderia ser instrumento de redistribuição
de renda e de justiça social. Existe o patrimônio
que cada um forma e sua família, que lhe dá
certa tranqüilidade,e existeo patrimônio,que con
sidero ocioso, dos cidadãos que têm um iate pom
poso, que exibem nas revistas e custam cinco
milhões de dólares. No meu entender, afronta
o povo que passa fome que um cidadão possa
ter tanto dinheiro. Não sou contra a riqueza, mas
entendo que o Estado tem de selecionar e, de
certa forma, tirar de quem tem para redistribuir.
E esse patrimônio ocioso não poderia ficarà mar
gem da tributação.

É o patrimônio ocioso, o excesso, e não aquele
que cada um tem para sua estabilidade, para sua
segurança. São cidadãos como estes que ocu
pam os altos cargos desta República, são rnem-

bros do Conselho Monetário Nacional, que ditam
as regras dos preços ficando todos beneficiados,
regalados, sem o fisco,sem a presença do Estado
para lhes tirar o excesso da riqueza ociosa. Citei
o caso do iate, mas não é só isto. Há pessoas
que têm muitos hectares de terrenos urbanos,
para especulação imobiliária, quando a esmaga
dora maioria não tem onde cair morto. Esse dra
ma que estamos vivendo de invasões de terras
é um retrato do Brasil que reflete muito mais
um estado de necessidade, de injustiça social,
do que propriamente uma situação de rebeldia,
de subversão.

Esta Constituintetem a responsabilidade de ou
torgar a este País uma Constituição que promova
realmente o equilíbriosocial, não apenas regional,
como outros conferencistas já falaram. Queria fa
zer estas abordagens.

Com relação ao Prof.OzirisAzevedo, quero des
tacar sua posição de ser possível manter o decre
to-Iei. Pelo amor de Deus, não. Sou visceralmente
contra o decreto-lei, porque ele tem sido um ins
trumento de esmagamento do povo brasileiro,
é usado arbitrariamente sobretudo na hora de
se obter recursos para atender às necessidades
insaciáveis do Estado, como o empréstimo com
pulsório, criado para conter a demanda excessiva,
como se alegou. Criou-se também o imposto
compulsório sobre a gasolina, que atinge todas
as camadas sociais. Cria-se o imposto compul
sório sobre o automóvel, que muitas vezes pode
ser luxo para quem tem carro de luxo, mas é
um instrumento de trabalho e um meio de trans
porte para a maioria do povo brasileiro. Mas os
grandes instrumentos de riqueza não são alcan
çados pelo empréstimo compulsório. Cria-se a
correção monetária arbitrariamente, como está
estabelecida pelo Decreto-Lein°2.323, que alcan
çou um passado recente -já passado- e alcan
çará o presente e o futuro. Então, Deus nos livre,
Dr. Ozirisde Azevedo, de continuar com o decre
to-Iei. Sou uma vozvisceralmente contra o decre
to-Iei e espero que ela ecoe para nos livrar de
um instrumento que considero um verdadeiro
AI-S das finanças brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) 
Embora o Constituinteque acabou de usar a tribu
na tenha, na introdução da sua intervenção, decla
rado fazer apenas considerações, passaremos a
palavra aos dois conferencistas citados. Inicial
mente, passamos a palavra,ao Sr. Luiz Romero
Patury Accio\y,

O SR. LUIZ ROMERO PATURY ACCIOLY
Com relação ao Imposto sobre Patrimônio Líqui
do, no fundo fico na dúvida se vale a pena, no
caso de haver um Imposto sobre Herança e Doa
ções, desde que se tenha condições de controlar
este patrimônio. Não adianta criar um imposto
se não há condições de controle integral, mas
apenas sobre os pequenos. Se houver Imposto
sobre Herança e Doações eficiente realmente,
conseguiremos alcançar o objetivo de buscar
uma parcela deste patrimônio e redistribui-Io em
termos de gastos públicos que beneficie as cama
das menores.

O problema do IPLé que as experiências não
são boas. Ora, se não terei boa arrecadação não
terei uma ação política boa em termos de tributa
ção. Uma ação política boa só se tem na medida
em que se tenha boa arrecadação, porque tem-se

que retirar recursos fortemente para fazer uma
redistribuição de renda.

O Imposto de Renda, na medida em que dimi
nua as vantagens em relação aos títulos ao porta
dor, ou pelo menos controle mais os títulos ao
portador, tende a melhorar, sem dúvidanenhuma,
se acoplado ao Imposto sobre Herança e Doação,
pois, assim, assegura no meu entender o meca
nismo de patrimônio. Preocupa-se muito com es
te problema de tributar o patrimônio em um País
como o nosso, voltado para a poupança. Este
é o meu medo. O pessoal diz que vamos fazer
temperamento. como fizemos as leis,vamos fazer
temperamentos para não desestimular a poupan
ça. Dou um exemplo lógico. Temos de contem
plar cada item no seu lugar. Suponhamos que
eu passe o ano todinho fazendo uma poupança
e, no fim do ano, tenha 300 mil cruzados. Outro
amigo meu, que ganha a mesma quantia, gasta
tudo. No fim do ano ele não é tributado, mas
eu sou. Simplesmente, sou penalizado porque
poupei e investi. Portanto, temos de meditar um
pouco sobre o assunto num País profundamente
carente.

Concluo dizendo que há um imposto sucedâ
neo que atua sobre a fortuna e é fortemente pro
gressivo: é o Imposto sobre Heranças e Doações.
No momento em que esta herança vai ser transfe
rida para os herdeiros, estes já tiveram o grande
benefício de serem criados em uma família de
posses, que participou de discussões nacionais,
de terem tido educação melhor e agora têm de
enfrentar a vida. Neste caso, há que se ter um
imposto forte, a meu ver, para fazer a redistri
buição. Esta é a minha experiência.

Temos tradição em relação ao Imposto sobre
Herança e Doações. Os Estados estão montados
e estruturados para tanto, pois já cobramos este
imposto. Ainda hoje se mantém a atuação dos
Procuradores da Fazenda - sou Procurador da
Fazenda de Pernambuco. Mas com relação aos
inventários,por quê? Por causa disso.Lógico que
ainda há Imposto de Transmissão sobre Bens
Imóveis,mas é um negócio muito mitigado, não
tem progressividade nenhuma; então, não tem
expressão. Vamos esquecê-lo. Mantêm-se este
imposto somente por uma questão de tradição.
Teríamos, portanto, tradição em Imposto sobre
Heranças e Doações, sem dúvida nenhuma. Não
é novidade.

Na medida em que mantenho a competência
residual,tenho condições, se houver necessidade,
de criar algo que se impõe. Se digo que o Estado
poderá criar o seguro, terá de ficar com compe
tência residual para manter um mecanismo cons
titucional normal. A competência da União está
definida na lei, taxativamente e elencada. A com
petência dos municípios está elencada na União.
Os serviços estritamente municipal. Dos Estados
é a competência residual, é tudo maís que não
for da competência da União e dos Municípios.
Manteria esse mesmo mecanísmo da tributação:
ficaria o Estado com a competência residual. Se
quiser, o Estado cria um imposto sobre o patri
mônio de acordo com essa competência.

Outro ponto que ressaltei decorre dos contatos
que tenho mantido com a Receita.Também man
temos contatos naquelas reuniões que fazemos
com os países que adotam esse imposto como
instrumento de declaração. Ele não tem impor
tância, só tem criado problema. A arrecadação
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é residual e fica sem expressão. Temos um meca
nismo que, depois, é cobrado e não apresenta
nada em termos de serviço. É nesse sentido. Não
se trata de discordância em profundidade; é ape
nas de natureza formal.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Professor Osiris de Azevedo Lopes
Filho.

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO
- Fico feliz em saber que eu e o Constituinte
Jesus Tajra comungamos das mesmas observa
ções com relação ao decreto-Iei. Para mim, mais
importante do que a legalidade da tributação é
sua legitimidade; a legitimidade da tributação de
corre da lei ordinária votada pelos representantes
da população. Um instrumento ágil, como o de
creto-lei, na minha opinião, tem criado tamanhas
dificuldades que, de agora em diante, vaiser muito
dificildar eficácia à lei tributária no Brasil. Vamos
"buscar água na pedra" em matéria de cumpri
mento da obrigação tributária. Alternativamente,
se for suprimido o decreto-lei, a União quando
desejar criar uma nova figura tributária por ques
tões de urgência ou de relevante interesse nacio
nal, pode socorrer-se da LeiDelegada, um instru
mento de cooperação entre o Executivo e o Legis
lativo. Não vai ficar deserta, portanto, a área da
cooperação entre o Executivo e o Legislativo, por
que se for prevista no processo legislativo a per
manência da LeiDelegada, esta pode ser utilizada
corno instrumento de produção de normas, con
dicionada ou não pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte VII'gI1io Guimarães).

O SR. CONSTITUINTE V1RGÍUO GUIMARÃEs
- Transcorridos alguns dias de debates nesta
Subcomissão, já é possível verificar que alguns
temas, de certa maneira, serão preponderantes
nas deliberações, nos posicionamentos que to
maremos. Um deles é com relação a esse Imposto
sobre Valor Adicionado, ou sua possível substi
tuição por outro imposto semelhante, enfim, im
posto no finalda linha, imposto sobre o consumo,
ou imposto voltado para a produção. É um debate
que tem surgido em todos os posicionamentos
e, de um modo geral, de forma até curiosa.

Sempre que é apontada a vantagem do impos
to taxado no local do destino, porque poderia
ser socialmente mais justo, viabilizando as isen
ções sobre os produtos mais essenciais para a
população de baixa renda, surge alguém para la
mentar a perda que vai significar para as cidades
ou Estados de produção. Quem sabe se se cria
algum fundo de compensação para o Estado de
produção não perder? Não sei como compati
bilizaras duas linhas: que alguém ganhe, acaban
do com a injustiça sobre o Estado consumidor,
ao mesmo tempo que o Estado, que hoje se bene
ficiapor seus produtos, não perca. É uma mágica
ainda não criada. Como podemos comer o bolo
sem cortá-lo? É uma questão que temos de resol
ver, uma deliberação política que, de alguma ma
neira terá que ser tomada. O assunto tem que
ser aprofundado e resolvido nesta mesa, onde
esteve muito presente. Para que o imposto seja
socialmente mais justo, terá que ser alterado. Da
forma como está hoje, é profundamente injusto.
Como viabilizar as isenções sem com isso criar
profundas distorções nas regiões produtoras de

itens socialmente mais pesados? Por exemplo,
gêneros de primeira necessidade. Inevitavelmen
te, há que se inverter a ótica para o destino.

Não tenho simulações para dizer o que vai
acontecer na Bahia, mas é provável que o Estado
baiano perca em relação a alguns produtos e ga
nhe em relação a outros. Não sei se essa simula
ção vai prejudicar a Bahia. Há também o caso
da Zona Franca de Manaus. Se por um lado perde
com relação ao que lá é produzido, há um consu
mo enorme em termos de turismo, com compras,
aquisições de produtos importados, possibilitan
do arrecadação de forma muito mais eficiente
pela Zona Franca de Manaus, pelo Governo do
Amazonas. Por outro lado, se deixar de ter arreca
dação sobre os produtos das indústrias que lá
se localizam, talveza União destine recursos orça
mentários de uma forma clara, para a região ama
zônica, ou para a Zona Franca, ou para o Nor
deste, sem precisar do subterfúgio de isenções
e outras coisas. Se há perda de recursos por parte
dessa região, que seja substituída por dotações
orçamentárias claras. Esta é uma maneira de real
mente viabilizar o recursos de forma socialmente
mais justa.

O mesmo raciocínio desenvolvo com relação
aos impostos sobre patrimônio, que também é
uma forma de ensejar justiça fiscal. Sempre que
o assunto é discutido, como agora, surgem algu
mas dúvidas. Algumas vezes é sobre as dificul
dades de fiscalização, pois pode haver evasão fis
cal, há patrimônio ao portador e assim por diante.
Outras, ouvimos até mesmo argumentações co
mo a do Prof. Patury: a pessoa lutou com dificul
dade, pouco... Mas para preservar essa pessoa,
quem sabe estamos deixando de tributar os gran
des nababos desta República, pois existem os
grandes patrimônios. A questão é decidir sobre
o princípio de taxar ou não o capital. Esta será
a grande decisão: o princípio vai ser consagrado.
Com relação àquela viúva, coitada, podemos de
pois até resolver seu problema, mas que ela não
sirva de desculpa para se deixar ao largo, à vonta
de, como estão hoje, as grandes fortunas. Quem
sabe se cria-se isenção até certo valor de patrimô
nio? Se, por um lado, a poupança não vai sofrer
com imposto sobre o patrimônio, de outro, quem
consumir vaipagar outro tipo de tributo, os impos
tos indiretos que recaem sobre o consumo. O
essencial é haver uma deliberação política no sen
tido de reverter a estrutura tributária brasileira,
a fim de tomá-Ia socialmente mais justa. Esta
é a questão e deveria ser a ótica a presidir tanto
a reversão do imposto da origem para o destino,
para viabilizar uma estrutura socialmente mais
justa, como presidir também a instituição de im
postos sobre o patrimônio, contornando even
tuais dificuldades que possam sugir na sua imple
mentação, na sua cobrança, ou mesmo eventuais
distorções que pudessem trazer, como é o caso
do pequeno poupador, que poderia ser isento;
e facilmente poder-se-ia criar um patamar de isen
ção. Parece-me que uma questão central seria
a decisão política: Qual vai ser nossa orientação,
nosso direcionamento, se é para uma mentali
dade mais fiscalista ou de justiça social?

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Pare
ce-me que não cabe qualquer pergunta a nenhum
dos expositores. Isto é só um comentário.

O SR. LUIZ ROMERO PATURY ACCIOLY
Quero dizer ao Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Con
cedo a palavra ao Professor LuizPatury Accioly.

O SR. LUIZ ROMERO PATURY ACCIOLY
Quero dizerao nobre Constituinte que nada tenho
contra cobrar-se imposto de qualquer fortuna.
Acho que é perfeito. Só que ele tem de ser cobra
do mesmo. Isso é fundamental. Quando coloco
as dificuldades, é porque digo que não adianta,
de forma alguma, com a impossibilidade de con
trole das fortunas, cobrar o imposto sobre elas.
Temos de fazer as coisas por inteiro e não pela
metade.

Com relação ao ICM, tenho minhas dúvidas.
Veja bem, sou um antigo cobrador de imposto
estadual, pois pertencia ao IVC, na época de 1950,
de onde entrei para o ICM com o qual aprendi
e convivi.O ICM não é um imposto sobre a produ
ção, desculpe-me V.Ex", mas um misto de impos
to de produção e consumo, porque é uma partilha
de arrecadação, sem dúvida alguma. Não sei até
que ponto não é uma coisa mais ou menos balan
ceada, porque a alíquota interestadual assegura
ao Estado produtor sua parcela. Houve também
mecanismos feitos até pelos próprios Estados.
E foi importante o Confaz - esse grupamento
de secretários de fazenda reunidos - numa expe
riência nova no País, porque ele mesmo estabe
leceu - antes que o Senado viesse a fazer isso
efetivae concretamente - uma redução da base
de cálculo quando a mercadoria fosse do Sul
para o Nordeste. Ou seja, quando ela vinha do
Sul, tinha uma redução de base de cálculo de
maneira que permitisse ao Estado de destino, no
caso um do Nordeste, cobrar um imposto maior.
Depois, isso foi substituído por uma alíquota inte
restadual mais reduzida quando a mercadoria
vem do Sul para o Nordeste, e mais alta quando
ela vai do Nordeste para o Sul. Algumas coisas
muito importantes foram feitas em matéria de
ICM. E não se diga que sóvão beneficiar o Estado
produtor. Há uma partilha, sem dúvida alguma,
entre o Estado produtor e o consumidor. Gostei
muito da sugestão do Dr. Nelson Amâncio Mada
lena, meu colega de Confaz e de Conteb, que
tem trabalhado nessa experiência fazendária,
quando defende a criação de uma alíquota interna
mínima, ao invés de a União estabelecer uma
alíquota uniforme nas operações internas, o que
realmente cria distorção. Estou de acordo com
V. Ex" em que realmente se crie uma alíquota
interna reduzida ao mínimo, que se cobra interna
mente, sendo o restante explorado pelo Estado.
V. Ex" diz que há problemas de gêneros de pri
meira necessidade. Isso sempre existiu, sempre
foi contemplado na área do próprio Confaz. Re
ceio é que mecanismos de isenções possam che
gar a um ponto tal que criem distorções para
outros Estados. Um dos grandes problemas do
IVC - Imposto sobre Vendas e Consignações
- foi exatamente acompanhar com a reserva fis
cal. O ICM criou esse mecanismo de consolidação
de convênios para isso. Dizem que no consumo
não dá distorção. Dá sim. Temos experiência de
que dá, porque foi necessária uma emenda cons
titucional feita pelo Congresso, para que os im
postos cobrados, nos Estados, ao consumidor
final das mercadorias tivessem alíquota de opera
ções internas. Uma discordância muito grande
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que tenho em relação a essas decisões é que
entendi que a alíquota interestadual só se aplicava
quando a operação fosse geograficamente inte
restadual e tivesse repercussão no Estado-des
tino, porque a função da alíquota reduzida é asse
gurar uma margem de receita, para o Estado
destino, inclusive sobre o valor agregado na orí
gemo Mas veio, então, o Supremo, que entendeu
que isso pouco importa. Pois bem. Criou-se um
problema muito sério nessas regiões como Per
nambuco, Alágoas, RioGrande do Norte e Paraíba
- e sou de lá - porque, por exemplo, geladeiras
e aparelhos de ar condicionados eram comprados
de um lado para o outro. E essa tansação tem
um custo social importante. Este é o problema.
Estamos gastando dinheiro desnecessariamente.

Outro receio que tenho diz respeito ao controle
e à fiscalização. Sou fiscal e fui fiscal de merca
doria em trânsito na área estadual. Mercadoria
em trânsito significa a mercadoria que sai de um
Estado, vai para outro, fica no meio do caminho
e não se tem como pegá-Ia. Ainda hoje temos
problemas no [CM-, V. Ex" tem toda razão ao
crítícá-lo - como da nota fria, que é muito sério.
Por isso juntamos as duas coisas, e, quando con
versamos, fiquei muito desconfiado e ressabiado,
como dizo nordestino. Pensei em como faríamos
um negócio desse tipo. Depois, surgiu-me a opor
tunidade de dizerque, talveza solução fosse deixar
o ICMcomo estã e colocar na lei complementar
uma autorização para, por lei complementar, mu
dar o esquema. E se, amanhã, quisermos dar
um passo atrás, que possamos fazê-lo, porque
é de se recordar uma coisa importante, que dife
rencia muito a reforma de 1967 da de hoje. Na
reforma de 1967, estávamos num regime autori
tário. Estava tudo centralizado, como disse o Dr.
Osírís, no Ministério da Fazenda, e assim mesmo
aconteceram muitas coisas erradas. V. Ex" está
lembrado de que tivemos atos complementares
modificando a Constituição. Tivemos atos institu
cionais modificando a Constituição, em matéria
tributária, da noite para o dia. Por quê? Porque
não ia dar certo. O ICMdevia ser cobrado pelos
municípios, como adicional. Antes que isto entras
se em vigor, baixou-se um ato complementar e
revogou-se a Constituição. Então, todo o ICMpas
sou a ser recolhido pelo Estado, e 20% da arreca
dação ficou com o município. Antes, acontecia
que o município podia criar o ICM até 20% da
alíquota do Estado. É mais ou menos isso, gros
seiramente. Essas modificações foram feitas da
noite para o dia.

Mas, ilustre Constituinte, normalmente, o que
temos de abertura política, se incluído na Consti
tuição, não podemos mudar da noite para o dia,
nem iremos mudar por ato complementar ou ins
titucional, se Deus quiser. Temos de fazer tudo
com muito cuidado e cautela. Eujá havia admitido
o colocar-se um dispositivo instituindo o imposto
na Constituição e, por lei complementar, poderia
ser instituída a sua não-incidência. E, aí, se ama
nhã não der certo, revogar-se-á a lei complemen
tar. Pelo menos temos um instrumento de defesa
e proteção. Agora, às vezes, lançamos um passo
no escuro e dizemos que demos o passo no escu
ro, sim, mas no momento que era mais fácil.
Havia,num grupo de técnicos fazendários do Mi
nistério da Fazenda, um médico autodidata, cha
mado Gelson Augusto da Silva, que estudava tri
butação nos seus diversos aspectos - a parte
juridica,econômica e administrativa - que acorn-

panhou toda essa reforma com uma equipe gran
de. E ali, quando deu errado, ele teve condição
de dizer que estava errado e que deviam mudar
a lei por regulamentação. E a reforma de 1967
não foi improvisada, porque decorreu de estudos.
Desde 1950, ela havia sido gerada. Veio gente
de fora. Veio ao Brasil o David Schurnpeter, um
americano que escreveu um livro sobre finanças
públicas. Ele veio ao Brasil, fez uma análise, estu
dou, fomos a outros países. Houve muito estudo
e meditação, mas assim mesmo demos passos
em falso, que foi necessário corrigir rapidamente,
e a correção só foi possível naquele esquema.
Só queria lembrar o passado. Preocupo-me em
não darmos um salto no escuro ou, então, que
tenhamos mecanismos para dar, depois, um pas
so atrás. Esta é uma questão de cautela. Muito
obrigado.

o SR. NELSON AMÂNCIO MADALENA 
Gostaria de secundar as palavras do meu colega
Patury dizendo que disciplinar a nível constitu
cional a não-taxação das operações interestaduais
representa um passo no escuro. Ninguém sabe
O que vaiacontecer nem nos Estados do Nordeste
e do Norte, que seriam os mais privilegiados, na
caso da taxação zero nas operações interesta
duais. Acho que devemos aproveitar essa expe
riência, porque o Parlamento brasileiro - o Sena
do Federal - administrou as alíquotas do ICM
nesses vinte anos e acho que o fez corretamente,
porque, se verificarmos as estatísticas, a partici
pação relativa dos Estados, em 1967, era uma
e hoje é completamente diferente. Além do que,
a cobrança do lCM na venda a varejo é muito
mais problemática do que se tentar controlar o
imposto desde a fonte produtiva até o consumo
final.Se deixarmos para cobraro ICMsó no varejo,
provavelmente as perdas de arrecadação dos Es
tados serão terríveis, porque não há estrutura tri
butária suficiente para tributar integralmente a
venda ao consumidor. Realmente, não existe essa
estrutura. Acho que o Prof. Patury ressaltou, com
muita propriedade, que o Congresso Nacional,
na Constituinte, pode deixar uma válvula, caso
queira fazer uma modificação no futuro, com mais
dados, pois um outro problema, também, é que
não existem informações sobre a balança comer
ciai dos Estados. As que existem são muito defa
sadas no tempo, além do que essas informações
não são fidedignas, porque baseadas em docu
mentos apresentados pelos contribuintes; são do
cumentos que não têm valia para efeito de fiscali
zação, mas apenas para efeito estatístico. Normal
mente, os contribuintes colocam valores que não
correspondern à realidade. Tenho a impressão
de que a Constituinte não terá tempo para obter
dados que permitam uma tomada de decisão se
gura a respeito da situação de como ficariam os
Estados caso não se tributem as operações inte
restaduais e se passe a tributar apenas no consu
mo, enquanto que, através de mecanismos colo
cados no texto da Constituição, pode-se remeter
para a legislação infraconstitucional e o disciplina
mento da questão, pois hoje a base de cálculo
de ICMnas operações interestaduais já e regulado
por leicomplementar e esta pode estabelecer divi
são do imposto, além de ser possível atribuír-se
ao Congresso Nacional competência para estabe
lecer alíquotas máximas nas operações interesta
duais. Acredito que, através desse expediente, a
Constituinte pode dar condições de, no futuro,

mudar-se completamente o mecanismo de tribu
tação sem precisar mexer no texto constitucional.
Essa seria, a meu ver, uma grande vantagem.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Dr. LuizAlberto Brasil.

O SR. LUIZ ALBERTOBRASIL -Inicialmente,
comungo plenamente com as preocupações legí
timas do nobre Constituinte e concordo plena
mente, também, com as colocações dos Drs. Luiz
Romero Patury Accio\y e Nelson Amâncio Mada
lena.

De começo, nobre Constituinte, não sei se será
socialmente mais justa a tributação no consumo.
Poderia haver a seletividade de alíquotas. Poderia
mos criar mecanismo de seletividade de alíquotas,
beneficiando determinados produtos. Ademais, a
tributação no varejo iria exigir dos Estados verda
deiros batalhões de fiscais. Aívolta a questão do
beneficio. Não sei se seria beneficio para o Estado
investir mais ainda na sua folha de pessoal para
implantar um verdadeiro exército a fim de cobrar
'tributo no varejo, onde as possibilidades de uma
tributação mais efetiva,parecem, são mais escas
sas. Para que V. Ex" tenha uma idéia, no ano
passado, a Bahia, por força dos mecanismos hoje
existentes, perdeu 13% da sua arrecadação bruta
somente nas exportações para o exterior e, com
os dados defasados que temos hoje, a Bahia cer
tamente perderia mais. Os dados da balança co
mercial daquele Estado - dados incipientes, de
fasados - demonstram certo equilibrio entre o
que a Bahia compra e o que ela exporta. Logo,
ela se situa num contexto diferente dos demais
Estados brasileiros, principalmente dos do Norte
e do Nordeste, porque não teríamos hoje, por
exemplo, como cobrar mais, vigorando esse siste
ma, imposto sobre o cacau, sisa!, algodão, petro
química, soja, mamona etc, produtos que são
naturalmente exportados para o exterior ou para
outros Estados da região. Ainda, assim, por mais
que quiséssemos incentivar o consumo desses
produtos a nível interno, não teríamos como fazê-'
lo para que pudesse haver uma compensação
do ponto de vista financeiro. É uma decisão politi
ca, é uma decisão soberana da Assembléia.

Quero concordar, mais uma vez, com as pala
vras do Dr. Nelson Amâncio Madalena, remetendo
este assunto não para o texto constitucional, mas
para uma lei complementar ou ordinária, na me
dida em que se pudesse regular isto e que essa
decisão não viesse provocar um choque, ou seja,
dar-se um salto no escuro, penalizando principal
mente quem está produzindo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Dr. Osiris de Azevedo Lopes Filho.

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO
- Achei muito importante as colocações feitas
pelo Constituinte VIrgílioGuimarães, porque nas
nossas exposições há o caráter técnico, ficamos
muito no varejo e saímos do atacado, o espírito
de globalidade que deve ter o sistema.

Realmente, toda mudança que se faça seja atra
vés de disciplinação de lei financeira, seja de lei
tributária, nos capitais, se não houver a necessária
prudência, pode resultar num efeito perverso de
fuga de capitais, principalmente numa economia
de mercado e inexistência de investimento, que
é fundamental para manter a taxa de crescimento
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do País no mínimo a 3,4%, que compense um
incremento da população. Não é à-toa que, apesar
de existira competência residual e ter havido ten
tativa de disciplinação de impostos sobre mais
valias - herança, riquezas, doações, patrimônio
líquido- nunca nada disso tenha sido colocado
à luz do dia, clarificado. É realmente um ponto
sensível, da mesma forma que a supressão, por
exemplo, dos títulos ao portador. Quer dizer,aten
de à nossa peculiaridade, que é realmente a de
um País de alto nívelde evasão, em que a carga
tributária corresponde ao nível de pressões que
sofre uma ponte: nas duas cabeceiras, de um
lado as pessoas de renda baixa e, de outro, as
de renda elevada,que têm baixapressão tributária.
A grande pressão tributária está exatamente no
meio, onde se situa a classe média. Os gaps
tributários são fantásticos na nossa legislação. Por
que os setores mais progressistas defendem essa
tributação sobre a riqueza, as mais valias, patri
mônio líquido? Porque há uma necessidade de
se ajustar a tributação do Imposto de Renda,tendo
em vista que a renda é um elemento altamente
dinâmico, mas há o capital, o patrimônio que
se cristalizou.Ele tem de ser alcançado também
sob o ponto de vista de justiça. Agora, à medida
que se vai tributar essas variáveis econômicas,
há de se praticar a dosimetria, para que não se
tenha, na ânsia de obtenção de maior nível de
justiça fiscal, uma reversão de expectativas e, na
realidade, se provoque um desinvestimento, com
crises no mercado, carência de empregos etc.

A adoção, aqui no nosso modelo brasileiro, do
riA - Imposto sobre Valor Agregado - como
queiram chamar isto, vai nos obrigar a examinar
a estrutura do Mercado Comum Europeu. No
meu entender, fala-se erradamente - o brasileiro
tende a ficar na epiderme - que esses impostos
sobre valor agregado são típicos do Estado uni
tário.

Ora, quem examinar o Mercado Comum Euro
peu e entendê-lo como uma forma de partici
pação não tão forte como a federação, mas como
uma forma de associação de Estados, verá que
lá se adota a tributação de destino, mas há a
preocupação, de ter em vista que há diversidade
de papéis na economia em Estados produtores
como a Itália, Inglaterra, França e Alemanha e
Estados nitidamente financeiros e comerciais, co
mo a Holanda, a Bélgica,Luxemburgo. São diver
sidade de estruturas econômicas. Então, faz-se
o mecanismo de ajuste de fronteira.

O Dr. Nelson Amâncio Madalena mencionou
bem: não temos estatísticas confiáveis.O que me
parece prudente e, tendo em vista a pletora de
alterações constitucionais - não sei em que
emenda estamos, mas devemos estar beirando
a trigésima, e a maior parte é na área tributária,
exatamente na partilha da arrecadação - é a
Constituição não enrijecer o modelo, principal
mente se se adotar um quonun qualificação,para
alteração de dois terços. Quer dizer, vamos ter
uma rigidez constitucional. A Constituição deve
deferir a competência tributária,dando já a maté
ria tributável sobre a qual vai incidir o tributo.
Os princípios que se julguem caros a cada um
dos tributos, principalmente progressividade, etc.
mas não deve descer a detalhes sobre aspectos
que possivelmente serão modificados, ou seja,
o processo seria constituido de tentativa,determi-

nação de erro, conserto. Será melhor jogar efetiva
mente isso a nívelda leicomplementar ou mesmo
da lei ordinária. Penso que a lei complementar
é melhor, porque é uma lei nacional que obriga
a todas as esferas do poder público, principal
mente do Legislativo. E essa cautela nós devemos
ter. Não é porque toda a América Latina pratica
hoje o imposto com valor agregado, que vamos
adotar esse modelo, o que seria começarmos a
reintroduzir uma mentalidade de colonizado.
Acho que o grande trunfo da Reforma Constitu
cional rr 18, de 1965, foi realmente ter refletido
a realidade do País de então. Ainda que o modelo
tenha envelhecido em alguns aspectos, como
proposta fundamental e como instrumento de via
bilidade de disciplinação dos tributos e relaciona
mento com a ordem econômica, realmente é um
documento duradouro, que merece todos os elo
gios. Daí, em face de "nu propostas inovadoras,
temos a noção de realidade. E necessário fínan
ciar os entes públicos através de tributos, é a ma
neira mais idônea. Nós vemos grande parte do
abro financeiro do Brasil pela emissão do papel
moeda, que gera o pior imposto para as popula
ções pobres, que é o imposto inflacionário, que
derruba quem não tem patrimônio, quem não
tem como conservar ativos;e a política de endivi
damento indiscriminado de emissão de papel
moeda, na realidade, subverte toda a economia
do País e trabalha em desfavor da periferia da
Federação, dos Estado-membros e dos municí
pios, que não têm como se utilizar desses instru
mentos de financiamentos de atividade estatal.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Sr. Constituinte NionA1bemaz.

O SR. CONSmUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, Srs. conferencistas, ouvicom mui
ta atenção as palavras do Dr. Patwy, quando ele
afirma a dificuldadeda cobrança do imposto dire
to. De um modo geral, todo imposto é muito
dificil de ser cobrado, mas o direto tem caracte
rísticas que dificultamainda a cobrança. Recente
mente, tivemos notícia de que, no Imposto de
Renda, o Brasilperde 50% do que deveriareceber.
Isso se agrava, por exemplo, quando se trata de
impostos cobrados pelo município, onde o poder
de cobrança é muito reduzido.O IPrU, por exem
plo, é sonegado, deixa de ser pago por mais de
50% dos proprietários de imóveis dos municípios
que o cobram. E uma das soluções como sabe
mos que dificilmentea Justiça cobra - pelo me
nos, não tenho notícia de que alguém tenha per
dido o imóvel, por ter deixado de pagar o IPrU
- seria cobrá-lo junto com uma taxa com um
poder coercitivo maior, por exemplo, a cobrança
do IPrU,em parcelas, no mesmo talão da energia
elétrica. Aí, na realidade, a pessoa seria obrigada
ao pagamento do IPTU, porque hoje, o que está
acontecendo é que os municípios, que recebem
o IPTU, estão sempre majorando o imposto da
queles que pagam. Então, estamos cada vez co
brando mais de um pequeno número pelo sim
ples fato de esse pequeno número cumprir a sua
obrigação para com o município.E a outra grande
parte, a maioria, ficasempre isenta do pagamento.
Mas se nós reduzíssemos o imposto e colocás
semos o mesmo no talão de energia elétrica, aí,
obrigaríamos todo o mundo a pagar o seu impos
to. Com isto, poderíamos aliviara carga tributária
de todos.

V. S· disse que o Imposto de Renda tributa ga
nhos de capital mas não com a mesma intensi
dade dos ganhos do salário. Basta dizer que a
tabela progressiva dos ganhos de capitalé diferen
ciada da tabela progressiva dos salários. Se nós
colocássemos todo o ganho de capital numa
mesma tabela progressiva, aí, nós teríamos, hoje,
pessoas que aplicam no ovemight tendo o seu
ganho lá registrado e passariam a ter alíquota
diferenciada, o que não acontece.

Todos os conferencistas - parece que essa
é uma idéia de todo o mundo e o Professor Osiris
também o afrrma - acham que o ISS deve passar
para o Estado, mas eu vivo advogando que o
ISS não deve sair do município e entendo - fIZ
aqui um cálculo quando o Prof. Osiris disse que
apenas duzentos municípios pagam quanto ao
IPTU, eu sei que além das capitais são vinte e
oito - que devemos analisar alguns aspectos
do ISS. Quando uma empresa vai prestar serviço
num município,não paga naquele município,mas
paga onde tem a sua matriz. Então, ela não paga
ao município, porque não tem matriz ali. É uma
distorção, porque as multinacionais, não tendo
matrizaqui no Brasil,ficam imunes ao pagamento
do ISS,porque não tendo ela matriz no município
onde prestam o serviço, como é que vão pagar?
Então, esta é uma forma muito simples de isentar
as multinacionais do pagamento do ISS. Nesse
caso de duzentos municípios, este número repre
sentaria 5% dos municípios brasileiros pagando
o ISS. No entanto, dos cento e quarenta milhões
de brasileiros que temos, apenas 5% pagam o
Imposto de Renda. Na realidade, é a mesma coisa,
é o mesmo percentual. E reparem bem que o
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza o
vaiatingiro município que atinge um determinado
estágio. Há um municípios que não têm como
cobrar: pode-se dar a competência para a União,
para o Estado, para quem quiser, o fato gerador
é que não está lá. No entanto, nos municípios
como nas capitais o Imposto Sobre Serviços equi
vale ao ICM que eles recebem. Nós vamos, então
tirar uma fonte muito importante para municípios.
O que acho que deveria ocorrer é que quaisquer
empresas que prestassem serviço no município,
ali, pagassem o ISS. Aí, aumentaria o número,
e muito, dos municípios que recebem o ISS.

No caso de 25% do IPI para a União, isso deve
representar pouco, mas, se desse competência
aos municípios para receberem da lista que a
União vai isentar, isso seria o reforço de caixa
para os municípios que já cobram o ISS.

V. S· sugere, Prof.Osiris, que o IPI seja cobrado
apenas sobre eletrodomésticos, perfumes, cos
méticos, fumo, etc. E o restante? O restante pode
ria ser transferido para o município, para que ele
pudesse também reforçar o seu caixa. Por que
isentá-los?

O Dr. LuizAlberto, falou sobre o problema da
microempresa. Na realidade, no Brasil, quando
se isenta alguém do pagamento de algum tributo,
há uma parafernália que essa empresa tem de
cumprir que fica mais cara do que se pagassem
o tributo. Ouvimos, aqui, urna proposta que acha
mos profundamente válida, primeiro, quanto à
imunidade para a área federal e a estadual: a mi
croempresa só pagaria o imposto municipal. Isso
resolveria o problema das microempresas, que,
hoje, aparentemente, estão sendo beneficiadas,
mas, na realidade, têm de cumprir determinadas
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obrigações cujo custo é muito superior àquele
que teriam se estivessem pagando seus tributos.

Entendo também que o DI'. LuizAlberto está
certo quando diz que há necessidade de descen
tralização das competências polltico-administra
tivas. E nós, hoje, não podemos dizer que, por
exemplo o atendimento à saúde pública esteja
indo bem. Vai muito bem concentrado na mão
da União. O Estado também participa, muitos
dos municípios também participam, e o resultado
é uma enorme catástrofe. Quando Prefeito de
Goiânia, mandamos fazer um levantamento da
situação das filas do INPS, onde o cidadão ia
em busca de uma guia para consulta médica.
A pessoa chegava às três horas da tarde para
receber a guia no outro dia, às nove horas da
manhã. Maisde 90% queriam uma guia para fazer
uma consulta médica, não queriam ser interna
dos, ou fazer qualquer exame. Queriam apenas
fazer uma consulta médica. Estavam com uma
dor e queriam saber o que era, que remédio deve
riam tomar. Poismuito bem, nós viemos a Brasília
e conseguimos assinar um convênio com o Minis
tro da Desburocratização que, no caso, também
era Ministro da Previdência, e construimos, em
Goiânia,quarenta e três postos de saúde na perife
ria. Como que por encanto as filas desaparece
ram: As pessoas não precisavam mais ir às filas
para buscar uma guia para consulta médica. E
a Prefeitura, que atendia duas mil pessoas por
mês na área médica e odontol6gica, passou a
atender 86 mil pessoas. Isto foi o bastante para
fazer desaparecer essa concentração.

Acho que o caminho começa por aí. Também
entendo que não devemos detalhar muito na
Constituição. Como disse o DI'. Nelson, podemos
ter problemas sérios, porque, depois que estiver
no texto constitucional, vai ser muito difícil alterar
isto, principalmente, como disse o DI'. Osiris, se
tivermos um quórum qualificado de dois terços.
M, sim, depois que nós colocarmos lá e, se for
provada a inviabilidade da cobrança do tributo,
vai ser um desastre para as administrações e para
as populações.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o DI'. LuizRomero Patury Accioly.

O DR. LUIZ ROMERO PATURY ACCIOLY
Acho que é importante o mecanismo da eficiên
cia. Primeiro, estamos no meio do caminho. Na
verdade, os Estados são melhores cobradores de
impostos do êIue a União e os municípios. Os
Estados desenvolveram um mecanismo de exe
cução judicial melhor, porque o município prati
camente não vai a juízo,e a União tem uma série
de problemas de naturezajurídíca, porque o advo
gado da União é o Ministério Público, está muito
mais preocupado em fiscalizar a lei do que, efeti
vamente, com execução da dívida ativa. V. Ex"
colocou o problema do IPTU, cuja cobrança deve
ser atrelada à da conta da água. Isto são formas
indiretasde se conseguir a arrecadação do impos
to. São mecanismos criativos, porque ninguém
vai deixar de pagar a conta da água ou da luz.
Então, o cidadão para mesmo a conta da água
ou da luz, e como não temos um mecanismo
coercitivojudicial que esteja funcionando a con
tento - esta é a grande verdade - então, fica
relegado a cobrança. A União dever ter, vamos
supor, talvezduas ou três vezes o seu Orçamento
- suponho - de divida ativa para cobrança, se

se corrigir monetariamente o débito - mais ou
menos isso - o que é uma enormidade. E esses
problemas ocorrem porque não estamos estrutu
rados. Então, precisamos nos estruturar. O contri
buinte, que não se sente executado desafia.

Um segundo ponto é a questão do ganho de
capital. Quero dizer que, primeiro, o grande pro
blema de tributação do ganho de capital está no
seu nascimento. O rendimento que nasce no cai
xa 2 ou sem origem. Esse realmente, não é tribu
tado no primeiro momento. Quando vai à aplica
ção no mercado fmanceiro, então, ele é tributado
por dois mecanismos: na fonte à alíquota de 45%,
se for ganho de capital, e de 40%, se for rendi
mento de capital. Parece que houve redução em
algumas dessas áreas, feita pelo Conselho Mone
tário, em relação ao mercado aberto, contra o
que eu sempre reagi. A alegação é a de que,
se se aumenta a tributação no mercado aberto,
é preciso aumentar também a taxa de juros, por
que o investidorquer a taxa líquida.Bem, eu tam
bém gostaria de receber o meu salário líquido.
Então, parece que este não é um argumento.
Acho que se se tem de cobrar o imposto em
todas as áreas, inclusive e principalmente nas
áreas de rendimento de capital. A tributação do
rendimento de capital à alíquota de 40 ou 45%
já cobra praticamente a taxa que vamos pagar
na declaração do Imposto de Renda. Na declara
ção, hoje, esta taxaé de 45% e poderia ser aumen
tada um pouco mais ainda, mas - veja bem
- o rendimento de capital está pagando na fonte
40 ou 45%, dependendo do rendimento global.
Então, o contribuinte diz assim: "Vamos levar à
declaração!" Ah! Este é que é o problema: levar
à declaração. Se eu tenho título ao portador, não
adianta levarà declaração; se faço uma aplicação
no mercado financeiro,não tenho declaração. En
tão, estou inviabilizado de fazer isto. O que eu
tenho de assegusar? A fonte pagadora ao pagar,
desconta logo a tributação e não vou esperar pela
declaração, porque, nela, posso perder toda a tri
butação, e na realidade, a alíquota já está na base
de 40%, quer dizer, é uma alíquota já elevada.
A nossa alíquota real normalmente não chega
a 40%. Quer dizer, a nossa alíquota progressiva
na declaração, chega a 50%, se não me engano,
e, a 45% no rendimento, mês a mês, mas a alíquo
ta real, deduzidas as despesas etc., jamais chega
a isto. Nesse aspecto, entendo que tudo está vin
culado ao títuloao portador. Realmente, se deixar
mos a tributação para a declaração, arriscaremos.
Por isto, a Lein° 7.450 criou três tributações. Uma
foi a do mercado financeiro, na fonte, propor
cional- e pouco importava - acabou com pro
gressividade. Desconta 40% logo na fonte, e esta
mos conversados. Se se tratar de rendimentos
de capital, o desconto na fonte é de 45%, para
evitar que a pessoa diga: "Não, isto daqui não
é rendimento de capital, é ganho de capital". E,
aí,protela-se a tributação porque o ganho de capi
tal só surge posteriormente. Então aumentou-se
para 45% a alíquota, porque, se for o pagamento,
será mais elevado. Desestimulado de protelar, a
pessoa paga logo na fonte, quando se trata de
rendimento de capital.

Esta foi a idéia, mas já há algumas modifica
ções, feitas posteriormente à Lei rr 7.430.

Qutro ponto que acho importante são as ques
tões do ICM e do ISS. Eu preferiria que o ICM
não abrangesse o ISS, principalmente porque,

quando o ICM abrange o ISS, tem o sentido 
nós queríamos conhecê-Ia em primeiro lugar e
evitar a cumulatividade - de desonerar o ICM
na exportação. Então, quando ele abrange outros
serviços, estas entrarão como insumo. Mas acho
que o ICM cobrado deveria incidirsomente sobre
esse serviço,o que pode permitir implicações para
a exportação ou qualquer coisa dessa natureza.
No caso do ISS, porém, em geral, trata-se de
consumos fínals de serviço. Então, não vejo por
que tanta insistência. Logicamente, seria uma
simplificação, mas não vejo tanta importância
quanto à sobrevivência disso, a fazer um esforço
para cobrar verdadeiramente. Eu prefiroque seja
feito como V.S' surge, mas eu soube - entendo
que esta é uma decisão política também e deve
riam ser consultadas as administrações munici
pais, principalmente aquelas que cobram efetiva
mente os impostos - que, na semana passada,
teria vindo aqui um representante dos prefeitos
de Capitais e teria dito, mais ou menos, que seria
melhor transferir para o ICM. Aí, eu fiquei inteira
mente perdido. Eu nunca fui da administração
municipal, não cheguei a esse ponto e é desta
experiência que eu ainda preciso.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o DI'. LuizAlberto Brasil.

O DR. LUIZ ALBERTO BRASIL - Eu queria
apenas dizer ao Sr. Constituinte que o simples,
às vezes, é extremamente difícil neste País. Nós
temos uma experiência, em Salvador, em que
a taxade iluminação pública foicolocada na conta
de energia e nunca mais a prefeitura teve proble
mas com a taxa de iluminação pública, nem com
iluminação, portanto, são soluções desse tipo, ex
tremamente simples, que podem facilitar terrivel
mente a vida da prefeitura do Município, tiran
do-Ihe um ônus muito grande, que pesa sobre
elas.

A respeito de microempresas, eu disse que,
sendo o ICM um imposto neutro, sou contra isen
ções sobre o ICM. Ao mesmo tempo, entendo
que o setor de pequenas e microempresas tem
de ser amparado e realmente protegido, pelo nú
mero de empregos e de renda que esse setor
gera. Critico e critiquei no passado, contudo, e
muito, o Estatuto da Microempresa, pois - foi
exatamente como V. Ex' falou - na verdade,
criou-se uma série de problemas para a microem
presa, que, hoje, vê-se açambarcada com um
sem-número de obrigações acessórias e não teve
qualquer benefício concreto, efetivo, por força da
implantação desse estatuto. Acho que a microem
presa precisa de crédito diferenciado, que poderá
vir com o imposto pago pela própria microem
presa, juros realmente subsidiados e não simples
mente, em primeiro plano, a pura e simples isen
ção para a microempresa. Entendo que o imposto
pago pela microempresa pode retomar para a
própria microempresa sob a forma de emprés
timo a juros efetivamente subsidiados, sem em
bargo de outras proteções governamentais de a
microempresa carece e que foram esquecidas
quando da feitura do Estatuto da Microempresa.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavrao Sr. Prof.Osírísde AzevedoLopes Filho.

O SR. OSIRlS DE AZEVEDO LOPES FILHO
-OSr. ConstituinteAlbemazcolocou um proble-
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ma que havia sido esquecido aqui pela Mesa, o
da caracteJistica do brasileiro, e, de alguma forma,
do pessoal dos países de formação latina, que
tem horror ao tributo, vê o tributo, protesta. Daí,
a dificuldade da tributação direta, basicamente,
do Imposto de Renda e dos impostos sobre patri
mônio urbano, porque o brasileirovê transparente
o tributo e, portanto, protesta. Alguns tributos indi
retos, como o IPI, que está absurdo em relação
a bebidas e refrigerantes, o brasileiro não vê: está
absorvido no mecanismo de preços. Então, ele
não protesta contra isto. Mas a tributação muni
cipal tem de ser viabIlizada com essas fórmulas
administrativas. A minha proposta foi a de con
centrar aquele fator que é imóvel - o próprio
nome o diz - ao nível municipal, propiciando
o desenvolvimento das cidades. Uma das grandes
dificuldades do desenvolvimento urbano é a dis
tinção de tributação, ou seja, o IPTU está hoje
no Município e o Imposto Territorial Rural está
com a União. E os Municípios tendem a expan
dir-se, fazer a sua infra-estrutura básica, muitas
vezes não alcançando aquela definição de zona
urbana consagrada no Código Tributário. Quer
dizer, se nós tivermos toda essa tributação imobi
liáriaconcentrada no Município,ele, com a planta
de valores nos seus cadastros e com uma admi
nistração tributária bem treinada, poderá fazer in
vestimento em recursos humanos. Isto é o que
não se faz neste País, ou seja, continuamos com
prando badulaques como na época da desco
berta, mas não investimos no homem, que é o
agente de tudo, não o objeto. Mas, como está,
surge esse caso que V. Ex" mencionou sobre a
sua experiência em Goiânia, em que a ineficácia
da cobrança é decisiva.

Com relação ao ISS, tenho a impressão de que
o argumento mencionado por V. Ex" é decisivo.
Quer dizer, a mobilidade do fator serviço é que
o tem tomado somente rentável entre 60 a 100
cidades do País. Não tem sentido, sob o ponto
de vista do exame do feixede aspectos que chega
a estabelecer a competência, quer dizer, a viabili
dade, a eficácia, a eficiência, mas, principalmente,
a mobilidade do serviço, deixá-lo ao nível muni
cipal,porque vaiocorrer isso que se refere à noção
de domicílio, de que se diz que é do estabele
cimento prestador de serviços. Então, a consul
toria só recolhe nas Capitais dos Estados, ainda
que o serviço vá ser executado efetivamente lá
no interior, em obra de engenharia. Daí é que'
o critério de mobilidade do fator tributado, o servi
ço, que é algo abstrato, deve ficar com uma enti
dade maior do que o Município. Na realidade,
o ISS só vale nos Municípios em que ele é o
próprio Imposto sobre Indústria e Profissões, ou
seja, pega os profissionais liberais e alguns autô
nomos - só isso - mas não pega realmente
a gama de serviços.

Vaipermitir-me o Prof. Patury que eu discorde
dele com relação ao seguinte: no Brasil, junta-se
o Imposto de Renda sobre as corporações, sobre
as empresas, com o Imposto de Renda da pessoa
fisica. Aí, diz-se que o imposto incide mais sobre
o capital. Mas, o que ocorre é que a nossa posição
é sui generis no mundo, porque o que sistemas
de outros países mais adiantados, mas de qual
quer forma similares ao nosso, consagram é o
seguinte: o imposto sobre as rendas obtidas pelas
empresas - as "corporatíons" - e, do outro
lado, o Imposto de Renda das pessoas fisicas.
O grande problema é que, quanto às pessoas

físicas, 90% da sua tributação é do trabalho, ou
seja, 75% do trabalho com vínculo empregatício
e 15% do trabalho sem vínculo empregatício. En
tão, realmente, há uma discriminação ignomi
niosa contra o trabalho na nossa Legislação. Além
disso, dá-se como dado de arrecadação do Im
posto de Renda da pessoa física o Imposto de
Renda na declaração, mas se somarmos o Impos
to de Renda na fonte, que é mais significativo
em, relação à pessoa física, com o Imposto de
Renda na declaração, no sistema progressivo, va
mos ver que o trabalho é a1tamemte penalizado.
O que ocorre é que devemos estabelecer as com
parabilidades adequadas. Então, para introduzir
se a transparência nas fínanças públicas, precisa
mos publicar o orçamento das despesas tributá
rias, das renúncias à arrecadação que o fisco faz,
para que se saiba não apenas sobre a tributação
positiva, mas sobre aquilo que ele renuncia, coisa
que ocorre hoje em todos os países da Organi
zação para Cooperação e Desenvolvimento Eco
nômico. É preciso abrir todas as finanças, criar
a obrigatoriedade de as estatísticas tributárias se
rem publicadas em veículos oficiais, para que as
pessoas saibam qual está sendo a eficiência da
máquina arrecadadora, que setor está pagando
mais tributo, e não ser necessário chamar os ex
perta, os "pontífices", para que venham aqui abrir
as "tábuas da lei". Quer dizer, a população tem
de se integrar. Este é o momento de se fazer
a mudança cultural no País. As diretrizes vieram
pela mobilização da população. Tivemos esta
oportunidade de uma nova Constituinte, que veio
realmente dos anseios populares e que se crista
lizaatravés das presenças de V.Ex" aqui. Portanto,
cumpre-nos integrar e legitimar a ação do Poder
Público seja na área de gastos, seja na área de
captação de recursos.

O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - Desejo,
antes de encerrar a reunião, agradecer aos Srs.
Conferencistas em nome desta Subcomissão e
mostrar realmente o acerto da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas
em ouvir pessoas da mais alta experiência inclu
sive na prática do atual sistema tributário.

Desejo também avisar aos Srs. Constituintes
que, hoje, às 17:00h continuaremos a nossa reu
nião, ouvindo mais dois expositores. Amanhã, às
9h30min, ouviremos o representante do Dieese
e, às 11:00h, teremos uma exposição sobre os
números da arrecadação tributária no País, entre
União, Estados e Municípios. Será uma reunião
de discussão da Subcomissão com alguns mem
bros da Comissão, para podermos avaliar real
mente os números da receita tributária hoje exis
tente no País, inclusive com as transferências. Os
técnicos que estão assessorando a Comissão de
Tributos concluíram, ontem à noite, esse trabalho
de consolidação dos números da receita tributária
no Brasil.

Muito obrigado a V.EX'"
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a

reunião, convocando outra para hoje, às 17 horas.
Está encerrada a reunião.

O SR. PRESIDENTE(Mussa Demes) - Dando
prosseguimento aos trabalhos desta subcomis
são, ouviremos agora as palestras do Professor
Paulo Roberto Guimarães Moreira, Coordenador
do Programa de Cultura e Portadores de Deficiên
cias, do Ministérioda Cultura, e Coordenador do
Fórum Nacional para Pessoas Portadoras de Defi-

ciências; do Dr. Roberto Rodrigues, Presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras, e do
Chefe da Consultoria Jurídica dessa mesma orga
nização, Professor José de Campos Melo,e ainda
do Dr. João Sérgio Marinho Nunes, Presidente
do Instituto Brasileiro de Mineração.

Concedo a palavra, para fazer a palestra inicial,
ao Professor Paulo Roberto Guimarães Moreira.

O SR. PAULO ROBERTOGUIMARÃEs MORE/
RA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, falarei
sobre a lógica da deficiência, a lógica da diferença
e, surpreendentemente, a lógica do desenvolvi
mento, porque este País, desde o Plano de Metas, _
tem-se envolvido com o capital internacional a
pretexto de se desenvolver. Reconheço que mi
nhas palavras não deixam de ser emocionais, não
são principalmente lógicas, porque o assunto é
eminentemente lógico.

Desenvolvimento é um movimento de dentro
para fora. Ora, uma nação que verdadeírarnente
se desenvolve, mesmo do ponto de vista capita
lista,é uma nação que conta cóm os seus próprios
recursos e que supera as suas próprias deficiên
cias, enfrentando-as. Como dizia Osvaldo Lima
Filho, a única maneira de enfrentar a tragédia
é olhando-a nos seus olhos. Não há outra ma
neira. Neste sentido elaboramos um documento
e o entregamos a todas as subcomissões. No
que dizrespeito à Comissão que cuida da questão
dos tributos, da participação e das distribuições
de recursos, temos algo que eu considero pobre
ainda. Acho que V.Ex'" são muito mais habilitados
para trabalhar nesta questão dos tributos, tanto
na parte do estabelecimento de quem deve rece
ber os recursos como de como captá-los.

No Item sete do nosso documento está o se
guinte: "Conceder a dedução, no Imposto de Ren
da de pessoas físicase jurídicas, dos gastos com
adaptação e aquisição de equipamentos neces
sãrios ao exercício profissional de pessoas porta
doras de deficiência". E no item 14: "Isentar de
impostos as atividades relacionadas ao desenvol
vimento de pesquisa, produção, importação e co
mercialização de material ou equipamento espe
cializado,para as pessoas portadoras de deficiên
cia".

Desde 1929, com a crise definitiva do sistema
capitalista, ele mostra que o problema é de exces
so de capacidade produtiva. A inflação é uma
doença sem a qual o paciente não sobrevive. Sa
bemos que o problema mortal do sistema capita
lista é a deflação e a estagnação. Por isso, está
todo mundo hoje apavorado com a estagnação.
Ora, se o problema do sistema é o excesso de
demanda em relação à oferta - e não pode ser
o contrário, senão o sistema falha - do que pre
cisa esse sistema? De consumidores. Se ele pre
cisa de consumidores, a nossa existência está ab
solutamente garantida do ponto de vista econô
mico. Anossa questão é basicamente econômica,
antropológica e cultural, e temos que verificarisso.
Os paises desenvolvidos já descobriram que so
mos uma questão importante.

Na Inglaterra, o Marcelo Rubens Paiva entrou
numa loja, a fim de comprar produtos para pes
soas com deficiências e não conseguiu. Por quê?
Porque aquela era uma loja de distribuição de
produtos para os ingleses, patrocinada pelo go
verno. Na Alemanha, os brasileiros pegam as ca-
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deiras que são jogadas no lixo e as exibem no
Brasil.

Desenvolvimento é um movimento de dentro
para fora, é a superação das deficiências. É pre
eíso verificar isso. Desenvolvimento não é a afir
mação de virtudes. Estou aqui para dizer isso.
Do ponto de vista capitalista, se o problema é
excesso de capacidade produtiva, que nos tome
mos consumidores, porque estaremos ajudando
o sistema. Agora, se o sistema que se quer não
é o capitalista, é o socialista, ou o social-demo
crata, ou qualquer outro.se ele valorizaa questão
-do homem, então muito' mais justifica um traba
lho dos tributos voltados para as minorias. O in
centivo fiscal tem que ser adotado pensando-se
na questão das minorias. Não acredito em ciência
neutra. Obviamente, quando se estabelece uma
política de tributação, já se sabe a quem se vai
beneficiar e a quem se vai tributar. V. Ex'" conhe
cem isso. Ora, se se faz uma política de tributação
em que não estejamos presentes, é obvio que
vamos ser sobretaxados'e não beneficiados. Por
tanto, estou aqui para pedir a V. Ex"' - autori
dades tributárias -, que quando fizerem alguma
política de tributos, olhem por nós. O que vamos
fazer, daqui para a frente, é rios manter presentes
nas questões econômicas, porque - repito 
a nossa questão é basicamente antropológica,
cultural e econômica, dado que economia é admi
rte, como cidadãos, desse contexto econômico,
do ponto devista individuale singular; do ponto
de vistaparticular das instituições e do ponto de
vista WliversaJ, ~e é o Estado e as relações inter
nacionais.

Agradeço a V.Ex'". Estou distribuindo um traba
D10 chamado li "Dialética da Diferença" e espero
que V.Exi"no futuro não Se esqueçam da nossa
imagem de portadores de deficiência e minorias,
em ,ge~..MtJi!o o!>T!~ado.. _

O SR. PRESIDErITE (Mussa Demes) - Devo
infonnar ao Prof. Paulo Roberto Guimarães que
a Mesa encara com a maior simpatia a proposição
feita e, de resto, acredito que todos os membros
desta subcomissão - e imagino que também
o Plenário desta Casa -, todos os Constituintes
hão de ter a maior sensibilidade para o estudo
daproposição apresentada. Não me parece, toda
via, que o assunto possa ser objeto de disposição
constitucional. Avaliaremos convenientemente a
proposição, mas, posso assegurar, que, através
de legislação ordinária - que se há de seguir,
se não for possível incluir no texto constitucional
a imunidade pretendida -, esta Casa há de con
ceder, através de isenção, incorporando à legisla
ção ordinária a pretensão que ora se registra atra
vés do pronunciamento de V. S· Agradeço-lhe
a participação.

A seguir concedo a palavra ao Professor Ro
berto Rodrigues, Presidente da Organização das
Cooperativas Brasileiras.

O SR. ROBERTO RODRIGUES - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, a Organi
zação das Cooperativas Brasileiras está profunda
mente honrada com a sua participação nos traba
lhos desta Subcomissão e deverá apresentar uma
proposição constitucional no que diz respeito à
tributação sobre o ato cooperativo. Peço ao Sr.
Presidente autorização para que o nosso Con
sultor Jurídico, Dr. José de Campos Melo, faça
exposição especifica com relação ao ato coope-

rativoe quanto ao capftulo tributário. Peço licença
a V.Ex", aproveitando a oportunidade, para tratar
de assunto que, não obstante não pertencer à
área constitucionaI, deverá seguramente ser obje
to da legislação ordinária. Refiro-meà formulação
de uma políticaagrícola através de leia ser votada
oportunamente. Em relação a essa lei agrícola,
Sr. Presidente, apresento a seguinte consideração:
a questão tributária, com respeito à economia
do setor agrícola, deve ser examinada à luz da
seguinte realidade: primeiro, a sociedade brasi
leira tem exigido desse setor um desempenho
que resulta em permanente pressão sobre a sua
renda, através do controle de preços ao consu
midor final e por necessidade de competição no
mercado externo; segundo, a grande atomização
da propriedade rural envolve uma fraca capaci
dade competitiva do produtor em relação aos ní
veis de intermediação, tomando-o em principal
recipiente dessa profissão, e forçando-o a traba
lhar conseqüentemente, sob baixos padrões de
rentabilidade.

Terceiro:a tributação sobre a produção agrícola
é exercida de forma desequilibrada, onerando o
produtor, independentemente da margem de lu
cro, geralmente pequena, que ele aufere.

E, finalmente, a dispersão da produção e a
complexa malha de comerciaIização dificultam,
sobremaneira, a coleta de impostos indiretos en
sejando a sonegação, em detrimento do produtor
e de suas cooperativas.

Estas constatações, Sr. Presidente, levam à
conclusão de que a tributação sobre o produto
envolve sérios aspectos regressivos, tanto para
o consumidor, que utiliza uma alta parcela de
sua renda na alimentação, quanto para o produ
tor. Ela é ainda ineficiente, do ponto de vista de
rede coletora. Impõe-se, assim, o alvitre de se
encaminhar a questão tributária na agricultura pa
ra o objeto da renda líquida e da propriedade
territorial, reduzindo-se drasticamente a ênfase
nos impostos sobre a produção. A par de se criar
uma estrutura tributária mais justa, facilita-se o
sistema de arrecadação. A destinação dos impos
tos seria partilhada entre Municipio,Estado e Fe
deração, sob a diretrizda descentralização da ad
ministração pública.

Essa, Sr. Presidente, é uma proposta que o
cooperativismo apresenta subsidiariamente a esta
subcomissão tendo em vista muito mais uma fu
tura lei agrícola, no que tange à área tributária,
do que o ato cooperativo em si.
, . Para a postura específica do cooperativismo
brasileiro, no que tange à tributação sobre o ato
cooperativo, peço licença a V.Ex-para convocar
o Doutor José de Campos Melo,nosso consultor
jurídico, especialista na matéria.

O SR. PRESIDENTE(Mussa Demes) - Muito
obrigado, Dr, Roberto Guimarães Rodrigues, por
sua participação.

Passo, a palavra ao Professor José de Campos
Melo, Chefe da Consultoria Jurídica da Organi
zação das Cooperativas Brasileiras e que é pai
de nosso eminente companheiro, Senador Alfre
do Campos, cuja presença honra, sobremaneira,
os trabalhos desta Subcomissão.

O SR. JOSÉ DE CAMPOS MELO- Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, já fizemos distribuiraqui
o trabalho que a Organização das Cooperativas
Brasileiras preparou sobre a pretendida írnuni-

dade tributária cooperativa. Consideramos que a
Constituição deve evitar ao máximo a imunidade
tributária,porque os grupos de pressão são muito
grandes e outros podem exigir imunidade idên
tica.

Entretanto, o ato cooperativo, quando tributa
do, em nada diminui a tributação. Pelo contrário,
pela ausência completa de sonegação nas coope
rativas, quando um produto é comercializado por
intermédio delas, gera muito mais impostos do
que quando é circulado por meio de entidades
não-cooperativas, porque a cooperativa não tem
estrutura de sonegação.

Por ter a impressão de que esse trabalho é
muito longo, peço a V.Ex"s que o leiam separada
mente, para terem liberdade de aqui falar sobre
assuntos nele tangenciados.

Um ato cooperativo é aquele segundo o qual
a cooperativa pratica, dentro de seu objetivo so
cial, com seus associados, ou entre cooperativas
associadas. Assim, quando um associado entrega
à cooperativa um produto agrícola, para que ela
o industrializeposteriormente, há um ato coope
rativo, que é praticado exclusivamente entre a
cooperativa e o associado. Esse ato é chamado
cooperativo quando está dentro do objeto sociaI
da cooperativa. O objeto social da cooperativa
- coloquei aqui como exemplo, uma indústria
de laticínios- é entregar o produto para a indus
trialização e comercialização. A atividade da coo
perativa no ramos da indústria de laticínios é a
comerciaIização de leite e de seus subprodutos,
portanto está dentro de seu objeto social.

Exemplificando, quando o ãssociado entrega
um produto a sua cooperativa, está, logo de saída,
sujeito ao pagamento do ICM. Em nosso projeto,
a imunidade seria total em impostos estaduais,
federais e municipais.

Não sei se a futura Constituição terá Imposto
sobre Circulação de Mercadorias, mas no pressu
posto de que irá conservá-lo falemos dele, que
é o mais importante na circulação de produtos
agrícolas. O produtor, o comerciante e o insustriaI
são atualmente, pela Constituição Federal, os
mais sujeitos ao pagamento do 1eM. Quando a
cooperativa recebe o produto - já existe urna
lei complementar - não paga o imposto no ato
do recebimento; ele fica suspenso. Como o im
posto sobre Circulação de Mercadoria vai agre
gando permanentemente todos os custos poste
riores ao ato originário, no final o consumidor
pagará a totalidade desse imposto. Então,se um
associado entrega na cooperativa um produto
com o preço de mil cruzados, ela adianta ao ass0

cíado a mesma quantia. O associado, ao entregar
o produto à cooperativa, está praticando um ato
cooperativo; não haverá o pagamento do imposto,
pois foi suspenso, com a agregação dos custos.
Sea cooperativa vender por 1 mil e SOO cruzados
então o imposto gravará o total. Portanto, a imuni
dade tributária só irá aumentar a arrecadação,
na medida em que ela se tome estupendamente
melhor, o que será possível se todos os produtos
agrícolas forem comercializados por intermédio
da cooperativa. Nossa proposta é no sentido de.
confirmando a Lei Complementar n" 24, que se
dê às cooperativas oportunidade de regatearem
permanentemente com o legislador ordinário e,
principalmente, na situação atual, com os buro
cratas - que falam o que não é devido - para
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que elas tenham condições melhores de trabalho
e desenvolvam o seu sistema produtivo.

Quanto ao Imposto de Circulação de Merca
doria, para as cooperativas de consumo, o Supre
mo Tribunal fez uma reviravolta muito grande e
passou a julgar devido o ICM para essas coopera
tivas. O que as cooperativas de consumo estão
fazendo? Elas distribuem aos seus associados
oproduto que compram pelo preço de custo 
então, não há Imposto sobre Circulação de Merca
dorias - e cóbram deles uma taxa de adminis
tração.lsso é perfeitamente legal, e não há impos
to algum a ser pago, mas fazcom que aumentem
muito os custos operacionais da cooperativa.

Sob um outro aspecto, qualquer que seja a
tendência da maioria dos Constituintesbrasileiros
- quer seja a socialista, quer seja a capitalista
- para a cooperativa pouco importa, do meu
ponto de vista, pois ela nada mais é do que um
instrumento. No meu modo de entender, a coope
rativa não é ideologia; é o instrumento pelo qual
os mais fracos se reúnem para conseguir dimi
nuição de custos em relação aos que teriam se
fossem comercializar individualmente a sua pro
dução, ou entregá-Ia ao mercantilismo. Os produ
tores reúnem-se com essa finalidade. A coope
rativanão quer privatizar, para determinados gru
pos, esses favores fiscais, porquanto é aberta a
todos, rege-se pelo princípio de portas abertas.
Qualquer produtor ruralpode entrar em uma coo
perativa de produtores rurais; qualquer consumi
dor pode entrar em uma cooperativa de consumo;
qualquer pessoa que tenha a necessidade de cré
dito pode entrar numa cooperativa de crédito;
qualquer médico que tenha necessidade de au
mentar com mais facilidade, as suas consultas,
pode ingressar numa cooperativa de médicos.
Elasestão de portas abertas, ao contrário da s0

ciedade !IOÔI1irl1a, que tem o seu capital fechado
e diltribue ações entre o seus acionistas. Ela rende
paIJl todo mundo, mas não é aberta a todos, como
a cooperativa. A cooperativa não visa ao lucro,
apenas à melhoria das condições dos seus asso
ciados.

A redação que propomos é a seguinte, ficando
evidentemente a critério dos Srs. Constituintes:

"Évedada à {/njão,aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, instituirtributos so
bre o ato cooperativo, assim considerado
aquele praticado entre o associado e a coo
perativa, ou entre cooperativas associadas,
na realização de serviços, operações ou ativi
dades que constituem objeto social."

Por aí se vê que se uma cooperativa negocia
com não associados ela será extinta,porque prati
cou um ato de compra e venda, que não se carac
terizacomo ato cooperativo.O associado, quando
entrega o seu produto, não o está vendendo à
cooperativa; nem a cooperativa está comprando
dele. Há um engano generalizado nesse sentido,
ao se pensar que a cooperativa compra o produto
do seu associado. Ela apenas recebe o produto
para comercializá-lo.

Suponhamos que numa cooperativa de laticí
nio haja falta de leite. O próprio Governo pede
que a cooperativa compre leite de terceiros, im
porte leite em pó a fim de vendê-lo para o consu
midor. Neste caso, não é um ato cooperativo.
Se houver imposto, eles serão pagos, porque esse

ato seria essencialmente mercantilista e não coo
perativo.

O ato cooperativo é o que os juristas alemães
consideram como um negócio-fim, um negócio
objeto da cooperativa. Na cooperativa de produ
tores de soja, por exemplo, o ato cooperativo é
o recebimento da soja, produzido por seu asso
ciado. Agora, para colocar a soja no mercado
é necessário que a cooperativa pratique negócio
meio, sem o qual é impossível esse ato coope
rativo. De que adianta receber a soja do associado,
se a cooperativa não for vendê-lo ao mercado
consumidor? É absolutamente necessário que a
cooperativa pratique esse negócio-meio, ou seja,
a venda para não-associado. Esse negócio poderá
ser tributado, porque ele não é ato cooperativo.

Também, para conseguir colocar no mercado
a produção do associado, à cooperativa tem que
praticar atos auxiliares, ou seja, aqueles absoluta
mente necessários para que chegue aos atos coo
perativos, os negócios-fins, e os negócios-meios,
ou seja, à venda finalda produção. Tanto a com
pra de caminhões como a contratação de pessoal,
são negócios auxiliares, também indispensáveis
para que o ato cooperativo se concretize. Tam
bém nesses negócios auxiliarestodas as compras
que a cooperativa fizer estarão sujeitas à tributa
ção, porque eles não são atos cooperativos.

Tenho a impressão de que com essas explica
ções e com a leitura da exposição, V. Ex'" verão
que não haverá prejuízo para o País do ponto
de vista de arrecadação, pelo contrário, haverá
um aumento formidável de arrecadação. Temos
uma preocupação muito grande com o ICM das
cooperativas de produtores, porque não é o ICM
que elas vão pagar, é a falta de comercialização
de determinados produtos rurais, por meio da
cooperativa, por causa do ICM. Por exemplo, V.
Ex'" devem ter pouca nolíciada existência de coo
perativas de produtores de feijão e de milho. Por

,quê? Porque o feijão e o milho são facilmente
comercializados por qualquer atravessador. Ele
põe o feijão dentro de um caminhão e o vende
com a máxima facilidadepara os atacadistas. Mas
se a cooperativa for formada, esse imposto do
produtor será pago. São 17% de ICM, mais 4%
de Fundo Rural,o que soma 21%, mais Imposto
de Renda e outros que podem aparecer, e mais
o Imposto sobre Transportes, que é de 5%. A
soma já passa para 26%. E o resultado é que
todo mundo quer sonegar. Em uma ocasião, em
minha terra, perguntei ao dono de uma fuma que
vendia arroz, quantos caminhões já tinha trans
portado para Montes Claros e Belo Horizonte. Res
pondeu: "até hoje, quatrocentos e um". Perguntei:
"sobre quantos pagou imposto?" Respondeu ele:
"por enquanto, tivemos sorte; sobre nenhum".
Se esses quatrocentos e um caminhões passas
sem por intermédio da cooperativa, seriam qua
trocentos e um fatos geradores de tributo. Acon
tece que 26% de impostos é impossível. Daí por
que não existem cooperativas de produtores de
feijãoe de milho. Elas são facilmente sonegadas.
E aquelas que tentarem existir, fecham as portas
num instante. Dissemos que o Imposto de Venda
e Consignações era muito melhor, para as coope
rativas,do que o Imposto de Circulação de Merca
dorias, porque ele começava numa alíquota pe
quena, de 7%, e o ICM, mais o Fundo Rural e
mais o transporte já começa com mais de 20%.

É no sentido de aumentar a arrecadação da coo
perativa que estamos aqui, a fim de mostrar aos
Srs. Constituintes que não queremos favores ou
benefícios - e sim cooperar com o povo brasí
leiro,principalmente com os Constituintes, na to
mada de posições sensatas, sem privilégios para
ninguém; de posições abertas, que venham me
Ihorar as condições de circulação dos bens em
nosso País, sem prejuízo para quem quer que
seja, promover a melhoria da arrecadação do Erá
rio. Muitoobrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (MussaDemes) -AMesa
agradece ao Prof. José de Campos Melo a sua
brilhante participação e assegura à Organização
das Cooperativas Brasileiras que o assunto será
avaliado convenientemente. Há, na Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuiçãode Receí
tas, propostas as mais diversificadas em relação
ao que se deva fazer com o atual Imposto de
Circulação de Mercadorias. Há correntes que ad
vogam a sua permanência, simplesmente como
está; mas há outras que pensam, inclusive, no
retomo do antigo Imposto de Vendas e Consig
nações.

Pelo que pude entender - e tenho certeza de
que também os Srs, Constituintes aqui presentes
- se adotado o princípio da imunidade tributária
em relação às vendas do produtor para as coope
rativas, o ICM não seria afetado, uma vez que
na venda subseqüente pela cooperativa, ao ataca
dista ou ao próprio varejista, incidiria a alíquota
total de 17%, que é um dos principais suportes,
diria assim, desse principio da não-cumulativida
de do tributo.

Prosseguindo, passo a palavra ao Dr.João Sêr
gio Marinho Nunes, Presidente do Instituto Brasl
leirode Mineração.Peço aos nobres Constituintes
presentes que, se desejarem, façam as suas inscri
ções, a partir de agora, para interpelar os exposí
tores de hoje.

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Senhoras e Se
nhores, agradecemos a V. Ex"', em nome das
empresas de mineração e dos duzentos e setenta
e sete associados do Instituto Brasileirode Minera·
ção, pela oportunidade de expor nossas idéias
e apresentar sugestões a esta importanlíssima As
sembléia Nacional Constituinte. Trazemos aos
Srs. Constituintes a contribuição desse Instituto
à histórica missão de V. Ex"', de escreverem a
LeiMagna que norteará o futuro do País, no final
deste Século xx.

Em se tratando de mineração, já estamos no
Século XXI; eís que projetos de maior porte no
setor mineral têm seu prazo de implantação, des
de a descoberta da jazida à entrada e produção
da mina, em horizontes de tempo da ordem de
uma década, ou mesmo mais. Exemplo recente,
que confirma essa nossa assertiva é Carajás que,
descoberta em 1967 pela Meridional e desenvol
vidapor uma empresa de qualidade, porte e efícá
cia internacional da Companhia Valedo RioDoce,
com todo o apoio governamental, entrou em pro
dução em 1986, ou seja, 19 anos depois de en
contrada a jazida. E neste ano de 1987, estamos
a apenas 13 anos do Século XXI. Esta caracte
risticada mineração, de ser uma atividade de lon
go prazo de implantação e maturação dos seus
investimentos, somado ao risco de sua primeira
fase de pesquisa mineral, aconselha fortemente



114 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

a todos aqueles que sobre ela são chamados a
opinar, ou decidir, que tenham sempre presente
a importância de a mesma vir a dispor, para a
sua sobrevivência e expansão, de legislação que
seja tão duradoura quanto possível, ou, em outras
palavras, que as regras do jogo sejam mantidas,
de modo a obter e manter um clima favorável
de investimentos no setor. Assim propugnar-se
pela manutenção das regras do jogo no trata
mento constitucional da mineração, embora para
alguns possa parecer conservadorismo, na reali
dade é uma postura coerente, consistente e válida
para o setor mineral, pelas razões acima expostas,
de longo prazo de maturação dos empreendi
mentos minerais e pelo risco que os mesmos
envolvem, especialmente na fase de pesquisa.

Verão os Srs. Constituintes que o IBRAM colo
car-se-á basicamente nesta linha, não só pelo co
nhecimento que tem do setor, mas, e principal
mente, pelo compromisso da entidade com o pro
gresso do pais e a qualidade de vida das gerações
']Ue nos sucederão.

A civilizaçãoatual é, essencialmente, uma civili
zação mineral. Em todas as manifestações do
espírito humano, no atendimento às necessidades
básicas de alimento, habitação e saúde, enfim,
em tudo que representa a qualidade de vida, a
base mineral está presente e é indispensável. Es
pecialmente no Brasil atual, País que progressi
vamente soma à aguda consciência do desafio
que o social lhe impõe, apoiar a mineração. Cons
titui, assim, uma decisão de máxima prioridade
nacional, pois, em última análise, representa a
garantia do poder aquisitivo do salário do traba
lhador, como são exemplos marcantes os bens
minerais de emprego imediato na construção ci
vil, como argila, areia, brita etc.

Por outro lado, é também muito importante
a participação da mineração na geração de em
pregos. Estudos do Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais mostram que um emprego criado
na mineração resulta em dezoito outros empre
gos, nas atividades que lhe são correlatas, além
de fixar o homem ao interior, em face da rigidez
Jocacional das minas. Essa importância dos bens
minerais tem sido objeto de diferentes demons
trações no mundo inteiro, como por exemplo,
os dados divulgados pelo Amerlcan Mining
Congress, quanto à necessidade de bens mine
rais por indivíduo, por ano, conforme alguns
exemplos a seguir citados. Pedra britada, o indivi
duo necessita de 4.154 quilos por ano; cimento,
363 quilos; sal, 200 quilos; ferro e aço, 547 quilos;
chumbo, 6.36 quilos, e assim por diante. Alguns
outros exemplos estão relacionados nesse mate
rial distribuido. Embora esses dados se refiram
aos Estados Unidos e, conseqüentemente à sua
realidade, a crescente urbanização brasileira e o
padrão de vida desejado pela população fazem
com que os mesmos sejam perfeitamente ade
quados ao planejamento e tomada de decisão
de nosso País, de cuja implementação depende
o futuro do Brasil.

Esse importante papel da mineração no desen
volvimento sócio-econômico, no caso Brasil, está
bem refletido num quadro que anexamos a esse
trabalho e que mostra a importância dos minerais
na economia brasileira.

No ano de 1985, a produção mineral brasileira
atingiu 9,3 bilhões de dólares, incluindo-se o pe-

tróleo, Esse valor é de 4,2% do PIB,mas quando
considerada a indústria de transformação mineral,
siderurgia, metalurgia dos metais não-ferrosos,
cimento, química etc., ele atinge 57 bilhões de
dólares, ou seja 26% do PIB brasileiro de 1985,
que foi de 220 bilhões de dólares.

Tratar de mineração é, pois, tratar de uma ativi
dade que é a base de mais de um quarto do
PlB brasileiro. Essa importância da mineração,
conforme enfatizada e demonstrada, juntamente
com as característícas dos depósitos minerais,
dentre as quais se destaca a rigidez locacional.
Ou seja, as minas estão onde Deus as colocou
e não, necessariamente, próximas a aglomerados
urbanos - aconselha não s6 o mesmo trata
mento constitucional como que esse tratamento
seja o mais duradouro possível, para melhor ga
rantia dos investidores públicos ou privados, espe
cialmente na pesquisa mineral, fase de maior risco
do empreendimento.

Sendo Minas Gerais o Estado brasileiro de
maior tradição em mineração, seu exemplo é,
sem sombra de dúvida, o que melhor caracteriza
a importância da mineração para o desenvolvi
mento regional e nacional. Vale, assim, lembrar
que em Minas Gerais-, a chamada zona metalúr
gica, onde se situam as minas de minério de ferro,
entre outras -, abrange uma área correspon
dente a cerca de 7% do territ6rio do Estado, pos
sui um terço de sua população e produz aproxi
madamente, 50% do Produto Interno Bruto mi
neiro, o que comprova a importância da minera
ção como base do desenvolvimento.

Falarei a seguir sobre competência tributária
da União, sobre minerais e imposto único, que
é a matéria específica desta Subcomissão. A idéia
de se estabelecer forma tributária capaz de esti
mular as atividades de mineração, dentro do pro
pósito de evitar uma carga fiscal altarnente com
prometedora ao desenvolvimento do setor, teve
seu marco com o C6digo de Minas de 1934. Em
sua exposição de motivos, assim se manifestou
o então MinistroJuarez Távora:

"Cumpre evitar que uma tributação exces
siva, ou mesmo proibitiva, dos Estados e dos
Municípios possa dificultarou impedir o surto
da indústria que se tem em vista incentivar."

Eis a razão pela qual ficou estabelecido que
a indústria extrativa mineral não poderá ser tribu
tada pela União, Estado e pelo Município em con
junto, além de 25% da sua renda líquida. Esta
primeira preocupação, que levava o Governo Fe
deral a direcionar sua política dentro do princípio
de uma tributação condizente com o interesse
do País no desenvolvimento do setor, veio por
via oblíqua, não afetando diretamente as ativida
des minerais, mas sim a receita global líquida
do minerador, resultante da exploração. Em 29
de janeiro de 1940, vinha a lume o segundo C6di
go de Minas, baixado pelo Decreto-Iei n° 1985,
cujo art. 68 dispõe estarem os mineradores habili
tados por outorga federal à pesquisa ou lavra,
ou ainda titulares de minas manifestadas, bem
como, comprador ou beneficiador do minério ob
tido por faíscação,garimpo, ou trabalhos asseme
lhados, somente sujeitos aos tributos lançados
pela União, pelo Estado e pelo Município num
total de 8% do valor do produto efetivo da jazida
ou mina, incluindo-se nesse limite quaisquer ou
tros impostos ou taxas, executado apenas o de

renda, que viessem a recair sobre o produto dela
extraido, sobre o próprio minerador ou sobre as
operações que o mesmo realizasse com esse pro
duto.

Emque pese a unicidade tributária, os Estados,
com a Constituição de 1946, vislumbraram a
oportunidade de também tributar os minerais, in
clusíve com êxito em certos casos, o que levou
Daniel de Carvalho a um oportuno comentário
sobre o alto gravame tributário então existente,
comparativamente ao período do domínio portu
guês no Brasil.

Diz Daniel de Carvalho:

"Examinando, porém, com atenção mais
acurada, o sistema fiscal lusitano e os famo
sos quintos do ouro, chega-se a uma conclu
são inesperada.

Essa taxa seria talvez preferível por mais
suave ou mais cômoda, à que pesa sobre
a mineração brasileira em nossos dias.

Com efeito, a Coroa, dona do solo e do
subsolo direito regaliano, concedia aos que
descobrissem minas, fossem eles nacionais
ou estrangeiros, a exploração delas. Mandava
guarda-mores ao local para repartir as minas
conforme as forças econômicas de cada mi
nerador e prestar-lhe toda assistência.

No fim, ao fundir o produto conseguido
das batéias, retirava20% como direito senho
rial pelo uso das terras, das águas e das mi
nas. Era o imposto único.

O minerador nenhum tributo pagava se
não era bem-sucedido e também não era
incomodado pelo fisco senão na operação
final da fundição do minério."

E concluía:

"Diante de tantos incômodos, criados pela
legislação vigente, seria de perguntar se os
industriais de mineração não optariam, se
pudessem, pela legislação lusitana e pelo pa
gamento dos quintos tão odiosos e tirânicos
aos olhos da quase unanimidade dos histo
riadores pátrios."

Somente em 1964 o Congresso Nacional votou
e foi finalmente sancionada a Lei n° 4.425, de
8 de outubro de 1964, que criava o Imposto único
Sobre Minerais do País, contendo sua forma de
aplicação, arrecadação e distribuição.

Inquestionavelmente foi de grande efeito a re
clamada legislação, que para logo permitiu aos
mineradores segurança no trato da comerciali
zação dos seus produtos nos mercados interno
e internacional, com reflexos positivos na própria
produtividade. O alto signíficado dessa medida
está no fato do registro numérico das arrecada
ções, permitindo aos cofres públicos um fluxo
fiscal infinitamente superior ao que decorria da
fragmentação e pluralistica legislação fiscal ante
rior.

Não foi sem razão que afirmou Bulhões Pe
dreira:

"A Constituição de 1946, traduzindo a
mesma preocupação, estendeu aos minerais
do País e à energia elétrica o regime do im
posto único (então vigente apenas para os
lubrificantes e combustíveis líquidos e gaso
sos), instituído e cobrado pela União para
ser distribuído entre essa, os Estados e os
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Municípios. O imposto único constitui,assim,
um instrumento para evitar que o exercício
desordenado do poder tributário,pela União,
os Estados e os Municípios, sem uma visão
unitária da economia da mineração, condu
zisse à acumulação de ônus fiscais que pu
sessem em risco o desenvolvimentodas ativi
dades de extração mineral. Os riscos de cria
ção de entraves à atividade mineira se acen
tuam naturalmente, no caso de tributos fíxa
dos em função do valor ou da quantidade
de produção. Essa situação decorre da varie
dade de condições de cada minério e mina,
que toma impossível generalizar, em termos
nacionais, ou mesmo regionais, a medida
da capacidade contributivada extração mine
ral; as condições de acesso ou da extração
podem determinar que duas minas situadas
na mesma região tenham custos de extração
e transporte bem distintos, e que a incidência
suportada por uma, possa tomar antíeconô
mica a exploração de outra."

E com muita propriedade sugere:

"A orientação ideal de uma política tribu
tária que procure incentivaras atividades mi
nerais é, portanto, a isenção de qualquer tri
buto com base em valorou quantidade, para
fazer incidir toda carga tributária com base
no lucro real apurado pela empresa minera
dora. Por essa via não se corre o risco de
tomar antieconômico qualquer empreendi
mento mineiro, uma vez que o tributo será
sempre em função do lucro real apurado na
exploração. Essa já era a solução do Código
de Minasde 1934, que fixava o limitemáximo
dos tributos em relação à renda líquida."

O estabelecimento da competência tributária
da União sobre os produtos do subsolo surgiu
na Constituição de 1937, limitadaao carvão mine
ral e aos combustíveis e lubrificantes líquidos e
gasosos. Extrapolada para os minerais em geral
e à energia elétrica na Constituição de 1946, esta
ampliação teve a inspirá-Iauma nova filosofia de
estímulo à descoberta, à produção e ao comércio
da imensa gama de produtos minerais, que for
mam hoje o acervo do nosso subsolo, sem os
riscos e a intranqüUidade de uma pesada e variada
carga fiscal, tão ao gosto de uma politica fiscal
pluralista.

Ao minerador já bastavam as preocupações e
incertezas que a pesquisa apresenta, a comple
xidade da lavra e do beneficiamento de certos
minerais e a luta dificil, e no mais das vezes desi
gual, pela conquista de mercado, notadamente
o internacional.Istoviue sentiu o legislador consti
.tuinte, ao reproduzir e ampliar, nas constituições
que se seguiram à do Estado Novo, o princípio
da competência privativa da União para instituir
Impostos sobre Minerais"Iatu senso."

Ao lado do instituto jurídico da prioridade, a
unicidade tributária, criada graças a essa compe
tência privativa, tem sido fatorde efeitosaltamente
positivospara que a mineração atingisse o estágio
em que se encontra e de perspectivas ainda mais
promissoras. O Setor Mineral confia que estará
na consciência dos constituintes da Nova Repú
blica a preservação, no preceituário constitucio
nal, da privatividade de competência da União
na instituição de tributos sobre minerais.

N. CONCLUSÃO:
Têm sido veiculadas opiniões contrárias à ma

nutenção do Imposto úriico sobre Minerais,seja
com base em alegada "impropriedade" dos im
postos únicos, seja com qualificativos tais como
"a receita liquidado IUM é pequena" ou "a tributa
ção do consumo finalde minerais é muito peque
na".

Tais alegações, a par de não serem novas, não
são também, data venia, válidas.

Conforme mostramos ao expor o histórico do
tratamento constitucional brasileiro quanto aos
minerais e sua tributação, o objetivo dos legisla
dores, conhecedores das caracteristicas e peculia
ridades da mineração e de sua qualidade de base
do desenvoMmento agricola e industrial, sempre
foi,corretamente, o de proteger a mineração, não
por simples proteção mas para não transferir cus
tos indevidos ao aparelho social.

Esta manutenção do IUM nada tem de privilé
gio, como poderia alguém imaginar: ela decorre,
pura e exclusivamente,das peculiaridades da ativi
dade mineral, como já mencionamos. Tanto é
verdade que quando a PoliticaBrasileirade Expor
tação privilegiou os produtos exportados com
isenção do IPI e de ICM - e até mesmo crédito
do IPI -, os bens minerais exportados permane
ceram pagando o imposto único nas parcelas
exportadas, embora os especialistas em comércio
internacional sempre tenham reitarado que "não
se exporta imposto". E mais: bens minerais expor
tados, que recolhem o IUM a partir do valor da
pauta, fixado com base no preço FOB de impor
tação, são igualmente tributados no mercado in
terno, com base neste mesmo valor (de pauta).

Ocorre, entretanto - e o minério de ferro é
um ótimo exemplo -, que o CIP - Conselho
Interministerial de Preços achatou os preços de
vendas de bens minerais no mercado interno,
com o que se chegou a ter alíquotas, no referido
mercado interno, de 20%,25% do valorde venda,
ou mesmo mais! Não há, pois, que se pensar
em privilégio!

Mas a questão não é somente esta. O espírito
da lei que criou o IUM foi de sua aplicação no
setor, em pesquisas geológicas, tecnológico-mi
neral, infra-estrutura e outros, tudo com vistas
a maximizar a contribuição do bem mineral ao
Estado onde foi encontrado.

Ocorre, entretanto, que alguns Estados violen
taram completamente a destinação do IUM, apli
cando-o até em - pasmem V. Ex'" - sanea
mento de bancos estaduais. Felizmenteé também
verdade que outros Estados aplicaram o IUM de
acordo com os objetivos do legislador e viram
aumentar não só a contribuição dos bens mine
rais para o desenvoMmento s6cio-econômico da
região como, através de empresas estaduais de
mineração, descobriram novas jazidas em seu ter
ritório, com a geração conseqüente de oportu
nidades de investimento e desenvolvimento. Ao
tratar pois do IUM deverá o legislador, a nosso
ver, despir-se da visão exclusivamente tributária
clássica e assumir o Imposto Únicosobre Minerais
como instrumento da construção de um desen
voMmento sócio-econômico que confira priori
dade às regiões menos desenvoMdas e até ínvias,
que têm na mineração, não poucas vezes, sua
única oportunidade de crescimento.

Por estas razões, o InstitutoBrasileirode Minera
ção defende a manutenção da competência tribu-

tária da União sobre os bens minerais, através
do IaM, bem como sua destinação diretamente
em favordo desenvoMmento da mineração brasi
leira, considerando válidas as atuais alíquotas de
70% para o Estado, 20% para o Municípioe 10%
para a União, conforme o Anexo 2 do presente
documento que foi distribuído a V. Ex"'. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Para
benizo o Dr. João Sérgio Nunes Marinho, Presi
dente do Instituto Brasileiro de Mineração, por
sua oportuna e bem elaborada colaboração pe
rante esta Subcomissão. Passo a palavraao Cons
tituinte NionA1bemaz, para que faça as suas inda
gações a respeito do que até agora foi ouvido.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Sr. Presidente, Srs. Conferencistas, Srs. Consti
tuintes, ouvi com muita atenção as ponderações
de S. S·, o Presidente do Instituto Brasileiro de
Mineração, quando defende a permanência da
cobrança do imposto único pela União. Gostaria
de fazer um retrospecto, como V. Ex"fez,quando
da criação do imposto único. Naquela oportu
nidade, o que se cobrava era o Imposto de Venda
e Consignações; por isso era um imposto cumu
lativo. No sentido de se evitar a acumulação do
imposto, chegando a inviabilizar a comercializa
ção dos produtos oriundos da mineração, o Go
verno criou o Imposto Único. No entanto, hoje,
estamos percebendo que a alíquota paga pelo
imposto único é muito superior àquilo que se
paga, por exemplo, hoje, de ICM. Enquanto V.
Ex" disse que os minerais estão sujeitos a um
pagamento que varia de 20 a 25%, nenhuma
mercadoria no Brasil é taxada em mais de 17%
pelo ICM. Hoje advoga-se que os minerais tam
bém devam fazer parte da base da cobrança do
ICM, ficando sob a responsabilidade do Estado
esta cobrança, visto que com a participação de
apenas 10% da União ela não tem o menor inte
resse em efetuar a fiscalização de sua cobrança.
Estando os Estados com uma quota-parte de
70%,seria melhor que o Estado fizesseessa fisca
lização,não ficando os produtos minerais sujeitos
a um tributo superior a 17%, caso continue a
alíquota do ICM que temos.

Ouvi também atentamente as ponderações do
ProfessorJoão Campos sobre o problema do ICM
dos produtos agricolas. Na realidade, esta é uma
das distorções do ICM, visto que toda a produção
primária chega no mercado sem um cruzeiro de
crédito. Com isto o produtor tem que desem
bolsar 17%, às vezes sobre o preço que ele está
vendendo, mas pelo preço de uma pauta que
a Secretaria da Fazenda, normalmente, estabe
lece, e na maioria das vezes é muito superior
ao preço de comercialização. No entanto, enten
demos que todo produto que entrou na geração
desta produção foi tributado. O óleo diesel já foi
tributado, também no imposto único, só que não
gerou crédito para o produtor.

Quando ele compra o adubo, este também tem
isenção de ICM, e com isto não vai crédito para
o produtor. O mesmo acontece com as sementes,
cujo preço muitas vezes, é superior ao grão e
nem sempre são de qualidade. A maioria das ve
zes, por falta de fiscalização, as nossas sementes
têm características de grão e não de semente.
No entanto, o preço é que os diferencia.Mascomo
o preço da semente também está isento do paga-
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mento de 1eM, o produtor fica com crédito zero
e tem que pagar a alíquota de 17%.

A pergunta que faço a V. Ex" é a seguinte: no
caso do ICM, o imposto único seria melhor? Se
o agricultor tivesse crédito daquilo que ele gasta
para gerar a sua produção, como óleo combus
tível, óleo lubrificante, adubo, semente, teria, no
mínimo 60% do seu imposto reduzido. Isto, no
meu entender seria o primeiro passo no sentido
de realmente dar ao produtor condições de pagar
o seu tributo, sem tentar, como V.Ex"muito bem
disse, sonegar o imposto. Na realidade, se come
çássemos a dar crédito ao agricultor, ele teria
condições de pagar. Porque lhe seria cobrada
quantia muito inferior, vez que já levaria o crédito
para deduzir do seu pagamento.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Con
vido o professor José de Campos Melo a tomar
assento à Mesa,para falara respeito das sugestões
do Deputado.

O SR.JOSÉ DE CAMPOS MELO- De acordo
com a Constituição atual, se não me engano, pela
Emenda nQ 20, não podem ser deduzidas do Im
posto de Circulação de Mercadorias aquelas ope
rações que não gerarem crédito. No caso, as se
mentes e o óleo diesel,que não pagaram o Impos
to de Circulação de Mercadorias, não gerariam
créditos para o produtor rural.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
Estamos tentando, aqui, ampliar a base do ICM.
Com isto, todos os impostos únicos passariam
a ser cobrados como ICM. A partir daí gerariam
o crédito.

O SR.JOSÉ DE CAMPOS MELO- Teríamos
então dois aspectos: um, de acordo com a Consti
tuição atual, e outro de acordo com o que se
poderia fazer.Tenho para rrim que é uma injus
tiça muito grande o fato de não gerarem crédito
aqueles implementos agrícolas e insumos que
o produtor rural utiliza. E também está havendo
cobrança de Imposto de Circulação de Merca
dorias sobre uma grande parcela do trabalho do
pequeno produtor rural. O industrial tem o ICM
da operação anterior do produtor, o comerciante
tem não só o do produtor como do industrial
- paga sobre o que foi agregado. Mas, na fase
inicial, o imposto é cobrado sobre a totalidade.
Acho ponderável o ponto de vista de V. Ex" no
sentido de dar crédito fiscal- se o ICM prevalecer
na futura Constítuíçâo - ao produtor rural, de
tudo o que ele comprar.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Se o
nobre Constituinte está satisfeito com a resposta,
concedo a palavra ao Prof.Marinho Nunes.

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Sr. Constituinte Nion A1bemaz, ouvi com muita
atenção o que V. Ex' disse, e evidentemente V.
Ex"e seus companheiros nesta Casa estão muito
mais habilitadospara legislardo que eu, que tenho
uma visão setorial do problema.

Mas, não foi sem razão que fIZ um breve histó
rico da atividade mineral, considerando-a uma
atividadeatípica,porque o seu ciclo de maturação
é extremamente longo. Não podemos falar numa
mineração entre a primeira notícia da existência
de uma jazida e a sua colocação em operação,
em menos de uma década. atamos o exemplo
de Carajás. No seu Estado há também outro

exemplo típico,o de Catalão, que envolveumuitas
pesquisas e suor durante muitos anos até ser pos
ta a mina em operação.

Pensamos que o minerador, para viverde uma
atividade - que não é, por exemplo, como a
da construção civil, em que ele, num ciclo de
dezoitoou vintee quatro meses, compra o terreno,
constrói o prédio, vende-o e obtém o lucro 
com um ciclo de maturação tão grande, precisa
de garantia de manutenção das regras do jogo.
Importa aqui muito menos se a tributação é exces
siva ou não. O minerador quer saber qual é a
tributação. V. Ex' disse, com muita razão, que
o imposto único é excessivo em alguns casos.
E citeiaqui o caso do minério de ferro que, tendo
um preço extremamente baixo, controlado pelo
CIP, é tributado pelo seu valor de pauta, estabe
lecido pelo Ministério da Fazenda, com a aprova
ção do DNPM, com um valormuito superior. Nes
te caso são duas autoridades governamentais
contradizendo-se. Uma faz o controle de preços,
não permitindo que o minerador venda por mais
de dez, e a outra, o Ministério da Fazenda, com
a colaboração do DNPM, que o valor de pauta
para a tributação daquele mesmo bem mineral
é vinte. Os números que citei são aleatórios, não
são reais.

Por tudo isto, o minerador deseja estabilidade,
e só a encontra - a história nos ensina isto 
quando está sujeito à legislação da União. Os
Estados diferem entre si, e temos que conviver
com isto. E existe uma noção - creia V. Ex"
também errônea - de que o minerador é aquele
que descobriu o tesouro. Parece aquela história
do pirata que achou a arca do tesouro, abriu-a
e lá estavam as jóias, e todos as benesses.

Posso afiançar a V. Ex' que há um número
muito maior de mineradores malsucedido do que
de mineradores bem-sucedidos. Se o IBRAM fos
se uma associação de mineradores malsucedí
dos, teria um número de associados muito maior
do que tem, porque essa é uma atividade de altís
simo risco. Por outro lado, é evidente que quem
deve beneficiar-se,na sua maior parte, do imposto
oriundo da atividade mineral é o Estado e o Muni
cípio onde se localizam aquelas jazidas. Mas o
mecanismo arrecadador, achamos que deva ser
da União. Na atual legislação a União fica com
10% do que arrecada como imposto único, o
que, na nossa visão, parece-nos justo, já que é
o agente arrecadador desse imposto; mas repassa
os 90% restantes para o Estado e o Município
produtor daquele bem mineral, sendo 70% para
o estado, como é hoje, e 20% para o Município.
O IBRAM tem percorrido este Brasil todo - não
é o caso do seu Estado, mas é o caso de alguns
outros na nossa Federação, que não sabiam, por
exemplo, que a pedra britada, a areia e as pedrei
ras deveriam pagar imposto único - numa pre
gação junto aos Secretários de Fazenda de vários
Estados, com o objetivo de esclarecê-los sobre
o fato de que tínhamos ali uma fonte de arreca
dação do imposto que não estavam utilizando.
Paralelamente, o IBRAM também estimulou esses
Secretários de Fazenda a destinarem o imposto
arrecadado nessa atividadeeconômica em bene
fício da própria mineração, para que viesse a au
mentar a arrecadação, porque jazida gera jazida,
e pesquisa gera bem mineral comercialmente ex
plorável.É só ter o dinheiro e a capacidade empre-

sarial para fazê-lo. Por estas razões, achamos que
deveria ser mantido o imoosto único.

Ainda completando a resposta que desejo dar
a V.Ex" - que muito me honra com o seu aparte
-é extremamente difícil, e V.Ex"', como políticos
que são, sabem muito bem, que dirigentes de
Estado tenham o descortino totaIpara iniciaruma
atividade econômica que não vai ver completada
em seu ciclo no finaldo seu mandato. Ou mesmo
no final do mandato do seu sucessor. Fica,portan
to, extremamente difícil que um governante possa
destinar verbas substanciais para a pesquisa mi
neral, da sua arrecadação de impostos, se tem
um problema muito mais premente a ser resol
vido, que necessita daquela verba, que não é tão
grande, nos Estados. Se ele, por exemplo, tem
um problema de saneamento, de escola pública,
de asfaltamento - enfim, esses problemas no
dia a dia - é extremamente difícil que destine
uma parcela da sua arrecadação para, digamos,
o mapeamento geológico. Essa atividade é im
prescindível, e o DNPM conta hoje, felizmente,
com verbas mais substanciais para continuar a
realizá-Ia, mas ela não tem fim, porque quando
se tem o mapeamento de um para um milhão,
já se quer de um para quinhentos mil, e depois
de um para cem mil, e de um para cinqüenta
mil, até que se chegue, realmente, àqueles ma
peamentos que possam fornecer um conheci
mento do solo. Se prevalecer a sistemática do
ICM, o Imposto Único sobre Minérios, embora
pudesse vir a beneficiar o minerador com uma
alíquota bem menor, iria cair no caldeirão único
do imposto arrecadado pelos Estados, e a ativi
dade mineral, nesses estados, atividade de base,
não iria ter o desenvolvimento que julgamos po
der ter hoje com o sistema do imposto único.

O SR. CONSmUINTE NION ALBERNAZ 
Tenho uma dúvida:se é imposto, será arrecadado
pela Secretaria e entra no bolo. A distribuição
disso é que é orçamentária e deve ser prevista.
Mas, qualquer que seja o tributo, ele entra no
orçamento. Então, se é um imposto que entra
no orçamento, a lei pode definir a parcela; tanto
faz ser ICM como imposto único, no meu enten
der.

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Estaria inteiramente de acordo com V. Ex", não
fosse pelo fator psicológico. Existindo o Imposto
Único sobre Bens Minerais, é mais fácil criar-se
uma leiestadual que venha a beneficiara atividade
específica do que conseguir que determinado per
centual da arrecadação do imposto do Estado
beneficie essa atividade. Mas, evidentemente, V.
Ex" tem toda razão, exceto pelo aspecto psicoló
gico que mencionei.

(Intervenção fora do microfone)

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Estão inteiramente de acordo com V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Simão Sessim.

O SR. CONSmUlNTE sIMÃo SESSIM- Sr.
Presidente, caro expositor,tenho algumas dúvidas
levantadas da leitura rápida desse documento,
muito bem elaborado pelo 1BRAM. Gostaria, se
possível,de que V.S"citasse algumas estatísticas,
porque elas viriam complementar esse trabalho.
Gostaria de saber, por exemplo, qual o percentual
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de empresas estrangeiras que atuam no campo
da mineração. São duzentas e vinte e sete empre
sas associadas ao IBRAM; qual o percentual entre
elas, de empresas estrangeiras?

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Dentre as Associadas do IBRAM, o percentual de
empresas multinacionais é de dezesseis por cen
to. O restante são empresas estatais de nível fede
ral ou estadual, ou empresas tipicamente nacio
nais.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - O
IBRAM tem um estudo comparativo das várias
Constituições estrangeiras com relação à tribu
tação?

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Existe um estudo. Essa pergunta já me foi feita
e respondi que esse estudo foi feito por uma em
presa, a "Art of The Líthía" liderada pelo Sr. Cláu
dio Margueiron. Na ocasião, eu não sabia que
havia um pedido feito pelo Primeiro-Presidente
do IBRAM. Depois até me perntenciei perante eles.
O estudo existe e gostaríamos, inclusive, de colo
cá-lo à disposição da Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - Fi
nalmente, a última pergunta. Talvez pela leitura
rápida do documento, eu não tenha entendido
esse ponto. A produção mineral constitui, pare
ce-me, em Minas Gerais, cinqüenta por cento do
Produto Interno Bruto mineiro. Com relação ao
País constitui ...

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
4,2 (Quatro vírgula dois) do PIB. Se considerar
mos o estágio seguinte à mineração, a sua trans
formação, vai a 26% (vinte e seis por cento).

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - En
tão, sem dúvida alguma, é expressiva, significativa.
Por que, então o Imposto único sobre Minerais
é tão baixo, tão pequeno, na arrecadação, no com
ponente da receita?

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Confesso a V.Ex"que não tenho uma estatística
comparativa, para dizer se é baixo ou não. Tenho
alguns números sobre arrecadação de imposto
único nos últimos anos, que posso deixar com
V. Ex" Essa estatística está dividida em regiões
fiscais. A primeira região fiscal é composta pelo
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Gros
so do Sul. São dez as regiões fiscais. Infelizmente,
Sr. Constituinte, a arrecadação na região da qual
somos procedentes, a sétima, Rio de Janeiro e
Espírito Santo, é realmente bastante baixa. Em
1986 a arrecadação foi de oitenta bilhões, qui
nhentos e sessenta milhões e setecentos e um
cruzados. Para se ter um comparativo, Minas Ge
rais é o Estado que tem a maior arrecadação,
isto é, um trilhão, quatrocentos e vinte e três mi
lhões e trezentos e trinta e sete mil cruzados.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - E
Goiás?

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Goiás está contido numa região. Aregião de Goiás
engloba Distrito Federal, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, e arrecada um total de cento e
setenta bilhões, novecentos e setenta e três mi
lhões de cruzados. Vou providenciar cópias desse
documento para integrar o trabalho que foi distri
buído à Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM-Essa
era a minha dúvida, Sr. Presidente. Quero também
registrar o meu contentamento com a exposição
do Prof. Campos Melo. Aceito, na íntegra, a pro
posta das cooperativas. Acho que é a única forma
sensata de este País pensar em termos de tributa
ção com sensibilidade em relação às coopera
tivas. Aceito, repito, na íntegra, a proposta de S.
S· sem nenhuma modificação.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Pelo
que acaba de afirmar o Constituinte Simão Ses
sim, acredito que os cooperativistas já se sintam
gratificados pela palestra feita, uma vez que é um
voto declarado em favor da imunidade no setor
primário, que não afetará, seguramente, o Impos
to de Circulação de Mercaporias, se for confir
mado da forma como está, uma vez que ele ape
nas se transferirá para o adquirente final, sem
onerar o produtor.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - Só
para esclarecer, chamou-me bastante a atenção
o fato de que ela chega a' zero na cooperativa.
Nesse momento - quem sabe - estaríamos
eliminando o atravessador? O que temos é, como
S. S' explicou, a fuga das cooperativas, por causa
dos impostos, e o atravessador passa a ser, o
intermediário da fraude, da sonegação. No Rio
de Janeiro uma das metas do Governador Moreira
Franco - hoje mesmo, S. Ex" falou conosco,
pela manhã, sobre isso - é tentar implantar em
todos os Municípios produtores uma espécie de
informática - minicomputadores para avaliar
preços - para evitar que o produtor seja enga
nado pelo atravessador, que é o grande mal exis
tente no setor agrícola.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Con
cedo a palavra ao Sr. Professor José de Campos
Melo.

O SR. JOSÉ DE CAMPOSMELO - Agradeço
ao Constituinte Simão Sessim as suas palavras.
Gostaria de levar ao conhecimento de S. Ex' que
o Imposto de Circulação de Mercadorias está mais
ou menos atrelado ao Funrural. Quem sonega
um, sonega o outro.

O Ministro da Previdência Social, há poucos
dias, deu-nos a informação de que desconhecia
esse fato. Ficou até muito admirado ao saber que,
por intermédio das cooperativas, arrecada muito
mais o Funrural do que proporcionalmente no
restante do País. É uma proporção fantástica, por
que não existe sonegação alguma. O Imposto
sobre Circulação de Mercadorias, repito, está atre
lado ao Funrural.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Pon
dero ao Professor José Campos Melo que não
só o Funrural mas o próprio Imposto de Renda
também sofreria uma perda considerável com a
sonegação no setor primário. A tributação do se
tor primário do ICMé uma das grandes preocu
pações desta Subcomissão.

Quero deixar para o final a minha intervenção,
e dar agora a palavra ao Constituinte AlfredoCam
pos. Todavia, em razão da intervenção feita pelo
Constituinte Simão Sessim, e com o propósito
de contribuir para enriquecer o debate, prefiro
fazê-lo agora, uma vez que a minha experiência
nessa área talvez possa contribuir para esclarecer
algumas dúvidas, especialmente no que diz res
peito ao problema da mineração.

Acredito, Constituinte Simão Sessím, que a ar
recadação do IUM seja baixa, porque o próprio
Governo Federal, em função da atual estrutura,
interessa-se muito pouco por ela. Darei alguns
detalhes que, tenho certeza, explicam bem isso.
Sou, como a maioria dos companheiros sabem,
fiscal de tributos federais, portanto funcionário do
Ministério da Fazenda, há cerca de 20 anos. Ao
longo desses anos, habituei-me com o pouco ou
quase nenhum interesse que a União demonstra
pela arrecadação desse tributo, em primeiro lugar,
e acima de tudo, porque a sua participação é
de apenas 10%, e ela atua virtualmente apenas
como sua administradora. Os 10% mal cobrem,
portanto, os custos.

Senão me engano, na década de 70, a União,
através de convênio com as Secretarias de Fazen
da de todos os Estados brasileiros - e o compa
nheiro Nion Albemaz poderá me dar o seu teste
munho, pois foi Secretário da Fazenda do Estado
de Goiás - transferiu a fiscalização desse tributo
para os Estados. Apenas o julgamento dos pro
cessos continua na área federal, portanto, efetua
dos pelo Delegado da Receita Federal.

Os Estados, por seu turno, também pouco se
interessam por sua arrecadação, por duas razões:
em primeiro lugar porque gera crédito de ICM
e praticamente, em razão desse fato, anula-se o
produto da arrecadação. Em segundo lugar, por
que há uma tradição entre os Estados brasileiros
de transferir integralmente o produto dessa arre
cadação para as empresas estatais que ali se
construiram ao longo desses anos. Sei disso por
que sou ex-Secretário da Fazenda do Ceará, e
todo o produto dessa arrecadação era transferido
para a Ceminas.

No Piauí, onde também fuiSecretário da Fazen
da, toda a arrecadação do IUM era transferida
para a Compedi. A Ceminas conseguia sobreviver
- não sei se ainda hoje consegue, acho que
sim - com os recursos que lhe eram repassados.
No Piauí nem isso era possível. Acabávamos ten
do, os Secretários de Fazenda, de subsidiar o cus
teio daquela empresa estatal.

Premidos por graves dificuldades financeiras
- punidos os Estados com um sistema tributário
perverso e cruel - era natural que buscassem
fontes de recursos que não estivessem compro
metidas. Acredito que, por isso mesmo, o IUM
até hoje não recebeu o tratamento adequado.

Se viermos a tributar o setor mineral através
do ICM, talvez no correr do tempo ele perca essa
condição natural de incrementador das atividades
minerais, para se tomar um suporte financeiro
dos Estados. É possível, todavia, Professor, que
isso não venha a acontecer, porque a grande preo
cupação desta Subcomissão é, sem dúvida, a de
descentralizar os recursos federais, de forma a
que os Estados e os Municípios possam ter, quem
sabe já a partir de 1988, o suficiente, não só para
as suas elementares necessidades de custeio,
mas também recursos para investimentos, entre
os quais, tenho certeza, terão tratamento príori
tário os trabalhos de pesquisa na área mineral,
porque isso interessa ao País, como um todo.

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ 
O Constituinte Gerson Camata disse que os mine
radores do Espírito Santo conseguiram uma limi
nar no Supremo Tribunal Federal, impedindo que
O Estado fizesse convênio para fiscalizar as mine-
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radoras, o que não acontece em Goiás, onde
quem fiscaliza é o Estado.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Como
de resto, no Pais inteiro. Isso é novidade para
mim.

O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM- Em
adendo ao que V. Ex- está expondo, a vocação
do incentivo ao desenvolvimento econômico
quem tem é o Estado. Ele é que sabe, por exem
plo, que existe ali uma mina a ser explorada. A
poIiticamaior também pode ser ditada pela União,
mas a tributação cabe ao Estado. Ele é que sabe
como melhor aplicar esses recursos no desenvol
vimento daquilo que é uma riqueza sua. Vou mais
além, entendo que até o Município deve fazer o
mesmo.

o SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Sem
dúvida, a administração dos recursos vai depen
der da vocação de cada Estado, por setor. Evi
dente que para o Estado de Minas Gerais por
exemplo, o Governo Federal há de destinar recur
sos substanciais para esse tipo de pesquisa, o
que não deverá acontecer, seguramente, em Esta
dos onde não há minérios.

O assunto está em discussão e pode consti
tuir-se numa preocupação justificável, uma vez
que algumas das propostas - diria até a maior
parte das propostas que nos foram submetidas
até agora - acenam a possibilidade de se extin
guir os impostos únicos, não só sobre minerais,
mas sobre combustíveis, sobre energia elétrica,
sobre telecomunicações, incorporando-os ao cál
culo do ICM, que teria, também de acordo com
essas propostas, um novo nome e a sua base
de cálculo alargado. Na semana passada, por
exemplo, tivemos a oportunidade de assistir aqui
a uma belíssima conferência, feita por um profes
sorde DireitoTributário da Universidade do Ceará,
Hugo Machado, que advoga, pura e simplesmen
te, o retomo ao princípio da cumulatividade. Te
nho certeza de que os que estiveram presentes,
hoje têm argumentos para discutir se realmente
o princípio da cumulatividade é o mais adequado.

Portanto, essas proposições que foram subme
tidas à consideração dos Constituintes e que são
apreciadas objetivamente a partir de amanhã, vão
dar margem, tenho certeza, a profundas reflexões,
a fim de que possamos encontrar o melhor cami
nho para os Estados, os Municípios e o País.

Concedo a palavra ao Professor Marinho.

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
Sr. Presidente, fico satisfeito quando V.Ex-revela
a sua condição de técnico em tributação, condi
ção que, confesso ignorava. Então, além de estar
frente à Constituinte, estamos tambémfrente a
técnicos que, com muito mais razão do que eu,
entendem de tributação.

A mineração no Pais - e não vai nenhuma
critica a pessoas - é órfã de pai e mãe. Já citei
pronunciamentos de Juarez Távora como Minis
tro da Agricultura. A mineração, então, estava su
bordinada ao Ministério da Agricultura. Conve
nhamos que a finalidade é pequena porque uma
trata do solo e a outra do subsolo. Depois foi
criado um ministério específico, mas específico
pela metade: o Ministério de Minas e Energia.
Ora, se temos de nos confrontar com os mega
prolemas da energia, quem vai pensar nos proble
mas da mineração? Por exemplo, um geólogo,
que hoje tem esperança de achar alguma jazida,

sabeque, se for moço, terá chances, mas se esti
ver em finalde carreira, não vai ver aquele minério
que encontrou ser beneficiado em proveito da
Nação.

O SR. CONSmUINTE sIMÃo SESSIM- Par
ticiparemos de um encontro com o MinistroAure
liano Chaves, juntamente com um grupo de geó
logos do Rio de Janeiro, ocasião em que cobra
mos de S. Ex' maior preocupação com o setor
mineral. E o Sr. Ministro confessou que esse pri
meiro período a sua maior atenção era...

O SR. JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES 
É compreensível. Se estamos enfrentando proble
mas de racionamento, problema de instalações
para geração de novas fontes de energia elétrica
- são todos de capital intensíssimo, e contam
com verbas e dinheiro provenientes do Estado
- como é que vamos nos preocupar com a mine
ração? Com relação a mineração, há também
o outro lado da moeda. A mineração não exige
do Governo nenhum investimento; só exige ga
rantias de manutenção de regras do jogo para
saber com quem está lidando e se aquelas regras
vão ser as mesmas no decorrer dos anos. As
verbas exigidas são poucas. Acho que há um ser
viço de Governo - e é assim no mundo inteiro
- o serviço de mapeamento básico, e que exige,
evidentemente, capital, mas não implica nada de
parecido, por exemplo, com a construção de uma
hidrelétrica.

Quando advogo a manutenção do Imposto lÍni
co, é justamente - e já mencionei isto - para
vermos se o Governo destina alguma coisa a essa
atividade. Compreendemos que não é fácil, por
que ninguém gosta de iniciar obras cuja conclu
são não possa ver o seu horizonte de vida, ou
no seu tempo de administrador da coisa pública.
A mineração, realmente, é uma atividade atípica,
mas faço um apelo no sentido de que ela seja
mantida. Como último exemplo, o maior banco
de desenvolvimento do País e também de fim
social, o BNDES - pasmem V.Ex" - não tem
uma diretoria específica para tratar de assuntos
de mineração. Esse assuntojá foi levado ao Minis
tro do Planejamento, Aníbal Teixeira, e ao Presi
dente do BNDES, Dr. Márcio Fortes, por mim
mesmo e todos ficaram muito espantados com
esse fato. O banco é dividido em setores especí
ficos; por exemplo, setor siderúrgico, etc. Não
existe, no organograma do banco, uma diretoria
específica para assuntos de mineração. Desta for
ma, os mineradores nem podem ir buscar finan
ciamentos do BNDES. Não que estejam proibi
dos, mas não têm naquele banco quem fale a
sua língua. E o minerador é diferente: ele tem
uma atividade em que os riscos são enormes,
a possibilidade de fracasso é imensa, as incertezas
são enormes. Conta-se até aquela piada do geólo
go que viu uma vaca holandesa no campo, preta
e branca. Perguntaram-lhe de que cor era aquela
vaca e ele disse: do lado de cá é preta e branca.
Pelo exemplo, vimos que ele não se arrisca a
afirmar que não viu, do outro lado, tais são as
incertezas que cercam a mineração. Ele vive nu
ma ânsia de verificar que as suas teorias vão ser
provadas um dia. Podemos verificar, isso com
relação ao petróleo, porque, como é um assunto
que dá manchete, acompanhamos mais. Quantas
descobertas de petróleo já foram anunciadas e
pcionantes? Hoje em dia, tem-se receio de se
falar numa descoberta de petróleo, porque após

essa descoberta inicial, ainda há muito trabalho.
E o petróleo é mineração, apenas é uma minera
ção que está sob o monop6lio da União. Mas
não é diferente das outras.

A mineração do ferro, a mineração dos não-fer
rosos, todas são atividades fascinantes, mas de
longa maturação, e precisam de um tratamento
especial. Vejam bem V.Ex-': não é incentivo, não
é privilégio;é apenas um tratamento diferenciado,
porque se trata de uma atividade diferente.

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Muito
obrigado, Dr. João Sérgio Marinho Nunes.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Alfredo
Campos.

O SR. CONSmUINTEALFREDO CAMPOS
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, Srs. Conferen
cistas, minhas senhoras e meus senhores, quero
confessar que não era minha intenção vir a esta
Subcomissão - já que são tantas as Subcomis
sões e Comissões, trabalhando, neste momento,
na Assembléia Nacional Constituinte. Como
membro da Comissão de Sistematização, era
meu dever percorrer todas as Comissões e Sub
comissões para que, depois, pudesse interpretar
os trabalhos aqui ocorridos.

No entanto, vim a esta Subcomissão, hoje, por
dois motivos: o primeiro, Sr. Presidente, V. Ex
já anunciou a esta Casa, está, hoje, aqui, como
Conferencista, meu pai, o Dr, José de Campos

Melo,representando a assessoríajurídíca do presi
dente da Organização das Cooperativas do Brasil;
e, em segundo lugar, porque venho de um Estado
eminentemente minerador, não queria perder a
conferência que acabamos de ouvir. Agradeço
a oportunidade de aqui estar e quero lembrar
a todos os meus colegas Constituintes que na
Comissão de Sistematização, e no Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte lutarei no sen
tido de que os Estados tenham maior participação
no imposto sobre minerais. Há um fato que todos
os brasileiros sabem, que todos os mineiros seno
tem: a incidência do imposto em nada beneficía
o Estado. Lá ficam só os buracos. Prometo a
V.Ex"" lutar violentamente no Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte e na Comissão de Siso
tematização, no sentido de que o Município, pos
teriormente o Estado, e s6 em última instância,
a União recebam um imposto maior ou menor
sobre o mineral.

Sr. Presidente, neste instante, não tenho per
guntas a fazer a nenhum dos senhores Conferen
cistas. Mas gostaria de dizer que certamente um
dos grandes meios encontrados pela humanidade
para estabelecer justiça social é exatamente a tri
butação. Por isso a importância desta Subcomis
são no sentido de se fazer um trabalho sério, para
que possamos dotar o Brasil - os Estados e
os Municípios - de uma estrutura tributária, que
venha trazer, finalmente, a justiça social tão espe
rada. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Muito
obrigado, nobre Constituinte Alfredo Campos por
suas palavras. Tenho a certeza de que-esse é
o propósito de todos nós.

Como disse momentos antes, o sistema atual
é profundamente iníquo, perverso para com os
Estados e Municípios. E esta, sem dúvida, é a
grande oportunidade que a Nação brasileira tem
de restabelecer o federalismo, através de uma



Julhq de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 2 119

políticaque permita aos Estados e aos Municípios
sobreviversem necessitar mendigar junto à União
os recursos necessários ao seu desenvolvimento.

o sistema centralizador,que se instalou no Bra
sil, a partir de 1967, foi de tal forma perverso
que fez com que os Estados e Municípios brasi
leiros se endividassem muito acima da sua capa
cidade. Esse endividamento, todavia, não aconte
ceu por leviandade dos nossos governantes, mas,
acima de tudo, porque a Uniãolhes tirou a possibi
lidade de arrécadar o suficiente, até mesmo para
suas mais elementares necessidades.

A Mesa agradece a participação de todos os
presentes e convida os Srs. Constituintes para
a reunião de amanhã, que deverá ser a última
sessão desse ciclo, a ser efetuada às 9h30min,
e que terá como Conferencista O' representante
do Dieese.

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

6' REUNIÃO, REALIZADA
EM 26 DE MAIO DE 1967

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e
oito de maio de mil novecentos e oitenta e sete,
na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, no Senado Federal, iniciou-se
a reunião da Comissão da Ordem Social, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Edme Tava
res, com a presença dos seguintes Constituintes:
IvoLech, Mendes Botelho,José Elias Murad,João
Cunha, Eduardo Jorge, Paulo Paim, Nelson Sei
xas, Osvaldo Bender, Mauro Sampaio, Adylson
Motta,Augusto Carvalho,Almir Gabriel,Joaquim
Sucena, Wilma Maia,Alceni Guerra, Hélio Costa,
Júlio Costamilan, Mansueto de Lavor,José Carlos
Sabóia, Salatiel Carvalho, Edmilson Valentim, Ge
raldo Campos, 'Jorge Uequed, Ronan Tito e Vitor
Buaiz.Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos e informa
aos presentes que a reunião destina-se à discus
são do Capítulo sobre os Direitos dos Servidores
Públicos, do Anteprojeto da Subcomissão \'ll-a
(Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públi
cos). A seguir, abertos os debates usaram da pala
vra os Constituintes abaixo relacionados, para que
tecessem seus comentários acerca da matéria em
discussão: Adylson Motta, Eduardo Jorge, João
Cunha, Osvaldo Bender, Mendes Botelho, José
Elias Murad, Alceni Guerra, Edmilson Valentim,
Geraldo Campos e Jorge Uequed. Não havendo
mais quem quisesse usar da palavra,a Presidência
deu por encerrada a discussão do referido Capí
tulo, agradecendo a presença dos Senhores
Constituintes, convidando-os para a próxima reu
nião, a realizar-se, hoje, dia 28 de maio, às 17:00
horas, destinada à discussão do Anteprojeto da
Subcomissão VlI-b (Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente). Nada mais havendo a tratar, encer
ra-se a reunião, às 13 horas e 5 minutos, cujo
teor será publicado, na íntegra, no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte. E, para constar,
eu, LuizCláudio de Brito, Secretário, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

ANEXOÀ ATA DA SEXTA REaNfÃo DA
COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL, REALIZA
DA EM 28-5-87, ÀS 09:00HORAS, A ÍNTE
GRA DO APANHAMENTO TAQ{]fGRÁFlCo,
CONFORME DETERMINA O ARTIGQ48
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEM
BLÉIA NACIONAL CONSTlTal!'ITE.

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares) - Haven
do número legal, declaro abertos os trabalhos
da nossa sexta reunião da Comissão da Ordem
Social. Desejo renovar o meu entusiasmo pela
reunião de ontem à noite, quando se debateu
o item "Trabalhadores", onde estivemos neste
plenário até às 24 horas, o que vem demonstrar
o interesses dos Srs. Constituintes no debate das
questões sociais mais importantes para o País.

Está em poder dos Srs. Constituintes a Ata da
reunião anterior. Se algum dos Srs, Constituintes
desejar fazer alguma retificação, a palavra está
franqueada. (Pausa.)

Não havendo quem deseja fazer qualquer retifi
cação, está aprovada a Ata da sessão anterior.

Devo, ainda, comunicar aos Srs. Constituintes
desta Comissão e aos demais Srs. Constituintes
que, a partir de hoje, nós já estamos na Secretaria
desta Comissão, na sala 15, recebendo as emen
das dos Srs. Constituintes. A sala 15 fica aqui,
abaixo do plenário. Nós teremos o seguinte horá
rio, para recebimento de emendas, a partir de
hoje: quinta-feira, hoje, sexta-feira, sábado e do
mingo, a Secretaria estará aberta para receber
as emendas dos Srs. Constituintes das 9 horas
às 12 horas e das 14 horas às 18 horas, sendo
que, na segunda-feira o prazo final para recebi
mento de emendas, a Secretaria ficará aberta das
9 horas às 12 horas e das 14 horas às 24 horas.
Portanto, quinta-feira, sábado e domingo, das 9
horas às 12 horas e das 14 horas às 24 horas.
Na segunda-feira, das 9 às 12 horas e das 14
horas às 24 horas.

Pela ordem de inscrição, para debater nesta
reunião a respeito do anteprojeto do Relatório da
Subcomissão, o item que trata dos Servidores
Públicos, é o Constituinte João Cunha, que pede
para inverter a ordem. Acatado o pedido, passo
ao segundo inscrito, o nobre Constituinte Adylson
Motta, a quem passo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, no
capítulo dos Servidores Públicos Civis, eu desejo
fazer alguns comentários e, depois, na parte dos
Servidores Militares, eu vou procurar ouvir,porque
não conheço a legislação que rege o serviço públi
co no setor militar.

Sr. Presidente, ouve-se, constantemente, mani
festações no sentido de valorizar o funcionário
público, de lhe dar uma carreira, uma remune
ração condigna, a fim de resgatá-lo, num conceito
de credibilidade perante a opinião pública e, prin
cipalmente, depois dessa campanha terrível, que
se moveu neste País, contra o funcionário, pegan
do fatos isolados de corrupção, de abusos, de
distorções censuráveis e, por isto mesmo, que
devem ser coibidos da forma mais drástica. O
que não consigo entender, Sr. Presidente, é que,
ao mesmo tempo em que se procura levantar
todas essas bandeiras, se faça - perdoem-me
o Relator e os componentes da Comissão - um

trabalho que procure, exatamente, marginalizar
o funcionário público. A pior parte de todos os
relatórios em que li aqui foi exatamente aquele
capítulo que se dedica ao funcionário público.
Então, a seguir, o que está contido, aqui, neste
texto, é que o funcionário público será, realmente,
um rebotalho, um marginal, uma escória da clas
se dos trabalhadores. Eu quero fazer um comen
tário, Sr. Presidente, porque tem que se ver o
porquê. Então, eu vou procurar levantar alguns
pontos, embora reconheça que seja muito boa
aqui dentro. Vou fazer alguns comentários sobre
alguns pontos, que acho que precisam ser melho
rados ou que precisam ser distinguidos. Por
exemplo: a investidura em cargo público - artigo
11, inciso.TI, diz:

"Art. 11. . ..

TI - a investidura em cargo público, em
toda a administração pública, exige sempre
a aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas de título".

Sr. Presidente, este artigo consta de todos os
textos constitucionais e, evidentemente, que é al
tamente moralizador se exigir concurso para in
gresso. Pelo menos, aqui, eu poria: "para a pri
meira investidura". Porque aqui houve um erro.
É a primeira investidura, porque as demais são
em decorrência de promoções e ascensão dentro
da carreira e, aliás, não sei o porquê - modifi
caram aqui, na Constituição atual pela primeira
investidura, que é o ingresso na função pública.
Depois, será a mudança de cargo em função de
merecimento, de concurso de provas. A primeira
investidura terá que ser por concurso público.

Aqui,Sr. Presidente, pela experiência que tenho
de 31 anos de serviço público, acho que o maíor
erro que tem é colocar aqui "Concurso de provas
de título" porque a marmelada se dá, sempre,
exatamente, no título. Um modesto jovem, que
vem, aí, de uma vila - não é demagogia, é a
nossa realidade - ele trabalha para tirar o seu
curso universitário, ele luta. Então, ele não tem
grandes títulos, a não ser um curso secundário
ou coisa que o valha. Já um abastado, chega
lá com uma pilha de títulos - estudou na Sorbo
nne, estudou em tal lugar - evidentemente que
levará uma vantagem no concurso e poderá aque
le primeiro ser muito melhor do que o segundo,
apenas porque a sua condição social não lhe fa
cultou acumular alguns títulos, e por isso ele será
prejudicado. Então, aqui, neste artigo eu tiraria
"títulos"e colocaria: "a primeira investituradepen
deria, apenas, de concurso público", que é a for
ma mais lisa, mais correta e que faria mais justiça
àqueles que estão ingressando na função pública.
Depois, ao longo da carreira, ele teria condições
de fazerconcurso de títulos- de provas de títulos.
Então, tem que se distinguir: o primeiro provi
mento e, depois, as suas alterações funcionais,
as suas promoções, poderão ser pelo duplo crité
rio de provas de títulos. O concurso - aqui, é
a letra "a", inciso li: "Independerá de limite de
idade a inscrição em concurso público". Eu acho
muito simpático dizer-se- todos nós nos sensibi
lizamos quando existe uma pessoa de mais idade
que estará em dificuldades - agora, vamos ser
realistas:não vamos transformar o serviço público
num asilo porque, aí, uma pessoa com 65 ou
66 anos - acho que é um homem, ainda, com
muita vitalidade, mas, para ingressar numa caro
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reira, parece-me-quê é altainente demagógico:
Eu acredito que se deva aumentar o limite de
idade. Agora, deixar sem limite de idade é, no
mínimo, demagógico porque, se, por um lado,
tem um sentido social, por outro lado, tem o sen
tido de colocar aqui, na função pública, um sen
tido patemalista.

Diz a letra c do inciso D:

"c) o concurso deverá estar homologado
no prazo de 12 (doze) meses; contado da
data de publicação do edital".

O SR. CONSTITUINTEJOÃO CaNHA.:
Permite V.Ex' um aparte?

OSR. CONSTIr<lINTEADYLSONMOTTA
-Pois não. Ouço, com muito prazer, o apar
te de V.Ex"

O SR. CONSTITQJNTEJOÃO CUNHA
Com a experiência de V. Ex' a respeito da
administração pública, gostaria de saber para
efeito de um critério de análise, qual a idade
que nós definiríamos?

o SR. CONSTIrUINTE ADYLSON MOTTA
Cinqüenta anos.

O SR. CONSTITQJNTEJOÃO CUNHA- Por
·que, atualmente, é aos 45 anos.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSONMOlTA
Quarenta ou 45 anos - acho que nós teriam os
wn avanço.

O SR. CONSTITQJNTEJOÃO CUNHA- Entre
~e55anos.

O SR. CONSTIrUINTE ADYLSON MOTTA 
,J::ntre 50 anos - era 35, passou para 40 e pare
ce-me que! hoje, seu limite é até 45 anos.

O SR. CONSTIrQJNTE JOÃO CUNHA- Seria
uma questão de ampliar aí, fixando o critério de
50 anos...

O SR. CONSTIrUINTE ADYLSONMOlTA-
·Acho que não seria uma questão apenas de am-
·pilar...

O SR. CONSTITQJNTEJOÃO CUNHA- Por
que, realmente, invalida muita gente, neste País,
no acesso ao serviço público, pessoas, ainda, jo
WIis, aos 45 ou 50 anos e com experiência que

·poderia prestar em serviço mais útil. A sugestão
6 esta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSONMOlTA
tAqui na letra c com os meios de que se dispõem
·hoje, se o concurso deverá ser homologado no
prazo de 12 meses - isto pode ser feito, perfeita
mente, em 6 meses. Hoje, com os recursos técni
.cos de que se dispõem, embora tenha aquele
prazo de recurso mas poderia restringir aqueles
prazos e agilizar o processo. Aqui, é uma questão
dedetalhe que não invalida.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
(lntelVenção fora do microfone.lnaudível.)-

O SR. CONSTIrQJNTE ADYLSON MOlTA 
Pois não, com muito prazer.

O SR. CONSTIf{JiN'TE MENDES BOTELHO
- (lntervençâo fora do microfone. Inaudível.) 
A opinião de V.Ex',principalmente pelos 31 anos
que V. Ex' tem à frente do serviço público, mas
diIcordo de V.Ex" A investidura em cargo público
-eu não concordo quando V.Ex" díz: "a primei-

ta", põrque V. Ex' sabe perfeitafilente que existem
concursos para várias funções no serviço público
e, se aprovada a iniciativa de V.Ex", simplesmente
o funcionário público será privilegiado - ele po
derá ter acesso a qualqueroutra função do serviço
público, independente de concurso.

O SR. CONSTIrUINTE ADYLSON MOITA 
Acho que V.Ex' não captou aquilo que falei.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- V. Ex" disse que só será atendida a primeira
investidura.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSONMOlTA
Para V. Ex" não partir de uma premissa falsa, eu
disse que a primeira investidura seria apenas atra
vés de provas - as demais, "provas de título".

O SR. CONSTIrUINTE MENDES BOTELHO
- E eu discordo de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ADYLSONMOTTA
Apenas na primeira, eu retiraria "os títulos", por
que vai priviIegiar quem tem melhor condição
social - tem o profissional do título, aquele que
está viajando permanentemente e chega com um
balaio de títulos lá, na hora do concurso e vai
levar vantagem contra outro que não teve as mes
mas condições financeiras para freqüentar gran
des escolas para adquirir o seu título.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
.:......Eu vou apenas citar um exemplo. Vamos supor
que seja aberto um concurso público para médico
e, posteriormente, um outro, para engenheiro. En
tão, V. Ex', simplesmente, acha que G: médico
poderá ter acesso a outra função. só a que ele
submeteu, o concurso público para carreira de
médico. Posteriormente, ele poderá ter até o curso
de engenharia mas é preciso que ele seja subme
tido, também, ao concurso público para esta nova
investidura no serviço público. Também, discordo
de V. Ex' quando diz isto sobre a idade. Hoje,
não há limite de idade na iniciativa privada. Nós
não podemos cercear o brasileiro de ter acesso
ao serviço público. Num desses dias eu vi, por
exemplo, um edital do Banco do Brasil, dízendo
que não poderia ingressar no Banco do Brasil
com mais de '28 anos. Acho que isto é um absur
do. Acredi~ que nós acabemos com isto de uma
vez.

O SR. CONSTIrQJNTE ADYLSON MOlTA 
Também, acho...

O SR. CONSTITUINTE MEND~ BOTELHO
- E não é porque está livre à iniciaü\ia privada,
aceitar, indiferente do tempo da idade, que a ini
ciativa privada seja hoje um asilo. Então, permi
ta-me discordar de V.Ex'

O SR. CONSTIrUINTE ADYLSON MOlTA 
Eu apenas quero dizer que, sobre esta parte de
título, V. Ex< confunde título com pré-requisito,
que são coisas distintas.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Eu acho que na mesma função, eu eoncordoi.,

O SR. CONSTIrUINTE ADYLSON Md1TA~
Pré-requisito, é uma coisa - para fazer concurso
para médico, tem que ser médico. evideniemente.
Ele tem um título inerente - é um pré-reqQi!ito.
Agora, concurso de título é uma coisa comPleta
mente diferente. Então,não confunda pré\:recp
sitocomtiuIo.

Eu falava que, no incisa IV do art. 11, diz:

"Art. 11. .. .
IV- Os cargos em comissão ou fun

ções.:

Este apenas valoriza o funcionário, recrutando
os cargos de confiança, dentre aqueles que já
são funcionários, exceto os de chefia de gabinetes
e· assessores - é claro, o espírito do artigo, é
muito bom. Aqui vai apenas acontecer que se
vai ter gabinetes de Ministros com 500 funcio
nários com cargos de confiança. O risco seria
este. O que quero que entenda é para que nós
procuremos dentro disto, talvez, algumas alter
nativas.

"V-Aos 10 (dez) anos de exercício de
cargo ou função de confiança, a remune
ração respectiva terá sido integralmente in
corporada aos vencimentos permanentes do
servidor;"

Aqui, tem que se dar uma redação mais ade
quada porque, se o servidor tem um cargo e ele
foi deslocado para um cargo de confiança, um
cargo em comissão, ele não poderá acumular
os vencimentos do cargo de comissão ao venci
mento do seu cargo de carreira, porque seria um
acúmulo indevido. Então, ele tem que incorporar
a gratificação correspondente-e lá, no Rio Gran
de do Sul, nós chamamos de função gratificada
- ao cargo de confiança que ele detém. Simples
mente, dos vencimentos do cargo de comissão
aos seus vencimentos do cargo original, seria um
acúmulo não previsto nas exceções aqui do artigo
mais adiante enumerado. Então, tem que se con
sertar esta redação, porque o cargo de confiança
ou a função de confiança, é assumido de duas
formas - se já ê funcionário, ele apenas recebe
uma gratificação. Se ele não é funcionário, se
ele opta, então, ele assume o cargo de confiança.
Os vencimentos integrais do cargo de confiança
com o cargo de carreira que ele tem, feriria o
espírito do art. 12, que não contempla, nas suas •
excepcionalidades, este acúmulo. Diz o inciso VI:

"VI - É vedada qualquer diferença de re
muneração entre funções iguais ou asseme
lhadas dos servidores dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.:" -

isto aí eu acho perfeito, é o princípio da paridade

"...ressalvadas as vantagens de caráter in
dividuai."

Aqui,no inciso VII: "os servidores públicos são
estáveis desde a admissão", já se define como
regime o da CLTpara todos os funcionários públi
cos e termina com o regime estatutário.

VII- "Os servidores públicos são estáveis
desde a admissão, respeitando o disposto
no item 11, do art. 11, sendo-Ihes assegurado
um fundo de garantia por tempo de serviço".

Então; aqui, já houve uma definição preliminar
de que não existirá mais funcionário estatutário.
Eu apenas estou alertando.

Diz o inciso VIII:

"VIII-A cada 5 anos de efetivo exercício,
o servidor público terá direito a licença espe
cial de 3 (três) meses, com todos os direitos
e vantagem deseu cargo."



- Julho de 1987 DIÁRIO DAASSEMBlÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 2 121

É evidente que do ponto de vísta dó salário,
o professor, o cientista ainda ganha muito bem,
mas comparado com o que existe hoje no mer
cado internacional de cientistas, esse cientista não
ganha um décimo do que paga hoje uma univer
sidade internacional, para onde ele pode ir a qual
quer momento.

Estou inteiramente de acordo com o Sr. Presi
dente: o professor, o cientista, o técnico têm que
ter algum privilégio neste País para que fiquem
aqui. Caso contrário, não terá condições nem
mesmo de vida.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA
A Constituição tem uma expectativa de durabili
dade. Se legislarmos em função de uma situação
atual, em função casuística, não vamos chegar
a lugar algum. O que é preciso e que tem que
ser encarado com seriedade - é o que pretendo,
na minha participação é nesse sentido - é que
se organize definitivamente o funcionário público
em carreira neste País, pelo amor de Deus! E
que se dê a ele um tratamento condigno.

Se partirmos do pressuposto de que ele vai
continuar ganhando mal e de que vai precisar
de dois empregos, então não é preciso fazerCons
tituição, perdoem a minha franqueza. Estou par·
tindo do pressuposto de que se vai profissionalÍUll'
o funcionário público; de que se vai dar a ele
uma carreira, uma expectativa, um tratamento
condizente.

Partindo desse pressuposto, defendo esses
princípios. Mas, se partir do princípio de que ele
vai continuar ganhando mal e de que vai precisar
ter dois empregos, então é muito difícil se chegar
a algo concreto em termos de texto constitucional.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Para réplica. Também tenho direito ao tempo.
Atéo passaria ao ilustre Constituinte AdylsonMot·
ta, mesmo porque gostaria de ouvir a opiniãc:J
de S. Ex", porque não concordo com ela, embora
a respeite. Se for permitido, passo o meu tempo'
para S. Ex", porque gostaria de continuar apar
teando.

ó

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Na'
ocasião, seguindo a ordem de inscrição, no mo
mento a palavra é de V. Ex" O debate voltará,
permitindo V. Ex" que se lhe aparteiem.

O próximo orador inscrito é o ConstituinteJoão
Cunha, a quem concedo a palavra.

Lembro aos Srs. Constituintes que apertem o
botão.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA
Sr. Presidente, mas eu não conclui o meu pensa
mento.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
tem dois minutos para concluir.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA
Sr. Presidente, para haver uma seqüência, e se
o ilustre Constituinte João Cunha concordasse,
não quero tomar o monopólio do tempo. Mas
estou pretendendo fazeralgumas colocações, até
,para levantar o debate. Pretendo ser o mais obje
tivo possível.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
'- Estou apenas assegurando o meu direito de
aparte pela ordem. I

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - O Ple
nário 6 democrático para decidir, desde que os .

O SR. CON5lTfUlNTE MENDES BOTELHO
- Nesse capítulo dos Servidores Públicos, em
que a emenda foinossa, estamosjustarnente proi
bindo o acesso de parentes até o 3° grau.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA
Coincidentemente, apresentamos colocação em
Plenário sobre essa emenda. Sobre o art. 12:

"É vedada a acumulação remunerada de
cargos e funções ..."

O artigo 12 contemplava dois cargos de profes
sor e um cargo de magistrado e de professor.
Sea fmalidade é evitarprivilégios, ou se eliminam
todas as acumulações, ou se deixam todas. Te
mos a filosofia de valorizar, de profissionalizar,
dar tempo integral a funcionários. Não vejo o por
quê de permanecerem duas exceções com rela
ção à acumulação de cargos.

Se queremos organizar o funcionário em car
reira, queremos dar-lhe um tratamento peculiar
e condizente, queremos dar-lhe um tempo inte
grai,queremosvoltá-lointeiramente para a função
pública, não vejo por que esses dois cargos conti
nuarem como exceções nos dois casos. É o meu
ponto de vista. Ou ficariam todos que estavam
ou sairiam todos. Agora, sim, o privilégio está'
sendo maior ainda.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Ao tentarmos evitar a acumulação, queremos
evitar que um mesmo funcionário tenha vários
cargos no Serviço Público. Permiti ao professor,
justamente por causa da jornada, que é normal
mente de 4 horas, o que permite que ele tenha
dois empregos no Serviço Público, um numa es
cola, outro em outra escola.

O SR. CONSTITcJlNTE.Nm..80N MOTTA 
Se ele for professor por 8 horas numa mesma
escola?

O SR. CON5lTfUINTE MENDES BOTELHO
- É lógico que ele não terá condições de ser
funcionário.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA
É isso que se tem que incentivar que se faça.
Quando falo em dois empregos, não sou contra
que alguém ganhe mais, pelo contrário. Mas o
emprego tem que ser democratizado. Para que
dar dois empregos para um, se há um exército
de pessoas em busca de uma oportunidade de
trabalho? Isso é antidemocrático. Vejo isso como
um privilégio, como um cerceamento de oportu
nidades àqueles que não têm emprego ou que
buscam um.

Se se profissionalizar o empregado, se se lhe
der apenas um emprego, mas bem remunerado,
permitindo a esses que hoje têm dois empregos.
que venham a fundi-los, se forem na mesma esfe
ra, estaríamos sendo muito mais democráticos
do que conservando o privilégiode dar dois em
pregos a um, quando há milhares sem nenhum.

Por esse ângulo é que defendo a eliminação.
Jamais para prejudicar a quem tem emprego ho
je, até porque sou a favor do direito adquirido.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
r Não, são os assessores previstos, apenas os
pssessores. Quem ocupa uma chefia tem o direito
:&te escolher uma pessoa da sua confiança. Mas
os cargos de direção têm que ser preenchidos
Por servidores públicos.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA :r'
N.é porque, lá mais adiante, fico muito conten~

por isso, elimina-se um doa riscos. Apresentei
.uma emenda, que foi acolhida pela Comissão,
.evitandoo nepotismo no Serviço Público, ou seja, _
'que se levea famíliainteirapara ocupar os cargos, O SR. CO~SmUlNTE HÉuo COSTA - V.
~o acontece hoje. Esse artigo é altamente mo- ,Ex" me permite u~ aparte? . _ ,
J'alizador. Parentes de Ministro, por exemplo, não Durante as reumoes da Subcomíssâode Saude,
yào trabalhar subordinados a ele, embora possam em que tive~o~ a presidência do C~>nstituinte
Ir para outras áreas. Em primeiro lugar, porque Arolde d: O~JVelra, tom~os conhecunento de
geralmente eles nem vão ao seJViço. Essa é a, que 05 clenti8t?S do Instituto Oswaldo Cruz ga-
nossa triste realidade. nham em média 14 mO cruzados.

Atual~ente, são 6 meses e se chama "licença
prêmio". Essas licenças são concedidas quando
o funcionário não tem punição e não há faltas
ao serviço,

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Claro - o que nós queríamos evitar é, justa
mente, que o funcionário público estivesse sujeito
à perseguição, porque um funcionário que, duo
rante 10 anos, mereceu a função, o que não pode
é, a todo momento, ser cortado esse seu direito.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA
Eu quero - mais uma vez não me fiz entender
- eu não apenas sou a favorcomo eu apresentei,
lá no meu Estado, um projeto exatamente nesse
sentido - que, ao longo de 10 anos, essa gratifi

,cação incorpore aos seus vencimentos como um
patrimônio seu, exatamente para evitar as perse
guições - é apenas uma questão redacional. É
que não há nenhum problema e é até louvável
este artigo e eu voto nele e o cito até com louvor.

Temos aqui a nomeação de Ministro - eu,
particularmente, sou contra esses Tribunais de
Contas em municípios - não conheço as peculia
ridades do Estado de São Paulo e seu Tribunal.
Sou apenas a favor de Conselheiros - acho que,
também, deveria ser mudada essa denominação
'porque, na área Federal, é Ministroe na Estadual
,é Conselheiro e há municípios que têm em sua
.sede o Tribunal de Contas e outros não. Acho
que isto não cabe neste capítulo, como aqui no
caso.

Com relaçíio ao inciso N, queremos evitar que
pessoas que não têm nada a ver com o Serviço
Público possam vir a ocupar os cargos, principal
'mente os de chefia do Serviço Público. Gosta
rian'tosde fortalecer o funcionário de carreira, per
mitir que ele ocupe os cargos em comissão no
~oPúblico.

!Estamos dando abertura apenas aos assesso
,res; esses poderão vir de fora. O cargo de chefia
logicamente é um cargo político. É o caso, por

Iexemplo, de uma empresa que tem diretores, che
lfes de setores etc. Queremos apenas assegurar
"que o servidor público tenha acesso a esses car
. gos, e somente os servidores públicos e que não
sejam preenchidos por pessoas que nada têm'
.a ver com o serviço público.

Gostaria apenas de conhecer qual a restrição.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA 
Até aqui alertei contra os riscos que seriam exata
mente...
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oradores inscritos concedam essa permissão. O
meu dever é cumprir o Regimento e dar oportu
nidade a todos, permitindo, posteriormente, a ins
crição do Constituinte Adylson Motta.Sei da im
portância e da relevância da discussão, mas, infe
lizmente, tenho que cumprir o Regimento.

V.Ex' tem dois minutos para concluir.

o SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, embora tenha que ajudar a dar
o exemplo por estar aqui na Mesa, acho que V.
Ex' foimuito benevolente com relação aos orado
res. Não quero exatamente o mesmo tempo que
teve ontem o Constituinte Ponte, por exemplo,
que falou 40 minutos. Quero apenas mais cinco
minutos para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - S. Ex'
era o último orador inscrito. Automaticamente,
tive que ser benevolente.

O SR. CONSTlTQlNTE ADYLSON MOTTA
Vou procurar ser o mais rápido possível.

O parágrafo 3° do art. 12 é completamente
dispensável:

"O servidor público não pode exercer con
comitantemente mais de um cargo em co
missão."

Se não está nas exceções previstas no caput
do artigo, aliás, nos incisos I e li, é dispensável
que apareça esse parágrafo, porque não há acú
mulo previsto nas exceções. Se se trata de mais
um cargo, evidentemente não há necessidade de
figurar.

A leta b do art. 14 diz:

"Art. 14. Os proventos da aposentadoria
serão:

1-integrais, quando o servidor:
a) .
b) sofrer invalidezpermanente."

Aqui tem que se estabelecer invalidez em fun
ção do exercício da sua atividade profissional e
fora dela. Num caso deve ser integral, no outro
proporcional. Todas as legislações pertinentes
têm sido assim.

"Art. 16. Aos beneficiários de pensão
por falecimento assegura-se a manutenção
da totalidade da remuneração ou soldo, grati
ficações ou vantagens pessoais a que fazia
jus o servidor falecido."

Aqui,cumpre saber também se foi em função
do exercício da sua atividade profissional. Tem
que se estabelecer a diferença entre aquele que
venha a falecer em função de uma atividade pro
fissional e aquele que venha a falecer fora da
sua atividade profissional.

Voudar o exemplo do funcionário que trabalhe
num setor altamente insalubre e, em decorrência
da sua atividade profissional, venha a falecer. É
um caso diferente de um jovem, que entrou para
o serviço público e que vai voar de asa-delta em
São Comado e falece. São duas coisas completa
mente diferentes.

Tem que se distinguir aquele que faleceu em
função do exercício de seu trabalho daquele que,
lamentavelmente, também faleceu, mas fora do
exercício da sua atividade profissional.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Essas restrições são também da legislação
ordinária. É preciso que o princípio esteja na

Constituição. Permitir a aposentadoria por inva
lidez...

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Se estou entrando nesses detalhes, é porque a
metade do que consta deste relat6rio não é texto
de Constituição e, sim, de lei ordinária. Já que
o trabalho foi feito nesses termos, estou fazendo
um pequeno comentário.

O inciso ndo art. 18 me parece também repe
titivo, até dispensável.

Mas, Sr. Presidente, vou encerrar com o mais
importante de todos: o inciso X1n do art. 11. Ele
liquida a função pública.

No mesmo artigo, diz o inciso IX:

"IX- É assegurado ao servidor público
adicional por tempo de serviço, a cada ano
de efetivo exercício, vedada a incidência ou
a soma de adicionais posteriores sobre os
anteriores."

Atualmente, existem o triênio e o qüinqüênio,
que se transformariam no sistema anual. Acho
excelente a idéia. Apenas ele pode ser somado,
não pode ter incidência sobre o outro. Se o servi
dor tem 1% sobre seu vencimento anualmente,
ele vai somando esse 1%, de modo que 30 anos
seriam 30%.

O inciso XlD liquida a função pública. O funcio
nário tem o seu vencimento básico. Tem 35%
de adicionais, de qüinqüênios no caso. Tem o
adicional por tempo de serviço aos 15 anos que
lhe dá 15%. Aos 25 anos, ele ganha 25%, mas
elimina os 15%, não soma, não acumula, não
incide. Esses 25% incidem sobre todos os adicio
nais, os avanços, ou, no caso, os qüinqüênios
ou no sistema proposto.

Só essa vantagem - e é um mínimo o que
o funcionário ganha hoje - passa dos 50%. Se
ele vier a exercer uma função gratificada, uma
função de confiança, como é proposto aqui com
toda a justiça - eu assinaria junto~ ao longo
de 10 anos, ele passa a incorporar essa função
aos seus vencimentos.

Se ele já tem mais 50% com as vantagens
temporais - os adicionais anuais e mais os de
25 anos - então não teria direito a essa incorpo
ração de gratificação, afora outras gratificações
peculiares ao exercício de diversas funções que
existem.

Não há aqui o sentido de achatar o vencimento
do funcionário público. Dentro do espírito de evi
tar os abusos, dos tais "marajás" com vencimen
tos de 300 mil cruzados, procurou se penitenciar
de que não houvesse funcionário com um acrés
cimo mínimo ao lonco da sua vida funcional.

Esse é um patrimôlliodo funcionário.Não pode
se comparar o vencimento de um funcionário
que entrou hoje com o daquele que tem 20 ou
30 anos de serviço, ao longo de sua vida pública,
este foi acumulando algumas conquistas, que
passam a integrar o seu patrimônio.

No momento em que se aprovar esse dispo
sitivo de 50%, estaremos restringindo as vanta
gens temporais que o funcionário tem hoje e ex
cluindo, nos casos de incorporação de gratifica
ção, essa possibilidade,que, inclusive,é defendida
em lei.

PeID que os ilustres Constituintes refletissem
sobre esse inciso XIII pois ele liquida a função
pública no nosso Pais.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA -
V. Ex< me permite um aparte?

Observei consternado que V. Ex' haviapassado
por cima desse inciso X1n. Ele não só liquida o
funcionalismo público, como evidencia,por parte
do autor da proposta de sugestão constitucional,
um total desconhecimento do que é hoje o funcio
nalismo público.

V. Ex' afirmou que 60% dos funcionários públi
cos têm vantagens no seu pagamento. Mas V.
Ex< está enganado. Cem por cento dos funcio
nários públicos incorporaram, por uma injustiça
praticada durante 20 a 30 anos, vantagens absolu
tamente necessárias à sua sobrevivência. O salá
rio real pago a um funcionário público hoje não
passa de 20 ou 30% em relação às vantagens
que tem recebido mensalmente.

Retiraressas vantagens, tentando punir os "ma
rajás", é atingir todos os funcionários públicos,
que hoje estão pessimadamente remunerados.

Fico muito contente que V. Ex" tenha voltado
atrás e vistoesse inciso, que é realmente da maior
gravidade.

O SR. CONSTlTUlNTE ADYLSON MOTTA 
N.é o deixeipara o finalpelo destaque que queria
lhe dar.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Se estamos fazendo um novo ordenamento
jurídico, é preciso que se dê ao funcionário públi
co um salário justo. Hoje, o funcionário público
está recebendo a gratificação de produtividade
e a gratificação de desempenho. Não consigo
separar uma da outra. Ao estabelecer o anuênío,
acredito que estaria também tirando aquelas van
tagens do tempo de serviço, dos 25% aos 25
anos, e assim sucessivamente.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Mas seria uma perda retirar-lhe os 25%, porque
o 1% não vai lhe compensar. Hoje, ele já tem
35%.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- O que pode ser feitoé incorporar essas vanta
gens ao salário, para que seja criado um novo
ordenamento.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Eu vou explicar o porquê de sua preocupação:
ela se restringe a esses grandes vencimentos. A
pensão da viúva tem que ser integral,proporcional
ao tempo de serviço, e em casos previstos na
lei.

O SR. CONSTITUINTE MAN5UETO DE LA
VOR - ...na situação atual, houve um retrocesso,
de acordo com o inciso m, que visavaexatamente
corrigiras distorções, com as competências, que
tinha um excesso de vantagens, isto é, excesso
em comparação com a remuneração básica, sig
nificando que estas vantagens, não vão incorrer
em pensões, até mesmo na aposentadoria; estas
distorções são corrigídas, conforme citou um co
lega, com uma remuneração condigna; o prin
cípio é este. E que estas vantagens não ultrapas
sem os 50%, se V.Ex' considera o estado atual
de miséria do servidor, eu concordo com V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
E com este dispositivovai piorar.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE lA
VOR - Não vejo como piorar.
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o SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Eu lhe digo porque. Nós estamos partindo de
uma premissa completamente distorcida. A nossa
preocupação é eliminar o abuso, os altos salários.
Agora, por que um funcionário lá em Alagoas,
não sei aonde, chega a 300 mil cruzados por
mês, coisas assim.

o SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Por causa disso ...

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA 
Não, é por isto. O adicional chega a 35%, só
para lhe dar um exemplo prático, o funcionário
que tenha 35 anos de serviço, tem sete adicionais
de 5%, e ele vai somando, aos 5 anos tem 5,
aos 10 anos tem lO, mas ele elimina os 5; aos
quinze anos, ele tem 15, mas elimina os lO, e
lá, em Alagoas, eles aplicaram aquilo que se cha
ma de "repicão", quer dizer, ele vai acumulando,
ele ganha 5, lO, 15, e vai somando, em vez de
eliminar os anteriores, ele vai somando. Então
é coisa completamente diferente. Então, no cuida
do de eliminar esta distorção, aplicou-se um re
médio que vai terminar matando o doente. Este
50% é draconiano, ele liquida com a função públi
ca, ele achata o salário do funcionário, ele termina
com a expectativa do funcionário público. Agora,
evidentemente, este adicional de 15%,25%, o
correto é o 25% eliminar o 15%; em alguns Esta
dos estão somando, 15 mais 25; então, se aplicar
o "repícão", mais os 40% não há orçamento que
resista.

o SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE lA
VOR- V. Ex" concorda que há funcionário ga
nhando 300 mil ...?

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA
Eu não digo que seja apenas de adicional, mas
mais da metade disto é em função ..,

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE lA
VOR- Há uma distorção...

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA
Não, isto aí é corrupção, eu diria. Acho que tem
que ser até punido.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE lA
VOR- Logo, a preocupação do inciso lll, é uma
preocupação que V.Ex" considera cabível.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA 
O espírito que norteou aqui, acho que seja, agora...

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE lA
VOR- Então, vamos corrigir a lei.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA
Corrigir é válido. Ele é limitativo, agora, vamos
limitar dentro do razoável,não vamos liquidar com
a função pública.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE lA
VOR- (Fora do microfone) - V.Ex"há de con
vir...

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA
Esta gratificação é para premiar o tempo de servi
ço; a pior coisa que existe numa carreira, num
trabalho, é não ter expectativa; o sujeito chegar
na sua repartição e saber que se ele trabalhar
ou não trabalhar daqui a 35 anos, ele vai ganhar
a mesma coisa. Então, ele tem que ter expectativa,
ele tem que ter a promoção, ele tem que se orga-

nizar na carreira, ele tem que ter um tratamento
condigno, tem que ser premiado.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Agora, a promoção já incluiu o venci
mento diferenciado, se é uma promoção, é lógico
que ele terá um vencimento diferenciado daquele
que não foi promovido.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA 
Praticamente a promoção é simbólica.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Eu gostaria apenas que V.Ex" dissesse quanto
esta gratificação depõe contrao funcionário públi
co. Eu gostaria apenas que V. Ex"verificasse as
gratificações que depõem contra o funcionário
público. Gratificação de nívelsuperior; se tem nivel
superior, ele já deveria estar percebendo um salá
rio justo, pelo nível. Gratificação zonal ou local,
não sei nem o que venha a ser isto. Auxílio para
moradia, e depois lá em baixo há o desconto
porque o funcionário mora num apartamento do
Serviço Público, e está cobrando dele um aluguel
simbólico. Depois vem gratificação de produti
vidade, gratificação de desempenho. O que se
quer é justamente acabar com isto, dando ao
funcionário público, o salário justo, e proibindo
isto para que não venha a prejudicar em mais
o setor público, já que estamos fazendo um novo
ordenamento juridico.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Sr. Constituinte Adylson Motta, permite-me? 
Acho que a manutenção deste inciso tira real
mente do servidor público um estímulo maior
que ele teria, inclusivepode ser perfeitamente pes
soal. Mas acho que V. Ex" passou, também, por
sobre um outro aqui, um outro inciso, que é o
XlI. O Constituinte HélioCosta falou aqui a respeito
da remuneração do cientista Oswaldo Cruz, e o
grande problema que enfrentam as universidades
brasileiras de hoje, nos institutos de pesquisa, é
a concorrência que o professor sofre da iniciativa
privada. Qualquer empresa de médio porte, no
Brasil, enfrenta em condições muito vantajosas,
qualquer entidade oficial, principalmente as uni
versidades, em relação ao cientista, e quando se
amarra a remuneração à do Presidente da Repú
blica, está se fazendo contra estes cientistas uma
injustiça muito grande. O Sr. Presidente da Repú
blica tem ao seu dispor, vários palácios, aviões,
automóveis, segurança, e principalmente não pre
cisa se preocupar com o supermercado no fim
do mês. Então, amarrar a remuneração do .servi
dor público à remuneração do Presidente da Re
pública, é fechar as portas aos cientistas cujas
instituições em que trabalham não podem con
correr com o setor privado. Acho que a retirada
deste inciso corrige uma injustiça que se cometeu
contra os bons cientistas funcionários públicos
nos últimos anos. Realmente o Presidente da Re
pública não tem nenhuma necessidade de seus
vencimentos mensais hoje. Assim, ao seu bel-pra
zer, pode achatar o seu vencimento, até o ponto
em que o cientista em tempo integral e dedicação
numa universidade brasileira seja, daqui a alguns
anos, uma ave rara. Acho que nós devemos pen
sar com muito cuidado neste artigo, neste sentido,
se ele tenta moralizar, ele destrói com a carreira
do cientista na universidade brasileira.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA 
Aliás eu apresentei, em cada artigo deste deve

ter 10 proposta coincidentes. Só eu apresentei
esta limitação, acho que o importante é estabe
lecer um teto, isto é fundamental. Então, eu tam
bém estabeleci que o teto seria o vencimento
do Presidente da República. Agora, ao mesmo
tempo eu apresentei uma proposta de que os
Chefes dos Três Poderes, teriam de ter o mesmo
vencimento. Mesma remuneração. Porque aí o
Presidente da República, geralmente é um ho
mem abastado, não está preocupado em nin
guém, agora, o problema é nivelar os três Chefes
do Poder, com a mesma remuneração. Portanto,
um assunto seria vinculado ao outro.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA- Uma
observação. É uma questão apenas de aritimética
e de bom senso, porque vou lhe citar um exemplo,
típico, como este problema é solucionado. Nos
Estados Unidos, por exemplo, o Presidente da
República ganha 200 mil dólares por ano, eles
não querem saber se ele é rico, pobre, se tem
carro, etc. O Deputado Federal ganha 60 mil dóla
res, um Senador ganha 60 mil dólares, o Ministro
do Supremo Tribunal Federal ganha 80 mil dóla
res, e os funcionários públicos começam ganhan
do 13 mil dólares, e vão ao máximo de 55 mil
dólares. Então, é uma solução simples, de aritimé
tica básica.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Eu só queria voltar, por exemplo, ao funcio
nário público, que está exercendo uma função
pública...Então, o que se está vendo aí é o funcio
nário, só porque tem nível superior, ele tem uma
gratificação de nívelsuperior; acho isto um absur
do. Nós precisamos acabar com estas gratifica
ções, estabelecer justamente um ordenamento
jurídico que venha a assegurar ao funcionário pú
blico um salário justo.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA
Meu caro Presidente, eu quero agradecer a con
descendência de V.Ex" e dizer que o meu objetivo,
aqui, foi no sentido de trazer uma colaboração,
concorde ou não, eu penso de uma forma, assim.
Sei que o colega a1í discorda de mim, mas eu
admito que, em alguns pontos, não deve ser uma
discordância total.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- V.Ex" começou dizendo que o item que dispõe
sobre o funcionário público era um absurdo, en
tão,já fiquei assustado. Sei que perdemos tempo,
aqui, ficamos quase um mês discutindo isto, trou
xemos aqui representantes do funcionalismo pú
blico, que aprovaram esta iniciativa;o Presidente
da nossa Subcomissão, que afinal já foi dirigente
de uma entidade do servidor público, também
está de acordo, achei uma absurdo quando V.
Ex', já começou dizer, fazendo uma crítica sem
restrições ao trabalho de nossa Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Não, não fiz sem restrições: V. Ex', mais uma
vez, é injusto comigo, e apenas eu cito o caso
do inciso XlII, se aprovado, liquida todo o resto
do projeto, só este artigo tem a força de destruir
todo o trabalho, se aprovado nos termos em que
está. Então, eu vejo a coisa desta forma, e estou
à disposição depois para o debate.

I
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela

ordem de inscrição, tem a palavra o Constituinte
João Cunha; como S. Ex" se retirou, passo a pala-
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vra ao orador inscrito posteriormente, Constituinte
Eduardo Jorge.

o SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Inicialmente, Sr. Presidente, Srs. Constituintes e
demais presentes, acho que o trabalho da Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores e SeJVi
dores Públicos tem um grande mérito. Logo de
início, no capítulo inicial, no art. 2', ele pratica
mente dá uma grande homogenidade aos traba
lhadores do Brasil, porque trata o trabalhador em
geral e os servidorespúblicos num mesmo capí
tulo, estendendo todos os direitos e vantagens
dos trabalhadores em geral, aos servidores públi
cos. Então, acho que este é um dos méritos maio
res deste trabalho. Acho, inclusive, que esta siste
mática deveria se estender, quando se fala especi
ficamente de funcíonárícs públicos, tem um capí
tulo geral para os funcionários públicos em geral,
independente ser ele civilou militar, caminhando
no sentido da homogeinização cada vez maior
e deixar só alguns pequenos itens específicos ao
cívíl e militar. Então, o desdobramento desta siste
mática seria este: um capítulo que tratasse do
funcionalismo público em geral, tanto civil como
militar, deixando subitens deste capitulo para al
guns aspectos no caso civil e no militar.

Asobservações feitas pelo Constituinte Adylson
Motta, o exemplo que ele deu é muito ilustrativo,
porque, todos aqueles dados que ele citou são
referentes ao Rio Grande do Sul; cada Estado,
na verdade, tem uma sistemática totalmente dife
rente. Se eu for me deter aqui, baseado em São
Paulo, onde eu sou funcionário público, da Secre
taria de Saúde, vou citar uma série de outros dis
positivos; aí, eu acho que vem o segundo mérito,
muito importante desse trabalho, quando ele fala
que vai ser instalado um estatuto único para o
funcionalismo em geral, um regime único. Então,
quando o Constituinte Adylson Motta e Mendes
Botelho estavam discutindo, eu estava observan
do, que por este trabalho aqui, não se vai mais
tratar de CLT, de estatutário, de temporário, de
provisório; vai ser um outro ordenamento, tanto,
para os trabalhadores em geral como para os
servidores públicos e, especificamente, vai existir
um outro ordenamento jurídico, um outro esta
tuto, aqui referido no art. 11, inciso Ill, que vai
ser instituído um regime jurídico único. Suponho
que vai haver uma reformulação global de todo
este regime. Em São Paulo, por exemplo, coexis
tem 3 ou 4 regimes de servidores públicos esta
duais, fora os municipais, etc. Então, este é um
segundo mérito importante do trabalho, e penso
que a Comissão está aberta ao seu aperfeiçoa
mento na direção de que os trabalhadores, em
geral, e os servidorespúblicos tenham os mesmos
direitos, e a nivel dos servidores públicos, se enca
minhe para a uniformização, cada vez maior, dos
regimesjurídicos.Aí nós teríamos uma linguagem
semelhante, seja no Rio Grande do Sul, seja em
São Paulo, seja no Nordeste, quando estivermos
tratando de funcionalismo público.

o SR. CONSTITUINTE ADYlSON MOTTA 
Eu apenas argumenteí com a realidade que eu
conheço, agora, os eJ<,,'mplos que eu citei não
invalidam a tese, não procurei moldar o Rio Gran
de do Sul ao que se está fazendo aqui, apenas
ilustrei com exemplos regionais que eu conheço
e que não invalidam a tese.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Eu não estou entrando no mérito de suas teses,
apenas estou lançando mão delas para ilustrar
a minha.

Eu queria fazer mais três observações; além
destas.duas questões, que eu acho que são bási
cas, e têm que ser preservadas aqui no relatório,

. na hora de sintetizar, de se unir com outras. Uma
primeira observação é em relação à acumulação
de aposentadoria. Pelo art. 12, § 5° e pelo art.
20, § 6°, referente à acumulação de aposentadoria
para civis e mílítares.eu acho que, do jeito que
está, a abertura ainda é muito grande; permite-se
a aposentadoria pela profissão que ele tem, inicial
mente, é permitido a aposentadoria pelo magis
tério, é permitido a aposentadoria pelo novo cargo
que ele conseguiu por concurso público, é permi
tido a aposentadoria por mandato eletivo - supo
nho que Deputado Estadual e Deputado Federal
- indo chegar ao caso, sério lá em São Paulo,
para usar um exemplo regional, de um candidato
a govemador que tinha 5 aposentadorias. Então,
acho que se precisa ver esta questão com cuidado
e aprofundar esta discussão, para evitar a possibi
lidade de continuar a haver distorções por parte
de pessoas que, por determinadas profissões e
oportunidades, conseguem acumular muitas
aposentadorias, como é o caso hoje. Não sei se
o art. 12, § 5°, e o art. 20, § 6', são eficientes
em deter este processo.

A segunda questão é relativa à acumulação.
Realmente a questão do professor é um caso
específico. Principalmente porque, em muitos ca
sos de profissionais, cargos técnicos e científicos,
eles exercem melhor a sua função de professor,
quando estão no exercício de sua profissão espe
cífica. Então, é comum um engenheiro ter uma
atividade na sua área e, ao mesmo tempo, contri
buir na Universidade com os conhecimentos que
ele acumulou na sua profissão, então, o caso do
professor, realmente, é um caso específico, mas
atualmente, existem profissões outras que têm
direito à acumulação. Como foi discutido na Co
missão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambien
te, no caso do médico, por exemplo, o ideal é
que ele tenha um incentivo ao tempo integral
e um emprego só. Isto, inclusive, foi reconhecido
por vários representantes da categoria. Tivemos
aqui o Presidente do Conselho Federal de Medi
cina que defendeu esta posição. Mas, aí nós preci
saríamos ver a possibilidade de como isto vai ser
concretizado. Não é justo, por exemplo, que se
obrigue a um obstetra ficar 8 horas num centro
de saúde; tem que haver um sistema que possi
bilite que ele tenha uma atividade, a nível ambula
torial no centro de saúde, e tenha uma atividade,
a nível hospitalar, complementando e aperfei
çoando os vários aspectos da sua especialidade.
Então, isto vai depender de uma reformulação
do sistema. Não pode ser assim, de plano, talvez
fosse interessante, nas disposições transitórias se
garantir que profissões, que atualmente têm direi
to à acumulação, tenham num prazo determi
nado, de acordo com o que seja oferecido pelo
Serviço Público, a possibilidade de optar, progres
sivamente, pelo regime de tempo integral e não
se proibir assim, imediatamente, e já com a pro
mulgação da Constituição.

O terceiro ponto, que eu queria abordar, é a
questão da efetivação. Esta questão está estudada
no art 11, e seus vários incisos, principalmente

os incisos 11, 111 e VII. No inciso 11, consagra-se
o concurso público para entrada no serviçopúbli
co; no Ill, consagra-se o regime jurídico único
nos vários níveis, e no VII, fala-se que o funcionário
público é estável desde a admissão. O problema
que, inclusive, eu estava discutindo com o Presi
dente da Subcomissão dos Direitos dos Trabalha
dores e Servidores Públicos, é como isto vai resol
ver a situação atual, e a situação atual é, por causa
deste estatuto, muito confusa. Esta formulação
vai tomar estável, por exemplo, um funcionário
que entrou, há um ano por indicação, sem con
curso público algum? É justo isto, é correto isto?
Como é que vai ser resolvida esta questão? Eu
acho que, nas disposições transitórias, nós vamos
ter que estudar um artigo para resolver a situação
atual: daqui para a frente todo mundo vai entrar
por concurso público, daqui para a frente vai ter
um regime jurídico único, mas como é que se
vai-se resolver essa situação para trás, vai efetivar
todo mundo, independente de que tenha feito
concurso público, se ele foi indicado, se ele está
no serviço público há dez, quinze ou seis meses?
Com essa questão, não acho que esteja bem re
solvida na proposta e devemos estudar um artigo
para as disposições transitórias. Eu, particular
mente, acho que deveríamos dar direito à efetiva
ção a quem está, por esse novo regime jurídico,
no serviço público no mínimo, talvez, dez anos.

Outra questão que devia estar nas disposições
transitórias, diz respeito a um caso de São Paulo.
Vou citar um caso que conheço...

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA- No
bre Constituinte, permite-me um aparte?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Ouço V.Ex-com prazer.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIOCOSTA-Gos
taria de concordar com V.Ex-no que diz respeito
à sua observação com relação ao art. 11, inciso
11, queria acrescentar, ainda, um detalhe impor
tante que, julgo, foi a jurisprudência... Não basta
apenas se fazer concurso público, é importante
que ele seja moralizado. Acho que a admissão
em toda a administração pública, deve sempre
exigir a aprovação prévia em concurso público
de provas como a publicação, pela imprensa, da
lista de classificação dos aprovados, que serão
chamados pela ordem de classificação que, la
mentavelmente, especialmente nos Estados, to
dos nós sabemos, as pessoas que prestam con
curso público não são chamadas, ninguém sabe
como se classificou, se está aprovado ou não;
normalmente os apadrinhados é que são chama
dos. Então, esta aprovação tem que ser publicada
na imprensa para que todos saibam e a chamada
tem que ser pela ordem de classífíceção,

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Pensei que isso fosse obrigatório em todos os
Estados.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTIA
É obrigatório.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Mas
ninguém cumpre,

O SR. CONSTITUINTE ADYLSONMOTTA
Um mandado de segurança resolve.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Então, gostaria de concluir a minha intervenção
nessa questão da efetivação, e para isso temos
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que voltar à questão das disposições transitórias
para resolver esse problema atual. Primeiro, acho
que devemos estabelecer que está admitido, auto
maticamente, no novo regime jurídico quem esti
ver no serviço público a partir de "X" anos.

o SR. CONSmUlNTE ADYLSON MOTTA
Dez anos.

O SR. CONSmUlNTE EDUARDO JORGE 
Poderemos estudar quantos anos: cinco, dez. Um
segundo ponto, que acho que devemos incluir
na possibilidade de entrar neste regime jurídico,
é o caso dos "temporários". Lá em São Paulo
é muito grave, no Hospital Regional - e, talvez,
existam outros Estados - o Estado, para evitar
de passar à Assembléia Legislativa a criação de
cargos, que precisaria ter a aprovação da Assem
bléia Legislativa,ele começou a criar as funções
chamadas de natureza permanente, que é delibe
ração do Poder Executivo. O Poder Executivo,
por exemplo, precisa atender a um determinado
hospital; ele designa um certo número de funções
de natureza permanente, porque cargos não exis
tem naquele hospital. E como ele não quer sub
meter à Assembléia Legislativapara criar o cargo,
porque é uma tramitação demorada, a Secretaría
de Saúde daquele Estado cria funções de natureza
permanente. E para ocupar aquelas funções de
natureza permanente, ele faz um chamado pro
cesso seletivo. Agora, esse processo seletivo ele
se rege, no caso de São Paulo, por normas idênti
cas ao do concurso público. Apessoa se inscreve,
faz provas, e faz o tal processo seletivo. Como
não existia o cargo criado, ele não vai ser estatu
tário, ele vai ser um temporário. Mas ele fez e
entrou no serviço público pelo critério idêntico
àquele que é o estatutário.

Voudar um exemplo prático: temos um hospital
em São Paulo e temos um hospital em Campinas.
Em São Paulo, por ventura, existem dois cargos
de enfermeira, enquanto no hospital de Campi
nas, não existem cargos de enfermeira. Então,
a Secretaria de Saúde determina que, naqueles
dois cargos que vão ser ocupados, sejam funções
de natureza permanente ao invés de cargo. Abra
se o concurso, no mesmo dia algumas enfer
meiras se inscrevem para São Paulo, outras se
inscrevem para Campinas, fazem a prova, que
é a mesma, só que uma pessoa se inscreveu
para São Paulo, e a outra, para Campinas. A pes
soa de Campinas, que passou em 10lugar, deve
ter passado com nota 9 e, em segundo lugar,
com nota 8; em São Paulo passou em primeiro
com nota 8 e, em segundo lugar, com nota 7.
Os quatro são investidos no serviço público pela
mesma prova, sendo que, em Campinas, o pri
meiro lugar tirou nota maior do que São Paulo.
No entanto, os de São Paulo, como já existiam
cargos, anteriores criados pela Assembléia legis
lativa,passam a ser estatutários, efetivos, enquan
to que os de Campinas não, são chamados eter
namente de temporários. Por culpa de quem?
Do Poder Executivo, que não passou o projeto
de criação de cargos pela Assembléia Legislativa.
Mas o processo foi idêntico. Resultado: hoje, em
São Paulo, dos 600 mil funcionários públicos esta
duais, quase 113 está nesta situação. São quase
150 a 200 mil funcionários públicos que estão
nessa situação e passaram a ser chamados de
temporários. Mas entraram por processo seletivo,
que é regido por normas idênticas ao do concurso

público. Existem esses casos em outros Estados?
Isso não sei. Vamos estudar e, se for o caso, dar
uma solução global. E, talvez, se não for o caso,
deixar a solução para o nivel estadual. Suponho
que esse tipo de processo existe também em ou
tros Estados.

Então, em resumo, acho que éssa questão de
efetivação deve ser tratada num dispositivo transí
tório, estudado para completar o trabalho desta
Comissão, reputo, um trabalho muito bom, em
geral.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte João Cunha.

O SR. CONSmUlNTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de fazer
uma observação no que respeita ao art. lI, inciso
XIII, no que se refere às vantagens percebidas
pelo servidor público de modo que elas não pode
rão ser superior a 50% da remuneração.

Tenho impressão, Sr. Presidente, de que os ter
mos "remuneração e vantagens" têm que ser exa
minados com cuidado, porque, no curso dessas
duas décadas, o jogo do Estado em relação a
seus servidores, o jogo do Govemo em relação
ao povo, não foi feito de forma cristalina, transpa
rente, de tal forma que as pessoas, no exercício
da cidadania, pudessem ver o que eles fazem.
Vencimento é outro termo que aparece no holeríte
do funcionalismo público, parece-me vencimento
se identificar, salvo melhor juízo, com a remune
ração; e a grita do funcionalismo hoje em cima
disso é dos riscos que isso possa sugerir para
a atividade do servidor público. Porque um dos
jogos que foram feitos no curso dessas duas déca
das, o jogo do engano, do engodo, foi de não
se fixaros vencimentos, a remuneração do funcio
nário, de forma objetiva na sua grandeza, porque
fatalmente isso beneficiaria a área dos aposen
tados na sua equivalência. Então, se estabelece
um piso ou valor de remuneração, como este
funcionário aqui do Ministérioda Fazenda, da or
dem de 6.672,00, holerite de abrilde 19877 depois
há as vantagens, as gratificações, auxíllo-moradía,
auxílio-transportes que compõem a sua remu
neração.

A preocupação é que não admitimos que, ao
fixar um teto de 50% dessas vantagens, porque
poderá surgir amanhã um entendimento em que
esses 50% se aplicariam sobre o básico recebido
pelo funciônário. Neste caso, aqui, com esse en
tendimento, teríamos um cidadão desses, com
o seu salário definido no máximo de 9 mil cruza
dos, quando ele percebe com todas as vantagens
20 mil cruzados. A clareza deste texto, e para
aqueles que, como o Constituinte Adylson Motta,
que milita no funcionalismo e que deve estar a
par da situação, deve ser bem definido. Não sei
por que 50%, dizem que é para evitar os "mara
jás". Não sei se são tantos os "marajás". E se
forem tantos é uma questão de política, é uma
questão de indecência pública, porque passou
a conviver com as instituições da República, mer
cê dos vestígios e vícios da ditadura nesses últi
mos vinte anos. Tenho a impressão de que o
estilo do funcionário público federal. o pressu
posto do exercício da atividade pública, seja o
da honradez, da decência, da dignidade, da probi
dade, da correção. O Brasil tem passado - e
vejo que até a nível constitucional estamos cami
nhando para isso - a nivelar as coisas por baixo,

a fixar a norma penal, a fixar o que é proibido
e não definir o que deva ser feito.

Ao mesmo passo que digo isto, vejo aqui no
art. 20 o problema das patentes militares, dos,
servidores públicos militares. Não tenho lá gran
des diferenças com os militares enquanto institui
ção permanente da Nação brasileira, porque de
sestruturaram com a própria História do Brasil.
Mas tenho, sim com um tipo de poder que foi
exercido no País pelas cúpulas militares. O art.
20 estabelece: "As patentes militares, com vanta
gens, prerrogativas, e deveres a elas inerentes,
são garantidas em toda a sua plenitude .:" Primei
ro, isso aqui estabelece uma diferença entre os
militares de patente e os militares sem patente.
Estabelece uma odiosa diferença entre eles. E
depois, garante essas vantagens, dizendo q~e ne
las se inserem as suas vantagens de funçao, de
remuneração, também na sua plenitude. Quanto
ao funcionalismo está estabelecendo aqui, salvo
melhor juízo, um critério a menor, restritivo.

Já foi ressaltada a história dos "marajás". A
imprensa, que é toda ela vinculada ao poder diri
gente, às elites dirigentes deste País. Elas todas,
confesso hoje, irresponsáveis, fazem a grita dos
"marajás". Estive fazendo uma soma do número
de "marajás" neste País, cheguei a um número
absurdo de 5 mil "marajás", quatro mil, três mil,
mil. Multipliquei por 300 mil cruzados de salário
que são 15 milhões de cruzados. Num dia só
- vou conceder o aparte - isso foi denúncia
nossa no furo do Plano Cruzado, o setor financeiro
especulativo deste País, arrancou da atividadepro
dutiva, da agricuhura, do povo brasileiro, 105 bi
lhões de cruzados com a correção monetária com
que se lhes privilegiou o setor fazendário do País,
coisa de 7 bilhões e meio de dólares, 115 trilhões
de cruzeiros antigos. E quanto a isso não vi uma
notícia nos jornais brasileiros, nas televisões brasí
leiras, nas rádios brasileiras, na preocupação do
jornalista brasileiro. Mas o "marajá", que é uma
questão que atingue aí 5 mil pessoas e não 70
famílias de banqueiros - e a denúncia minha
vai mais séria. Dois bancos faturaram 3 bilhões
e meio de dólares, o Bradesco e o Itaú, no dia
10 de março de 1987. Quanto a isto ninguém
fala. É claro, que o Bradesco e o ltaú pagam
os jornais nacionais, as televisões, há grandes pá
ginas de suas publicações nos jornais nacionais.
E por esta chamada liberdade de imprensa, a
Nação fica inciente e fica discutindo o "marajá"
de 300 mil cruzados, fica discutindo o subsídio
dos Deputados, fica discutindo o subsídios dos
Vereadores, num engodo e num engano que nós
próprios permitimos. Isso aconteceu durante doze
anos de mandato que assisti aqui. Vejam,os nos
sos subsídios são fixos no valor de 10 mil 939
cruzados e o variável 13 mil 628 cruzados. Desses
dois valores contribuímos para o IPC e teremos,
futuramente, se lá chegarmos, uma aposentado
ria. Mas recebemos, na verdade, não os 23 mil
cruzados, recebemos 760 mil cruzados, que vêm
na base de que? 50, mil para aUX11io transporte,
40 mil para gabinete.

Essa falta de transparência da Nação brasileira
é que gera esse tipo de desconfiança permanente
do povo. E tudo isso com o beneplácito do pai
da revolução do Sr. Tancredo Neves, o Sr. Ulysses
Guimarães, isso tudo feito em cima de homens
que são considerados probos e honestos, catões
da Nova República.
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É neste sentido que coloco a minha preocu
pação, pedindo àqueles que melhor entendem
dessa área do funcionalismo que nos iluminem,
subsidiando, de forma que, pelo menos, estabele
çamos um critério de isonomia, de transparência,
para que o funcionário público civil, o funcionário
público militar, tenham os seus direitos estabe
lecidos de forma igual. E dentre os militares, não
só os generais que têm patentecaos quais estão
asseguradas as suas vantagens, mas ao cabo,
ao soldado, ao sargento, àqueles que não têm
a Escola Superior de Guerra, àqueles que não
têm a escola de generalato, de forma que possa
mos, no mínimo, tentar fazer isso que me parece
grande equívoco da Nação: que é a própria As
sembléia Nacional Constituinte que se diz não
soberana, semi-soberana, possamos estabelecer
o princípio da isonomia nesse esforço que ho
mens patriotas, que me assistem aqui, no mo
mento, como esses que desde às 11 horas e 30
minutos estão se entregando ao trabalho, tentan
do oferecer alguma coisa à Nação.

Nesse sentido, concedo o aparte...

o SR. CONSTITUINTE ADILSON MOITA 
Neste assunto vejo que a grande preocupação
nossa não está sanada através dessa proposta.
Há dois fatores importantes aqui. Importante é
estabelecer...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - E
aqui o do Presidente da República.

O SR. CONSTITUINTEADYLSONMOITA 
Não, mas aqui há um outro dispositivo que diz
que o maior salário não poderá ser 25 vezes
maior...

O SR. CONSTITUINTEJOÃO CUNHA- En
tão, este inciso XlIIpoderia receber uma emenda
supressiva...

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOITA
Exatamente. No momento em que se estabeleceu
o mínimo e o máximo, que não poderá ser 25
vezes maior do que o mínimo, estabeleceu-se um
teto.

Agora, concordo plenamente com V.Ex", nobre
Constituinte, com relação ao problema dos "ma
rajás" e já tinha feito uma colocação no momento
em que V.Ex-havia saído...

O SR. CONSTITUINTEJOÃO CUNHA - Des
culpe-me, Ex-

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOITA
Isso é fruto de uma distorção, não de uma legisla
ção genérica, mas fruto de leis especiais criadas
nos Estados e principalmente pela aplicação do
famoso "repícão", aquele que vai desde somar
os avanços que se vão acumulando e, ao fmal
de uma carreira, ele teria 35% dentro do critério
estabelecido em lei,a leigeral, 35% são sete avan
ços de 5%. Pelo "repícão", esses 35% são trans
formados em 140%. Há mais os adicionais de
15 e 25 anos. Porque, quando se recebe os de
25 anos, que é o último, anulam os de 15, que
também passaram a se somarem, o que dá 40
e isso incide sobre tudo. Além disso aqui, há algu
mas leis especiais favorecendo algumas catego
rias, que levou a essa distorção.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO CUNHA- Ago
ra, faço uma pergunta a V.Ex-: como se aplicaria,
na prática, esse limite. este teto, de 50% de venta-

gens sobre a remu~ração? Oque isto corrigiria
de distorção?

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOITA 
Esses 50%, mas aí que evidencia ... Duvido que
alguém aqui leve esta proposta a uma assembléia
.de .funcionários públicos e tenha isso aprovado.
Du,vido! Faço uma sugestão que se leve este 50%
em qualquer assembléia de funcionários do Bra
sil.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Permite-me V. Ex- um aparte? Acredito que
'até não seja aprovado, dentro da sistemática que
hoje é utilizada para estabelecer salário do funcio
nário público. Mas dentro da premissa de que
estamos estabelecendo um novo ordenamento
jurídico, sou favorável que acabe com todas. as
vantagens, a não ser aquela do tempo de serviço,

. É preciso que se assegure ao funcionário público
o salário justo, que não dê a ele nenhuma vanta
gem a não ser a do tempo de serviço. Mesmo
porque o que vemos é que algumas repartições
públicas, onde os funcionários têm mais poder
de pressão, eles conseguem essas vantagens, en
quanto outras repartições não conseguem essas
vantagens. Sou favorável, inclusive, que acabe
com todas as vantagens, a não ser aquela por
tempo de serviço. É preciso que-eno momento
em que for fazer uso da palavra, quero fazer algu
mas restrições no que diz respeito... - sempre
que nos referimos ao funcionário público, é pre
ciso que se acrescente; funcionário público da
administração direta e indireta, senão estamos
fazendo apenas uma legislação para os estatu
tários. De nada adianta fazer uma legislação para
o funcionário público sem esta restrição, porque
hoje sabemos que a maior parte dos funcionários
públicos estão nas empresas da administração
indireta.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA- Sr.
Presidente, encerrando esta minha observação,
apenas repetiria que esse inciso XlII deve mere~er

uma consideração maior da Comissão, para evitar
que possamos fixar, a nível constitucional, isso
de forma insanável em prejuízo para o funciona
lismo. De sorte que possamos fixarcritérios gené
ricos que ordenem a questão da remuneração
do funcionário público, sem que, em nome do
"marajismo", em nome de exceções, em nome
dos acidentes, que são repudiados por nós, come
tamos uma injustiça com a maioria do funciona
lismo público que já é, em sua enorme maioria,
massacrado.

O desestimulo que foi imposto à carreira de
funcionário público no Brasil, pelo tipo retribuição
do seu trabalho, isso implicou na queda da quali
dade do funcionalismo, diferente que vimos há
20 30 anos. O exemplo mais claro que se tem
é ~o Banco doBrasil. Conta-se que o pai, quando
encontrava um genro funcionário do Banco do
Brasil, ficava tranqüilo porque era alguém de qua
lidade, era alguém bem renumerado, era alguém
que tinha um currículo gratificante. Os funcío
nários do antigo 1AP1, IAPTEC, IAPC, IAPB, que
transformaram depois no INPS, eles tinha condi
ções salariais, retribuição do seu trabalho, de for
ma a garantir um tipo de qualidade de pessoa,
em termos intelectuais, esse tipo de remuneração
impedia a proliferação da corrupção que ocorre
hoje, particularmente nos setores fazendários. .

Penso que, se nortearmos e pudermos aqui,
desta Comissão, oferecer um subsídio à Comís-

são de Sistemat:imção e, depois, ao Plenário, de
algo que possa contemplar o funcionalismo, com
certeza, com segurança, como dizo nobre Consti
tuinte, com salários dignos e não com jogo de
vantagens, que se criam para efeito de se estabe-
lecer salários. '

É.por isso que citei o nosso caso. O ~osso
caso não é dos Constituintes de agora, nao, O
caso, por exemplo, desse holerite que mostra uma
realidade, em que temos inseridos ganhos, que
são justos até, para completar um subsídio, que
é uma piada. Mas era muito mais decente, penso
eu, em termos de opinião pública, em termos
de relacionamento de poder com os represen
tantes, que deflnísse,digamos, o caso do subsídio
dos deputados, ou o caso de um tipo de funcio
nário federal, subsídios que fossem de 100, 200,
300, não sei quantos mil cruzados, sobre o ~al

se incidissem impostos, sobre o qual a Naçao
pudesse ter certeza. Falta à Nação brasileira a
certeza, a confiança nas instituições que adminis
tram seus interesses e nos homens que repre
sentam na administração os interesses da comu
nidade.

Esta minha intervenção é a título de levantar
a preocupação do Sr. Relator, dos Srs. Con~

tuintes que votarão, para o cuidado que deverao
ter com relação ao inciso XlII e com o que está
escrito no art. 20, quando se fala de patentes
militares, quando se reservam a elas direitos que
não são extensivos internamente a todos os mílí
tares.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEOOED 
Permite V.Ex" um aparte? Apenas para esclarecer
um ponto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - V.
Ex' sempre me honra com o seu aparte.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Quando V. Ex' se refere aos vencimentos dos
parlamentares faz alusão que são uma espécie.
de funcionários públicos no que tange à remune
ração. Apenas à remuneração. Podemos conver
sar sobre isso no que tange apenas à remune
ração. Porque não podemos conversar de man
dato parlamentar, de mandato popular que enseja
qualquer perspectiva de subordinação. Aindepen
dência e o isolamento desse mandato, determina
que apenas para efeitos de remuneração podem
existir qualquer equivalência. Só quero aclarar
porque sei que este é o pensamento de V. Ex'
apenas na rapidez das palavras, ele não ficou cla
ro.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO CUNHA- Ape
nas o nobre Constituinte tem esse condão de
esclarecer a minha palavra, sempre obscura, que
me ajuda muito no exercício da vida pública.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Antes
de conceder a palavra ao próximo Constituinte
inscrito, lembro aos Srs. Constituintes desta Co
missão que, às 17 horas, teremos nova reunião.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osval
do Bender.

O SR. CONSmUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de
voltar um pouco para trás e dizer uma palavra
ainda referente àquilo que tratamos ainda ontem
à noite, sobre o inciso XXVI do art. 2°, que diz
o seguinte:
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XXVI- Não incidência da prescrição no
curso do contrato de trabalho até 2 (dois)
anos da sua cessação.

Aindaestou voltando para trás ao art.2°É verda
de, estamos discutindo. Mas apenas uma palavra
para que o nosso relator pudesse tomar conheci
mento dos debates que aqui se travaram. Queria
dizer apenas o seguinte...

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

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra a V. Ex", para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, solicito apenas a V. Ex" hoje
que discutamos apenas o que dizrespeito ao direi
to dos servidores públicos, e que nós não volte
mos atrás, porque senão não vamos chegar a
um denominador comum nesta reunião de hoje.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - É pro
cedente a questão de ordem levantada pelo Cons
tituinte Mendes Botelho.

Solicitaria ao nobre Constituinte Osvaldo Ben
der que, pessoalmente, transmitisse ao nosso re
lator-geral, Constituinte Almir Gabriel, essa sua
proposição.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Vou acatar e apenas acrescentar que o relator
já, através da própria leitura, tome conhecimento.
Seria lamentável se não prevêssernos, pelo me
nos, prever, porque esse item aqui vem prejudicar
o trabalhador, uma vez que, se ele tem a receber,
ele tem que receber logo. Vou passar adiante:

O SR. CONSTITUINTE - Esta é uma argu
mentação polêmica, é uma defesa contra os inte
resses dos trabalhadores que S. Ex' está fazendo.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V. Ex"
continua com a palavra e passará a discutir o
segundo item, que é referente ao servidor.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Perfeitamente.

Queremos nos referir ao art, 11 inciso II que
foi aqui já amplamente discutido. Neste inciso
tínhamos apresentado uma emenda e ela foiapro
vada. Mas com a redação desse inciso, ficaram
dúvidas. Por exemplo, inicialmente, apenas se lia
a investidura em cargo público, aliás, esse é o
inciso VII, que diz o seguinte:

"VII - Os servidores públicos são estáveis
desde a admissão..,"

Constava apenas disso o inciso Vll. Apresen
tamos uma emenda que dizia "desde que apro
vado em concurso público". Por quê? Porque pre
víamos que o setor público tem determinados
trabalhos, onde nem todos serão estáveis. Mas
neste inciso, então, se incluiu a parte do inciso
II do mesmo artigo, onde se lê: "respeitando o
disposto no item II do art, 11, sendo-lhes assegu
rados um fundo de garantia por tempo de ser
viço".

Veja, por exemplo, numa prefeitura municipal,
ou em qualquer outro órgão público, para se fazer,
para se promover concurso público, para tal deve
existirem as vagas, caso contrário não será reali
zado esse concurso público. Agora, uma prefei
tura, por exemplo, tem um determinado serviço

temporáríor a construção de uma ponte, a cons
trução de uma escola - e, agora, terei de voltar
novamente a um artigo que proíbe qualquer servi
ço, qualquer locação de mão-de-obra. Então, co
mo ficaria isso? Quero levantar este alerta. Como
ficaria o inciso XXIII ao art 2° que diz o seguinte:

"XXlIl- Proibição de locação e subloca
ção de mão-de-obra e de contratação de tra
balhadores avulsos ou temporários, para a
execução de trabalho de natureza permanen
te ou sazonal;"

Preciso voltara esse artigo para justificaro outro
item: Dos funcionários públicos ou da admíssão,
da estabilidade desde a admissão. Concordamos
plenamente. Agora, quero fazer este alerta 'para
que não se caia no ridículo. Como ficaria uma
prefeitura para fazer um serviço temporário, se
não existe mais locação de mão-de-obra, se não
existe mais nenhuma empresa que possa fazer
isso? Esse o tema que quero levantar, para que
o Sr. Relator possa tomar conhecimento e os Srs.
Constituintes possam se aprofundar, porque esse
item é muito sério, se se fez a admissão, como
já falei, deve haver vagas. Agora, como ficariam
aqueles trabalhadores, ou como ficariam aquelas
obras que necessitam de serviços temporários?

Ainda, queremos referir-nos ao inciso XIII do
art 11, que também foi amplamente discutido.
Quero dizeraos Srs. Constituintesque não fizeram
parte desta Comissão, que havia uma emenda
do Constituinte Ronan Tito, que substituia, que
suprimia este artigo. E os clamores foram genera
lizados - e aqui quero concordar com o nobre
ConstituinteAdylsonMotta,que tem profundo co
nhecimento com relação a funcionários públicos,
pedindo a sua vidência. E, por isso mesmo, cabe
o clamor do pedido que recebemos e, naquela
noite, aqui, foi colocado claro, tomando-se em
consideração os funcionários fazendários, espe
cialmente, da tributação que devem ser bem re
munerados, para evitar sonegações de tributos,
o que implicaria muito mais despesa. Então, há
razão para que este inciso seja suprimido.

Eram apenas estas questões que queríamos
levantar e me reservo o direito de, oportunamente,
voltar aos trabalhos que aqui apontei sobre os
itens que tive de concluir para justificar a minha
posição referente à admissão no serviço público
mediante concurso.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Mendes Bo
telho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Vou procurar ser bastante claro.

Queria, inicialmente, dizer, Sr. Presidente, que
não sou contrário aos funcionários públicos. Sou
funcionário público da administração indireta há
mais de 25 anos.

E dizerque estamos estabelecendo normas pa
ra fixar direitos dos trabalhadores públicos, dos
servidores públicos. Gostaria, em primeiro lugar,
depois de refletir bastante sobre esta proposta
aprovada aqui, na Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos, dizer ao Re
lator que, em todos os artigos e os itens, quando
se referia a servidor público que seja acrescido
"servidorpúblico da administração direta e indire
ta". Em segundo lugar, queria dizer o seguinte:
é preciso que acabe de vez, até para valorizar
o funcionário público, com vantagens no serviço

público. Não admitimos nenhuma vantagem a
não ser aquela por tempo de serviço. É lógico
que estamos recebendo aqui pressões, principal
mente, daqueles que gozam de algumas vanta
gens. Tenho certeza que, no próprio Ministério
da Fazenda, nem todos os funcionários desse Mi·
nistério gozam dessas vantagens. Por exemplo,
gratificação de nívelsuperior, gratificação de nível
superior deverá estar na própria função. Se se
requerer nível superior, que perceba salário justo
e não porque o funcionário está numa determi·
nada função bem que tem nível superior. Isso
é um absurdo. Gratificação de Zona Local, essa
nem sei o que é. Mas tenho certeza de que nem
todos os funcionários do Ministério da Fazenda
percebem essa gratificação. Auxílio-de-moradia,
por exemplo, nesse comprovante de pagamento,
estamos vendo que o funcionário percebe um
auxílio-de-moradiae ao mesmo tempo mora num
apartamento que deve ser do DASP. E o auxílio
de-moradia é superior ao que ele paga de aluguel.
Enquanto temos muitos funcionários públicos
que nem sequer gozam desse privilégio de morar
numa moradia do Govenro, e ainda receber auxí
lio-de-moradia. Vejo outra aqui: gratificação de
produtividade;nem todo funcionário percebe esta
vantagem. E ainda mais: gratificação de desem
penho; não consigo distinguir isso aqui.Acho isso
um absurdo.

Portanto, as vantagens que entendo que devem
perceber os funcionários públicos são: por tempo
de serviço, salário-famíliae nenhuma outra vanta
gem.

Vouconceder a V. Ex" o aparte, logo após termi
nar aqui o meu raciocínio, porque vou ser rápido.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
(Fora do microfone) .... Há o inciso Vdo art 11.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- V. Ex"poderá dizer o artigo...

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
É a incorporação da gratificação aos dez anos
de exercício. Esta não é uma vantagem tempo
rário, mas há pouco V.Ex" a defendeu.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Se estamos fazendo aqui um novo ordena
mento jurídico, e nesse novo ordenamento jurí
dico é preciso que se assegure ao funcionário
público um salário justo, é bom que se acabe
com todas as vantagens.

Gostaria também de dizer o seguinte: no art,
11, item XI, penso que é preciso que seja revisto
o que aqui foi estabelecido. Esta amplitude da
classe que estabelece o salário do funcionário
público de 1 para 25, entendo que esta amplitude
é alta,é preciso que ela seja reduzida.Não acredito
que um funcionário público seja vinte e cinco
vezes melhor do que o limite inferior da classe.
Então, isto poderia ser reduzido para 10 ou 15.

Também gostaria de me referir aqui às vanta
gens, mas a estas já me referi, vejo, na mesma
repartição pública, al9lfns que percebem vanta
gens que outros não percebem. É preciso, real
mente, que isto seja eliminado. Também é neces
sário que, em todos os itens onde disser: funcio
nário público, colocar: administração direta e indi
reta.Portanto, usei poucos minutos de meu tem
po, e pediria ao Presidente que me assegurasse,
quando necessário, a oportunidade de apartear
aqueles que fizerem uso da palavra, quando con
trariarem, logicamente, nosso ponto de vista.
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o SR. PRESIDENlC (Edrne Tavares) - Con
cedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao Cons
tituinte José Elias Murad.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ EUAS MURAD
- Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, caros <:0
legas Constituintes, vou procurar ser bastante rá
pido. Ao contrário do que comumente acontece,
porque dizem que os poJiticos são os químicos
do espírito, que eles são capazes de diluiro pensa
mento de dois minutos em duas horas de dialé
tica. Vamos tentar, aqui, fazer o contrário; concen
trar, ao invés de diluir.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em primeiro
lugar, reforçando o que aqui já foi dito por alguns
colegas, o art. 11, no inciso n, apesar das dúvidas
apresentadas pelo Constituinte Adylson Motta,
creio que a situação está bem clara, quando se
diz: aprovação prévia em concurso público de
provas, ou, de provas e titulos. Ou pode ser uma
coisa ou outra. Aquela dúvida, creio que não per
siste. Além do mais, não nos podemos esquecer
daqueles casos onde a questão dos titulos é muito
importante. Lanço aqui minha experiência de pro
fessor universitário. O professor universitário, das
universidades, evidentemente, das autarquias, on
de o indivíduo é também funcionário público, a
questão dos títulos é fundamental. Se for mera
mente um simples concurso de admissão, vamos
ter um auxiliar de ensino fazendo um concurso:
com vinte e poucos anos de idade, e depois não I
precisa fazer mais concurso alguns. Assim, essa
questão, dos titulas, em determinadas áreas do
funcionalismo público, é importantíssima, na mi
nha opinião. O item a, também do mesmo inciso...

O SR. CONSTITUINTEHÉuo COSTA - Per
mite V.Ex' um aparte, nobre Constituinte?

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ ELIAS MURAD
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTEHÉUO COSTA- Com
todo respeito que tenho por V. Ex',médico, com
petente, brilhante, em Minas Gerais, Barbacena,
Belo Horizonte e todo o interior, tenho de discor
dar de V. Ex'

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ EUAS MURAD
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTEHÉuo COSTA - Fa
ço-o por várias razões. O Brasil é um País que,
lamentavelmente, está montado em cima dessa
instituição de títulos e diplomas. Já vi lista de
diplomas e títulos, que se fossem realmente colo
cados à prova, levariam a uma ilustre tragédia
-para ser professor. Sou um exemplo típico disto.
Tenho três títulos em universidades fora do Brasil.
Nunca usei um dos meus diplomas, nunca usei
um dos meus titulas para provar que sou compe
tente ou não na minha profissão. Creio que o
mais importante é uma prova, realmente, para
caracterizar a qualidade do funcionário que se
está <:andidatando para trabalhar no serviço públi
co. A prova de títulos, no Brasil, lamentavelmente,
nunca foi usáda corretamente. Desaprovoa prova
de títulos.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ ELIAS MURAD
- Mas isto é que está errado. Está errado exata
mente o mau uso da prova de títulos. Em certas
universidades, esse uso bem feito é o testemunho
de toda uma vida universitária.

Concedo a palavra ao ConstituinteAdyIsonMot
~ ta.

O SR. CONSTITUINlE ADYLSONMOTTÁ- '
Sr. Presidente, com referência ao assunto, V.Ex
citou-me nominalmente, e quero dizer que fizuma
colocação que coincide em gênero, número e
grau com a que o nosso amigo Constituinte por
Minas Gerais também levantou, contra o título.
Fizuma ressalva: para o primeiro provimento, pa
ra o ingresso na função pública, sou contra o
título, porque ele estabelece urna desigualdade
em função da condição social de cada um. Mas,
ao longo de uma carreira, cabe ao funcionário
conquistar os seus espaços, através de provas
escritas de conhecimento e provas de títulos. Esse
é outro capítulo. É para o primeiro provimento,
para o ingresso, a forma mais democrática, mais
igualitária, sem dúvida alguma, é o concurso de
provas, eliminando o título, porque concordo que
o Brasil é o País do titulo.

O SR. CONSTITUINTEHÉUO COSTA - Per
mite V.Ex" mais uma observação?

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ ELIAS MURAD
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTEHÉuo COSTA - Ape
nas para fazer umeobservação. Imaginem se esti
véssemos hoje, no começo do século, logo depois
tia Primeira Guerra Mundial, e aparecesse aqui
no Brasil um senhor baixinho, de cabelos brancos,
já a esta altura, na realidade até, fugindo de seu
próprio País, por perseguições políticas, um sim
ples professor, de uma pequeníssima universi
dade da Europa, e se apresentasse pedindo um
emprego na Universidade de Brasília; sem titulos,
porque, na realidade, ele não os tinha. Havia per
dido seus diplomas, não tendo nem como provar
que era um professor de Física. Nós não iríamos
aceitar esse professor. Ele chegaria nos Estados
Unidos, faria uma prova de Físíca, passaria, seria
aceito como professor emérito de Física da Uni·
versidade de Princenton, e que mais tarde seria
reconhecido como A1bertEinstein.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ EUAS MURAD
.....; Entendo, nobre éonstituinte Hélio Costa, com
sua vivência intemacional, que, aliás, também te
mos, como V. Ex< o sabe, esse "ou", aí, permite
isso tudo. Concordo com o Constituinte Adylson
Motta. Concurso público de provas; tudo bem.
Então aí seria a prova, simplesmente, para provar
a sua competência, mas não excluir o concurso',
de títulos, porque é toda uma carreira universitária
feita em cima dos títulos. Vamos citar, por exem
plo: não se entra na Sorbonne - V. Ex' sabe
disso tanto quanto eu e os outros colegas aqui
presentes - assim graciosamente. Então, se há
um titulo de que o individuo freqüentou um curso
na Sorbonne, esse título tem que ser levado em '
·consideração.

Na verdade, não estamos discordando muito
não, porque há as opções. Essa partícula "ou",'
aqui, é muito expressiva. Pode ser o concurso
público de provas ou então prova de títulos. Conti
nuo dentro desta linha.

Continuando ainda, na aJfnea a, entendo que
esta é uma das grandes conquistas para o servidor
público "independentemente do limite de idade".
Em alguns Estados, pelo menos, temos visto con
cursos abertos com limite de 35 anos, e, como
saqemos, está havendo, em nosso País, um au
mento de expectativa de vida. É lógico que, em
certas regiões, esse aumento ainda não é muito.
nitido. Assim, o indivíduo, às vezes, com50 anos

de idade, eStá em plena atJVi&de ffsica,e menaif,
'ainda poderá dar, se continuarmos com a com
pulsória aos 70 anos, vinte anos preciosos, e tra
zendo toda uma bagagem da sua experiência.
Estou de pleno acordo com esta alínea.

No que diz respeito ao inciso IX, do mesmo
artigo, concordo com a posição colocada por al
guns Constituintes, se não me engano, meu cole
gade partido, o Constituinte Mendes Botelho, s0
bre esta questão que está no inciso: "fica vedada
a incidência ou a soma dos adicionais posteriores
sobre os anteriores".

Entendo que isto aqui é urna injustiça que se
está cometendo, exatamente com aquele funcio
nário público que vai permanecer mais tempo
em serviço.

O ínciso xm, levantado também, salvo engano,
pelo Constituinte Adylson Motta, das vantagens
percebidas pelo servidor público, que não pode
rão ser superiores a 50% de sua remuneração,
talvez, se acrescentássemos aqui "exceto aquelas
vantagens oriundas do tempo de serviço", e isto
poderia ser, talvez, contornado.

O art. 12 - aqui lanço mão da minha expe
riência como professor universitário e professor
secundário - deve, na minha opinião, perma
necer como está. Existe também dispositivo se
melhante em outras constituições do nosso Pais.
Se formos exigir, por exemplo, do professor uni
versitário, que ele exerça exclusivamente a cáte
dra, provavelmente, iremos tirar da universidade
aquele percentual dos mais competentes. Por
exemplo, um médico clínico, para ministrar as
suas aulas com mais eficiência, de maneira mais
prática, é fundamental o exercício da profissão,
porque, se ele ficar em dedicação exclusiva, tem
pointegral, como professor, terá dificuldade. Esta
é uma das grandes conquistas do magistério bra
sileiro. Caso contrário, iremos afastar competên
cias, indivíduos do mais aho valor, do magistêrio
universitário do País. Os grandes engenheiros
chamados - aliás, aqui, até concordando inte
gralmente com o que disse o Constituinte Hélio
Costa, cientistas, pesquisadores de valor, que nun
ca a universidade os poderia remunerar à altura
de suas capacidades, e que, permanecendo o arti
go como está, com seus incisos permitiria a esse
profissional dar a colaboração às nossas univer
sidades.

F'malmente, o art. 13: "O servidor será aposen
tado: inciso 11- Compulsoriamente, aos 70 anos
de idade". Apresentamos urna emenda estenden
do esse prazo para 75 anos, e confesso a V'OC:b
que foi até a pedido de alguns profissionais de
minha área, que, na universidade, por exemplo,
são obrigados a se afastarem aos 70 anos, deixan
do toda uma bagagem, toda uma experiência que
acumularam ao longo do tempo. Outro dia, en
contrei-me com um deles, e disse o seguinte:
agora, você está aí aposentado, aposentado pela
compulsória. Ele respondeu-me: não; fui aposen
tado pela expuls6ria, porque, realmente, a pessoa
se sente expulsa da sua cátedra, da universidade,
do seu laboratório. Já pensaram se Carlos Drum
mond de Andrade caísse na compulsória aos 70
anos de idade?

A outra questão, a dos vinte e cinco anos e
dos trinta anos, creio que tem até um elevado
sentido social, porque poderá permitir que o pro
fiSlIionaI aposentado arranje outra fonte de renda.
,~llcompulsória aos ?O anos, em determinado~,
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casos, entendo profundamente injusto. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Antes
de passar a palavra ao próximo orador inscrito,
eu desejaria registrar, e não é costume desta Presi
dência, o trabalho que foi executado na Subco
missão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente,
pelo Presidente José Elias Murad. E esse trabalho,
essa eficiência, essa competência, vamos ter a
oportunidade de, hoje à tarde, discutir, quando
tratarmos desta Subcomissão. A S. Ex"os nossos
elogios renovados, pelo seu trabalho eficiente, e
que é importante que se transmita publicamente.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Alceni Guerra.

O SR. CONSTrrrnNTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, eu havia tido a informação, pelos
Srs. Constituintes que participaram desta Subco
missão, pela imprensa, e ontem à noite não pude
participar da nossa reunião das nove horas.

Eu não tinha conhecimento do teor exato da
parte em que se refere aos servidores públicos,
e vejo, aqui, pouco preocupado, Sr. Presidente,
- e eu trocaria a palavra preocupado por abis
mado - com o espírito que norteou a feitura
deste anteprojeto dos servidores públicos. É dife
rente de tudo aquilo que me acostumei a ouvir
de reclamações dos servidores públicos. Sou ser
vidor público concursado, desde 1975, do Minis
tério da Previdência Social, e participei ativamente,
daquela época para cá, de todas as assembléias,
de todos os encontros, movimentos, e tivemos
alguns esporádicos avanços, que são muito tími
dos, perante a necessidade que o servidor público
tem hoje, no Brasil.Eu queria abordar duas ausên
cias gritantes neste anteprojeto. Por um dado mo
mento, fazendo um parêntese, até pensei que
quem tivesse norteado esse anteprojeto ou fosse
uma pessoa, talvez até parlamentar, que se acos
tumou a odiar o serviço público, a ter, do serviço
público, aquela visão odiosa da máquina burocrá
tica ineficiente, do paquiderme público, ou então,
alguns servidores - e existem muitos, dentro dos
Ministériose demais serviços públicos - que têm,
dentro da administração, suas rixas pessoais, suas
querelas particulares.

Voltando ao que eu dizia, entendo que há duas
gritantes ausências evidentes. O servidor público,
há muitos anos, reclama, grita, briga e deseja ter
a mesma oportunidade de ascensão funcional,
e, principalmente, aperfeiçoamento pessoal. Não
vi, neste anteprojeto, qualquer referência a esse
anseio do servidor público, que se quer aperfei
çoar, quer a escola de administração pública. Eu
lembraria a V. Ex" e aos Srs. Constituintes, que,
só para citar um exemplo, na França, os últimos
10 primeiros-ministros e os últimos cinco presi
dentes da República frequentaram a mesma esco
la de administração pública. Todo servidor públi
co naquele Pais tem acesso a uma gama de ativi
dades que se pode relacionar como de aperfei
çoamento pessoal. Qualquer média empresa, no
Brasil, hoje, oferece ao seu servidor, empregado,
"n" mecanismos de atingir o aperfeiçoamento
pessoal. E não vi nada que se referisse aqui a
isto; pelo contrário, creio que o inciso XlII, a que
nos referimos, tolhe qualquer abertura ao aperfei
çoamento pessoal do funcionário público. Creio
que essa falha gritante, aqui no anteprojeto, deva,
obrigatoriamente, ser revista pelo nosso Relator.

Parece-me que todo o espírito do anteprojeto
se norteou pelo seguinte: devemos proteger o
coitadinho do servidor público, que necessita de
uma aposentadoria melhorada, necessita de ga
rantia de seu salário... É claro que precisamos!
Queremos ter o acesso aos mesmos direitos que
todos os servidores comuns; queremos ter um
salário condigno - e elogio aqui a preocupação
tantas vezes repetidas pelo Constituinte Mendes
Botelho, de que nós realmente necessitamos de
um salário condigno. Mas eu lembraria que é mui
to mais fácil ser patrulhado, ter uma coerção exer
cida sobre a promoção pessoal dentro dos níveis
de referência, porque ai, sim, os chefes, subordi
nados sempre a um interesse político, promovem
quem querem. Muito mais dificil negar-se a um
funcionário que participe de um curso de especia
lização uma vantagem adicional no seu holerite,
na sua folha de pagamento.

Acho, também, Sr. Presidente, que se esque
ceu, dentro dessa abertura democrática e desse
avanço de Constituição, que se quer fazer nesse
ordenamento jurídico, a participação da comu
nidade no julgamento do serviço público.

É preciso que se inclua aqui uma participação
permanente, um julgamento permanente da co
munidade - quanto menor a comunidade, me
lhor - a respeito da eficácia e da eficiência do
serviço público, através de algumas coisas que
foram desvirtuadas nos últimos tempos, através
de uma desmesurada influência política, interfe
rência político-partidária, que são os conselhos
comunitários; dar aos conselhos comunitários a
liberdade que eles têm que ter para exercer o
controle e o julgamento da eficácia do serviço
público.

Essas duas ausências neste anteprojeto tor
nam-no de uma pobreza intelectual maravilhosa;
acho que teríamos que nos esforçar para produzir
um outro documento igual, algo que se preocu
passe em dar ao servidor apenas o que ele tem
que ter por ser um cidadão comum: o direito
a uma remuneração justa, o direito a uma previ
dência social adequada às suas funções, o direito
à proteção daquilo que nós, hoje, indevidamente
usamos e abusamos, que é a nossa interferência
sobre a escolha das pessoas que devem escolher
o seu futuro. Isso, a meu ver, é coisa ultrapassada;
são direitos que não se podem negar a qualquer
cidadão, não só funcionário público; mas negar
ao funcionário público aquilo que é fundamentaI
para o ser humano, que é a sua motivação, que
só virá através da sua auto-satisfação, com o seu
aperfeiçoamento pessoal e a suaascensão funcio
nai e negar, também, a sua interação com a co
munidade, é partirmos daqui do zero absoluto,
ficarmos no zero, ou não avançarmos nada em
termos de Constituição.

Perdoe-me, Sr. Relator, perdoe-me, Sr. Presi
dente, a minha emotividade na manhã de hoje,
mas é um assunto que me afeta e pelo qual brigo
há muitos anos. Acho que não podemos perder
este momento histórico.

Refírla-se, aqui, o Constituinte Mendes Botelho,
por várias vezes, ao novo ordenamento jurídico,
Esta é uma oportunidade que não podemos per
der, precisamos avançar com o serviço'público,
precisamos fazer dele alguma coisa de que a po
pulação se orgulhe e não uma coisa que ela de
teste e odeie, como me parece que foi o espírito
que norteou a feitura deste anteprojeto.

Avançar significa andar de acordo com o fun
cionário público, andar de mãos dadas com a
comunidade, e essas duas ausências fazem pare
cer que todas as outras conquistas, aqui, não ser
vem para nada.

Quero crer, não sei quem disse, acho que foi
o Constituinte João Cunha, que alguém que levas
se esta proposta, o inciso xm, a uma assembléia
de servidores públicos, teria dificuldade em vê-Ia
aceita. Eu diria mais: no espírito que há entre
os servidores públicos, hoje, temeria pela segu
rança física de quem fosse levar este anteprojeto
lá, porque se há alguns avanços consideráveis,
há um esquecimento lamentável. O espírito deste
anteprojeto é o mesmo das pessoas que olham
o servidor público como algo repelente, algo que
precisa ser castigado para que possa trabalhar
melhor, algo que precisa ser punido, exonerado,
para que possa haver melhor eficiência, melhor
eficácia.

Acho que não é por aí. O aperfeiçoamento do
servidor público, junto com as garantias de estabi
lidade, garantias de pleno emprego, de previdên
cia adequada, junto com a participação comu
nitária é o caminho; o resto é retrocesso. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, com a palavra o Constituinte
Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTEEDMILSONVALENTIM
-Sr. Presidente, antes gostaria de discordar, mas
discordar com uma profundidade imensa, do
Constituinte que me antecedeu. O nobre Consti
tuinte Relator fez um excelente trabalho na Subco
missão dos Negros, Populações Indigenas, Defi
cientes Físicos e Minorias, Constituinte Alceni
Guerra, com o qual viemos começando um con
tato político e que, desse primeiro contato e com
o seu trabalho, tenho muito a elogiar.

Mas, com a mesma intensidade que o elogio
pelo seu trabalho, reservo-me o direito de discor
dar da sua colocação de que o que norteou os
trabalhos dessa Subcomissão não foi levar um
avanço ao funcionalismo público; muito pelo con
trário, Sr. Presidente, a nossa Subcomissão rece
beu vinte e oito visitas de entidades represen
tantivas dos trabalhadores, entre elas a Confede
ração dos Professores do Brasil, a Associação Na
cional dos Docentes de Ensino Superior, a Confe
deração dos Servidores Públicos do Brasil e mais
algumas que não me vêm à memória no mo
mento.

Esse relatório também teve a participação, no
andar das discussões, teve a participação de movi
mentos, de associações de funcionários públicos
e, nesse sentido, acreditamos que o que está aqui,
no seu conjunto, representa, de certa maneira,
o seu anseio. Hoje, os servidores públicos têm
a mesma preocupação que norteou, também, es
tes Constituintes, preocupados em manter o direi
to dos trabalhadores, o incentivo a todos os fun
cionários públicos, sindicalização, direito de greve,
e que têm, também, a preocupação de dar credibi
lidade, de procurar-adequar o funcionalismo pú
blico a uma necessidade, a um avanço concreto,
em função de nossa realidade.

Sr. Presidente, é lógico e é claro que os relató
rios podem ter algumas imperfeições, podem ter
alguns artigos que precisem ser melhorados, in
clusive vou falar de alguns, mas, no seu conjunto,
Sr. Presidente, há a preocupação de garantir avan-
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ços, de proibirabusos, utilizaçãodo funcionalismo
público como método de apadrinhamento, de fi·
siologismo, de "marajás" - tudo isso procurou
se obter com a apresentação desse relatório.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acreditamos
- e já disse que o relatório apresenta algumas
imperfeições - que, no seu mérito e no seu con
teúdo, o que norteou - e posso afirmar isto por
que participamos efetivamente de todas as reu
niões - esse relatório foi buscar um avanço para
o trabalhador do serviço público. Nesse sentido,
todas as contribuições que visem assegurar me
lhor essas vantagens dos seus direitosserão muito
bem recebidas, acredito, pela Subcomissão, pelos
Constituintes que fizeram parte da Subcomissão
de Direitosdos Trabalhadores e Funcionários PÚ
blicos e pelos Constituintes da Comissão de Oro
demSocial.

Acredito que tudo que vier a fazer parte ou
significaravanço será bem acolhido.

Reservo-me, agora, o direito de tentar colocar
algumas imperfeições, no sentido de contribuir
para que avancemos nessas questões.

Na questão levantada da menor remuneração,
seria o artigo 11, inciso XI:

"Art. 11. .. .
XI-A menor remuneração do servidor

público não poderá ser inferior a 1125 da
maior."

Ora, Sr. Presidente, procuramos, com isso, ga
rantir que o menor salário do servidor público
não seja inferior ao maior vinte e cinco vezes 
é o contrário do que ouvi aqui, que o maior será
vintee cinco vezes maior que o menor. É o contrá
rio: o maior puxa o menor e não o menor limita
o maior.

Acreditamos ser um artigo que foi muito feliz
na sua colocação.

Na questão do famoso - e já bastante discu
tido - inciso XIII: Sr. Presidente, em duas coisas
acho que temos que ser bem claros. Primeiro,
é o princípio constitucional que devemos colocar,
devemos defender na Constituição; quando de
fendemos que "as vantagens percebidas pelo ser
vidor público não poderão ser superiores a 50%
da sua remuneração", achamos que isso é um
princípio constitucional muito justo, é muito cor
reto.

O trabalhador, como já foi colocado aqui, o
funcionário público, tem que ter o seu salário dig
no e abre-se o espaço para as contribuições, para
as vantagens, com respeito a aperfeiçoamento,
cursos, auxiliodisso ou daquilo, abre-se o espaço
de 50% do seu salário em termos de remune
ração, em termos de vantagens. Achamos ser um
dos princípios constitucionais dos mais justos co
locados aqui.

Agora, a diferença é a realidade que há hoje,
a realidade dos funcionários públicos; hoje, cola
camas e analisamos, nas chamadas disposições
transitórias, que acreditamos haver uma falhanes
te inciso XIII, porque como já defendemos, no
Capitulo dos Direitos dos Trabalhadores: salário
noturno, 50%, insalubridade e mais outras ques
tões, se o funcionário público já receber aquelas
vantagens justas em função de seu trabalho, logi
camentejá poderia ultrapassar esses 50% coloca
dos aqui nessa remuneração. Então, precisamos
fazeruma ressalva em relação às suas outras grati
ficações, em função da insalubridade, do trabalho

• noturno e outras questões.

Masgarantir que as outras vantagens colocadas
como no sentido de aperfeiçoar, de garantir outras
variáveisdo servidorpúblico, com o limitede 50%.
Acreditamos que isso poderá resolver a situação
atual dos funcionários públicos, com uma pro
posta, com um artigo, como estamos procurando
fazer com alguns funcionários públicos do Minis
tério da Fazenda, que nos procuraram.

Poderemos resolver o problema da situação
atual do salário dos funcionários públicos, que
são ruins, que são baixos, realmente, nas dispo
sições transitórias, em função de uma realidade
atual, mas, enquanto princípio constitucional, é
muito justo, é muito cabível que haja uma limita
ção dessas vantagens. Não poderemos admitir,
aqui, vantagens que ultrapassem cinco, dez, quin
ze vezes o salário do funcionário público.

Esse artigo tem o sentido de garantir essa van
tagem, para moralizar, acabar com o artifíciode
diversos órgãos públicos, de diversos represen
tantes, principalmente governantes, que utilizam
esse tipo de estratégia para corromper, no sentido
fisiológicodo termo.

Então, é necessário, na nossa opinião, manter
esse princípio constitucional.

Com relação a uma questão também levantada
pelo Constituinte João Cunha, que foi a transpa
rência ou a isonomia dos militares no artigo 22.

Acredito que o Constituinte João Cunha, que
não está presente, não tenha reparado, mas co
muniquei a S. Ex":

"M 22. Aplicam-se aos servidores mili
tares as disposições constantes nos incisos
XI, XII e XIII do art. 11."

O que norteou esse relatório foi uma preocu
pação justa de atender a uma necessidade do
funcionalismo público, de se moralizarem, peran
te a opinião pública, alguns abusos, algumas ex
ceções, de garantir à maioria esmagadora de fun
cionários públicos, mal remunerados, quando ga
rantimos que o maior salário puxe o menor.

Acreditamos que todas as emendas, todas as
propostas no sentido de avançar ou de garantir
um aperfeiçoamento melhor serão muito bem
acolhidas pela nossa Subcomissão, mas quero
dizer que os trabalhos que nortearam este relató
rio foram com a melhor das intenções, aprovada
pelo contato que tivemos com as entidades que,
hoje, militam no funcionalismo público. Era o que
tinha a colocar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Geraldo Campos.

O SR. CONSmUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs.
Constituintes, a análise do anteprojeto que se refe
re aos servidores públicos civis e militares quer
me parecer que foi eivada de grandes injustiças.

Nós gostaríamos de, antes de passarmos à aná
lise do que foi dito, ressaltar o depoimento do
Constituinte José Elias Murad, que muito honra
aqueles que contríbuírarn para a elaboração desta
seção do anteprojeto, pela sua experiência, pela
sua vivência,e, ao mesmo tempo, ressaltar a gri
tante injustiça cometida pelo Constituinte Alceni
Guerra, ao não ter encontrado no anteprojeto o
estimulo da carreira, da ascensão e progressão
funcionais - que estão ccnsubstancíadas no art.
19, nas letras de "a" a "e", detalhadamente -

a introdução da ascensão e progressão funcio
nais, com a criação da carreira, que leve em conta
a antigüidade, a habilitação, o desempenho. Natu
ralmente que, tomando o conhecimento, pela pri
meira vez, do texto, não tenha podido alcançar
tudo que ele contém.

Mas tenho vividojunto aos servidores públicos
há muitos anos e queria dizer que, respeitando
o sacrificio e as injustiças de que foram vítimas
os trabalhadores da iniciativaprivada, sem dúvida
- durante os anos do arroxo salarial perderam
muitos dos seus filhos,por não poderem alímen
tá-los condignamente, devido ao famigerado erro
xo salarial,ao "apertar o cinto" - não foram mais
vítimas do que a grande maioria dos servidores
públíces, Sistematicamente, a ditadura reajustou
os vencimentos abaixo dos índices da inflação.

Como dissemos ontem, hoje percebem menos
do que em 1964, na sua grande maioria.

Setenta a 80% da grande massa de servidores
públicos federais, estaduais e municipais não al
cançam 3 salários mínimos. Muitosvivem pendu
rados nos agiotas, buscando, fazendo "bico", pro
curando suplementar o ganho do serviço público,
para conseguir manter suas farnílías,

A ditadura teve o capricho de premiar apenas
cinco categorias, aquelas de quem o Estado de
pende para a sua sustentação, e assim foi que
a Polícia Federal, o Fisco, os procuradores, os
magistrados e a diplomacia foram aquinhoados
regiamente durante a ditadura.

Nós não estaríamos contra que eles ganhassem
bem, se não houvesse ocorrido a imensa injustiça
de pagar, hoje, dois mil cruzados para um servi
dor, para um agente administrativo, muitas vezes
com muitos anos de serviço.

O pessoal do Executivo - e facilmente pode
mos constatar nos Ministérios ou no GDF - é
regido pelo mesmo plano de classificação de car
gos e pelo mesmo estatuto, com 20, 25 anos
de trabalho, permanecendo ainda na mesma fun
ção e com salário irrisório que mal alcança, às
vezes, duas vezes o salário mínimo. E tenho a
impressão de que a leitura atenta deste capitulo
mostra que, ao mesmo tempo em que houve
a preocupação de evitar os "marajás" de evitar
a desproporção, buscou-se a isonomia, buscou
se o princípiode igualdade, não para garantir ape
nas aquilo que já é percebido por aqueles que
receberam a simpatia e os benefícios da ditadura,
mas para os cinco rmlhões de servidores públicos,
que por não terem o sindicato, por não terem
o direito de greve, já que o art. 466 da CLTtolhe
esse direito a eles, embora inconstitucional e que
se mantém durante muitos anos, já que o atual
Estatuto, a Lei n° 1.711, é de 1952, manteve-se
através dos tempos.

Sr. Presidente, entendemos que o fim do servi
ço público é o povo. É ao povo que o servidor
público deve servir e, por isso mesmo, deve estar
permanentemente sendo fiscalizado, com toda
transparência, pela sociedade e, por isso, criou-se
uma seção chamada "Da Probidade Admínistra
tiva",esse capítulo põe ao alcance de toda a socie
dade a fiscalização permanente, obrigando que
seja publicado anualmente ou semestralmente,
no Diário Oficial da União, todas as funções,
com remuneração e que, por ocasião dos concur
sos, esses sejam publicados dizendo, inclusive,
qual a colocação alcançada no concurso e mais
com que salário e para qual função, deixando
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público para a imprensa e sociedade em geral
a possibilidade de fiscalizar o comportamento do
administrador, aquele que eventualmente exerça
o cargo de chefia.

Sr. Presidente, nos últimos anos e meses da
ditadura o Governo Figueiredo fez coisas terríveis
com o funcionalismo. Aqui, queremos enunciar
apenas algumas delas, uma que já foi citada pelo
Constituinte Adylson Motta, de passagem, que é
o "repicão" ou "cascata", pela qual os Ministros
dos Tribunais Superiores têm direito a receber,
como adicional de tempo de serviço, não 5%
por qüinqüênio, como é dado aos milhões de
servidores, mas, sim, no primeiro qüinqúênio 5%,
no segundo 10% e mais 5%, no terceiro 15%
mais 15%, até completar, com 35 anos de serviço,
140% de adicional por tempo de serviço, enquan
to o servidor continua recebendo 5 e mais 5 e
mais 5. Tivemos o cuidado de impedir que essa
contagem continuasse ocorrendo, permitindo
que uma vantagem fosse acrescida à outra, sobre
as outras e mandando congelar o que foiindevida
mente recebido até que o vencimento alcance
o nivel capaz de absorver essa diferença.

Outra injustiça do Governo Figueiredo foi con
ceder doze referências para os servidores dentro
do quadro em que se encontram e na medida

- dos espaços a serem ocupados; assim, os servi
dores mais novos, aqueles que estavam no come
ço da carreira puderam receber doze referências,
porque havia espaços vagos para ser promovido,
enquanto os mais antigos, aqueles que já haviam
mourejado dezenas de anos, estavam no fim de
carreira, não receberam nenhuma referência a
mais, apenas alguns poucos receberam uma,
duas ou três. Essa injustiça até hoje, passados
dois anos da Nova República e recuperação da
liberdade, não teve qualquer reparação. No fmal
cioGoverno Figueiredo, foi concedida uma gratifi
cação de 80% para o nível superior, enquanto
que para os servidoresde nível médio esta gratifi
cação foi de apenas 20% ...

O SR.PRESIDENTE (Edme Tavares) - Solici
taria, interrompendo a brilhante exposição de V.
Ex', que abreviasse um pouco a sua exposição,
a fim de que possamos completar a lista de orado
res, pois faltam ainda dois, encerrando logo após,
para voltarmos às 17 horas.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, gostaria de dar um aparte ao Cons
tituinte Geraldo Campos, pois fui citado nominal
mente e acho que apesar da exigüidade de tempo,
V.Ex" não se esquivará de me dar a oportunidade
de esclarecer dois assuntos aqui colocados pelo
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V. Ex"
será inscrito para isso e o aparte V. Ex" poderá
solicitar ao orador.

O SR. CONSmUINTE GERALDO CAMPOS
- Está concedido o aparte.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Creio que devo iniciar pedindo desculpas pelo
tom candente da minha intervenção anterior,
acho que feri algumas suscetibilidades, não era
essa a minha intenção. Mas gostaria de fazer dois
comentários a respeito das colocações do nobre
Constituinte: uma é que não consigo ver no art
19 e nos cinco incisos qualquer referência efetiva
ao que S. Ex" vê: a obrigatoriedade do Estado
prover o aperfeiçoamento pessoal. Só vejo na letra

"d" alguma coisa pálida, mas que não atinge ao
objetivo que queremos: "evolução na carreira
com base efetíva na avaliação de desempenho".
Essa avaliação tem que ser precedida do treina
mento do funcionário público e acho que o Esta
do tem que prover isso, tem que ficar claro na
Constituição a obrigatoriedade do aperfeiçoa
mento do funcionário público para que ele, de
pois, possa consignar no seu orçamento as verbas
necessárias à criação das escolas, inclusive regio
nais, de administração pública. E, no anteprojeto,
não vejo essa reívindicação básica do funcionário
público.

Quero pedir ao Constituinte Geraldo Campos
para que não me leve a mal, mas acho difícil
que a comunidade possa julgar o funcionalismo
público através do Diário Oftdal da União, até
mesmo nós, aqui, não lemos o Diário OfIciai,
querer que a população julgue o serviço público
através da leitura diária do Diário OfIciai, é :"'05

afastarmos daquela interação que desejarn ss
com a comunidade, aquela participação efetiva,
pessoal, local do conselho reunido na adminis
tração pública, no próprio físico da administração
pública.

Era sobre essas duas coisas que me referi no
inícioe quero terminar corrigindo a eventual injus
tiça que eu possa haver cometido, negando o
valor desse trabalho. Sei o que é relatar um traba
lho dessa magnitude e sei que o espírito que nor
teou as pessoas que o fizeram foi o mais alto
possível e sei também do esforço físico e intelec
tual que foi despendido. Assim, quero escoimar,
quero retirar dessas minhas observações qual
quer menosprezo ao trabalho realizado, o tom
candente que usei foi em defesa de alguns princí
pios que, como funcionário público, quero ver
premiados aqui no relatório. Mas, nobre Consti
tuinte Geraldo Campos, de maneira alguma nego
o valor do trabalho, acho que foi fruto de muita
meditação e trabalho em cima do assunto, mas
gostaria, Sr. Relator, de ver premiado esses dois
itens: aperfeiçoamento pessoal e a participação
da comunidade na execução do serviço público.

Agradeço o aparte.

o SR. CONSmUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, prosseguindo, gostariamos de
dizer que este capítulo inova quando coloca o
servidor público, tanto o civil quanto o militar,
ao lado dos trabalhadores. Entendemos que se
deve acabar com sentido de casta que sempre
se quis dar, colocando os servidores no capítulo
que trata do Executivo, deslocando-os daquele
que trata da Ordem Social, onde devem estar
inseridos, enquanto trabalhadores, o servidor pú
blico civile o militar e fazer, tanto quanto possível,
respeitando o princípio da isonomia uma intera
ção entre essas categorias, buscando que todos
estejam, por igual, sujeitos à fiscalização e que
quando um merecer qualquer promoção, ou
avanço, que esse avanço seja extensivo às demais
categorias.

Uma das modificações, é que na Constituição
foisuprimida a expressão "Funcionário Públicos",
para chamar todos os "Serviços Público", indistin
tamente, ao mesmo tempo em que se estabelece
o regime jurídico único, para que não haja distin
ções. Adiferença de regime jurídico foioutro artifí
cio da ditadura, criando o servidor estatutário, ce
letista, tabelista, conveniado, além da locação de
mão-de-obra; numa mesma repartição, às vezes

numa mesma sala, falava-se linguagens diferen
tes em relação às reivindicações. Enquanto um
lutava pelo 13°salário, recentemente conquistado,
o outro lutava pela aposentadoria integral, o outro
lutava pelo direito do 13°salário, enquanto o outro
já o recebia há vinte cinco anos. Esse princípio,
a busca de um tratamento igual e de uma aproxi
mação dos servidores, em relação à massa de
trabalhadores, creio eu que seja profundamente
democrática e que deva ser conservada.

Sr. Presidente, a questão de estabelecer uma
correlação entre a menor e maior remuneração
é a única forma que encontramos para assegurar
que não sejam aqueles mais graduados aqui
nhoados com remuneração maior, seja através
de vencimentos, seja de vantagens, abandonando
a grande massa de servidores no total desamparo
do salário mínimo ou pouco mais. Ao se estabe
lecer uma relação entre os dois ganhos, tomamos
possível que quem quiser subir terá que ajudar
a levar junto o quadro, o corpo de servidores hu
mildes. E mais ainda, Sr. Presidente, a limitação
do ganho, tendo como parâmetro o Presidente
da República, está dentro do princípio moralizador
de evitaros subterfúgios jurídicos, que permitiram
que um oficial da Polícia Militar de São Paulo
chegasse a perceber Cz$ 416.000,00, ou que os
"marajás" de Alagoas, hoje objeto da chacota na
cional, felizmente sustados pela sabedoria do Su
premo Tribunal Federal, ainda que tardiamente,
pudessem ganhar Cz$ 200.000,00 a Cz$
300.000,00 num Estado pobre - sou de lá vizi
nho, como V. Ex", e bem sabemos qual a realidade
social de Sergipe, Alagoas e Paraíba,

Colocou-se aqui que os Ministrosdos Tribunais
de Contas sejam indicados pelo Legislativo,para
tirar da mão do fiscalizado a função de nomear
o seu fiscalizador, buscando, com isso, obrigar
o Tribunal de Contas a realmente prestar contas
ao Legislativo e que não fique subordinado ao
Executivo a quem deve, severamente fiscalizarem
benefício da sociedade.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOlTA
Permite V. Ex? (Assentimento do orador.) V. Ex'
acha que também seja fruto de uma carreira o
Ministro do Tribunal de Contas?

O SR. CONSmUINTE GERALDO CAMPOS
- Acho que poderia perfeitamente ser estudado
o assunto, com a introdução, para enriquecer este
texto.

Sr. Presidente, concluindo, atendendo a sua so
licitação e paciência, respeitando a paciência em
nos tolerar, desejamos dizer que a questão do
Capítulo Probidade Administrativa, introduzido,
acreditamos, veio enriquecer este trabalho da
Subcomissão. Sabidamente, do mesmo jeito que
a iniciativa privada vive das subvenções arran
cadas do Erário, parcelas que são negadas para
obras sociais essenciaís, do mesmo jeito muitas
parcelas do Erário que ficam sob a administração
do eventual ocupante de cargo de chefia, não
vão para a execução de serviços de utilidade públi
ca, muitas vezes esses recursos são desviados
e o que é pior, a sociedade cobra, e até hoje,
nenhuma penalidade houve para os que furtaram
do Erário: por isso, colocou-se que o crime contra
o Erário é imprescritível, com o objetivo de assus
tar os que aceitem ocupar cargos de mando no
serviço público.

Sr. Presidente, a locação de mão-de-obra, a
que se referiu o ilustre Constituinte Osvaldo Ben-
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der, está aqui observado que a admissão no servi
ço público se faz por concurso e só através dele,
os serviços eventuais seriam contratados por fir
mas e não como ocorre hoje, onde as firmas
locadoras de Mão-de-obra recebem, muitas vezes,
em concorrência viciadas, três ou quatro vezes
mais do que pagam ao trabalhador; o contrato
para serviços prestados e só serão válidos para
aquelas funções que não sejam permanentes. Se
há uma tromba-d'água e há necessidade de mão
de-obra, então contratar-se-á para atender a
emergência.

Sr. Presidente, estou convencido de que dando
ao servidor público o direito de sindicalização e
de greve, juntamente e nos termos em que é
assegurada aos demais trabalhadores, vamos ar
mar essa classe de trabalhadores, para que pos
sam defender seus direitos. E se o princípio da
isonomia permanecer no texto, haveremos de
proporcionar um grande beneficio a esses, aproxi
madamente, cinco milhões de injustiçados. Gos
taria de dizer que reconheço, no entanto, que há
equívocos que podem ser melhorados. Realmen
te, no inciso Xllí, do art. 11, quando se diz que
as vantagens não podem ser superiores em 50%
da remuneração, é um equívoco, dever-se-ia ter
dito que não poderia ser superior ao vencimento,
já que remuneração é o conjunto do ganho.

Queria finalizar dizendo que para esse artigo
que prevê escala de uma a vinte e cinco vezes,
foram apresentadas emendas as mais estapafúr
dias, algumas que proponham que fosse trinta,
quarenta, cinquenta e até oitenta vezes, ou seja,
de .uma a oitenta, depois que o assunto foi bem
discutido é que se chegou à conclusão que esta
contida no anteprojeto é a mais viável.

Muito obrigado pela tolerência de V. Ex", Sr.
Presidente, e de todos os demais.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM-Sr. Pre
sidente, estavam a me perguntar quantos minutos
eu falaria, e eu respondo: não será mais que um
minuto, é só para fazer uma consideração, até
em nome da Comissão, principalmente sobre a
fala inicial do Constituinte Adylson Motta, quando
S. Ex" dizque esse projeto, na verdade, colocaria
como uma escória o funcionário público. Discor
do dessa posição, acho que é uma injustiça, não
sou da seara do funcionalismo público, não tenho
abrangência desse conhecimento, mas sei muito
bem do espírito que norteou toda a discussão
cios trabalhos e de todo o esforço feito, e o nobre
Presidente de nossa Subcomissão, o Constituinte
Geraldo Campos, foi Presidente da Associação
dos Funcionários Públicos de Brasília.

Qu~ro que aqui fique claro que a Subcomissão
dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos não
mediu esforços, para que os interesses dessa ca
tegoria estivessem aqui neste anteprojeto repre
sentados. Tenham certeza V.Ex""que estão che
gando, neste momento, belos trabalhos de outras
Subcomissões. Todas as sugestões de V.Ex"" no
sentido de contemplar a categoria dos funcio
nários públicos e que também não traga beneficio
aos "marajás", serão por nós votadas e endos
sadas e, tenho certeza, que aqui complementado,
mas tudo aquilo que venha em beneficio dos "ma
rajás", tenho certeza, receberá o voto contrário
- no meu entendimento - dos membros desta
Comissão.

Sr. Presidente, era o que desejava expor e creio
que não me excedi no tempo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Antes
de conceder a palavra ao último orador inscrito,
esta Presidência gostaria de informar aos que che
garam depois de iniciados os trabalhos, que a
Secretaria desta Comissão, na sala 17, já come
çou, a partir de hoje, a receber emendas dos Srs.
Constituintes. Hoje, sexta, sábado e domingo, a
Secretaria estará aberta para encaminhamento
das emendas, para recebê-Ias das 9 horas às 12
e das 14 às 18 horas e na segunda-feira das 9
às 12 horas e das 14 às 24 horas, quando se
encerrará o prazo para recebimento das emendas.

Concedo a palavra ao Constituinte Jorge Ue
quedo

O SR. CONSmUINTE JORGE QEQUED 
Sr. Presidente, pedimos escusas pelo atraso, mas
é que no plenário do Congresso estava sendo
realizada uma sessão em homenagem a Teotônio
Vílela e, como participante de sua vida pública
no Congresso, nos últimos anos, não pude deixar
de lá comparecer.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Plena
mente justificado!

O SR. CONSmUINTE JORGE QEQQED 
Sr. Presidente, preocupa-me o art. 13 .....também
será aposentado ...". Quem aposenta? Como apo
senta?

Na Comissão de Seguridade estamos pleitean
do um sistema único de seguridade em todo o
Pais que abranja trabalhadores e servidores públi
cos. Ora, é indispensável, neste capítulo, constar
a participação dos servidores públicos no sistema
único de seguridade nacional, porque, pelo que
se tem aqui não fica claro quem aposenta, como
se aposenta, como participa de sua aposenta
doria; os trabalhadores participam com parcela,
os servidores públicos participam com parcelas,
ou não?

Devemos salientar que também não está cons
tando, como a sociedade esta que paga - conse
gue ver-se livre do mau funcionário, do omisso,
do irresponsável, do que não trabalha, do que
macula a instituição. Não consegui ver em ne
nhum artigo essa possibilidade, da sociedade li
vrar-se desse servidor. Não está previsto como
se demite o funcionário público, como ocorre es
sa demissão etc. É indispensável que haja esse
resguardo constitucional para a sociedade, para
que não tenhamos as estruturas do Estado, com
seus servidores, cavalgando a sociedade e impe
dindo a sociedade de mobilizar-se para livrar-se
daqueles que não cumprem com o seu dever.

No que tange ao art. 11 - Aplicam-se aos
servidores públicos civis da União, dos Estados,
Distrito Federal, Municípios e Territórios, as se
guintes normas...", é indispensável complementar
no item XII, que nenhum servidor ganhatá mais
do que o Presidente da República, que o Gover
nador e que o Prefeito. É indispensável essa com
plementação.

Quero também, Sr. Presidente, salientar que
no que tange aos proventos e aposentadorias 
art. 15 - são tão intensas as possibilidades de
reclassificar-se a aposentadoria do servidor que
chegamos ao contrário do que é concedido aos
trabalhadores - e me parece estranho que mui
tas vezes se fale na equiparação dos servidores

aos trabalhadores, dos direitos dos servidores a
que os trabalhadores têm, mas nunca se fala da
equiparação dos direitos que os servidores têm
para os trabalhadores; os trabalhadores sempre
ficam em segundo plano, porque temos os traba
lhadores de primeira e os de segunda classe. Os
de primeira classe regidos pelo Estatuto e os de
segunda classe regidos pela CLT - a aposen
tadoria sempre que for transformada ou reclassi
ficada de cargo ou função em que se deu a apo
sentadoria. Não se prevê isso para os trabalha
dores CLT. Se formos calcular essa previsão, é
índlspensável também que se calcule, no sistema
da seguridade, esse sistema de aposentadoria pa
ra os trabalhadores regidos pela CLT.

Sr. Presidente, Sr. Relator, volto a reiterar: não
há perspectíva de se resolver esse problema da
aposentadoria com benesses para alguns e casti
gos para outros. Os sistemas de aposentadoria
criados nos Estados, Municípios e União, criaram
prejuízos para a grande massa de servidores públi
cos, mas criaram também alguns privilégios odio
sos que precisam ser banidos. Criaram máquinas
de instrumentos eleitorais que enxovalham as ins
tituições e os servidores. O sistema único de segu
ridade em todo o País vai trazer a tranqüilidade
e transparência ao exame para, ao contrário do
que se prevê, a simples publicação no Diário
OftclaI vamos ter os computadores da seguri
dade acusando três, quatro ou cinco aposenta
dorias e vamos ter os computadores acusando
aposentadorias pelo sistema de estatuto e pela
CLT. Os "marajás" não terão um salário muito
grande, terão vários salários pequenos que com
putados darão aposentadorias proibitivas para a
sociedade pagar. Quando pleiteamos o sistema
único de seguridade é em resguardo dos interes
ses dos trabalhadores e da dignidade do funcio
nário público e para evitar, no que tange às con
quistas que os trabalhadores obtiveram nas pra
ças públicas, se agreguem também a dos funcio
nários públicos, mas também queremos que as
conquistas que os funcionários públicos obtive
ram nos gabinetes se agreguem aos interesses
dos trabalhadores. Por isso, o sistema único de
seguridade é indispensável no relatório geral, na
posição geLal para terminar com essas divergên
cias.

Era o que eu tinha a ressaltar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
havendo mais oradores inscritos a Presidência en
cerra a presente reunião, convocando os Srs.
Constituintes para uma reunião que realizar-se-á
às 17 horas, quando passaremos a tratar sobre
saúde, seguridade e meio ambiente.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 13 horas)

7° REUNIÃOREAUZADA
EM 28 DE MAIO DE 1987

Às dezoito horas do dia vinte e oito de maio
de mil novecentos e oitenta e sete, na sala de
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre
Costa no Senado Federal, iniciou-se a reunião
da Comissão da Ordem Social, sob a Presidência
do Senhor Constituinte EDME TAVARES, com
a presença dos seguintes Constituintes: Júlio Cos
tamilan, Ronan Tito, Mendes Botelho, Adylson



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 2 133

Motta, Eduardo Jorge, Paulo Paim, Benedita da
Silva,João da Matta, Hélio Costa, Oswaldo Almei
da, Matos Leão, Almir Gabriel, Geraldo Campos,
Joaquim Sucena, Osvaldo Bender, Alceni Guerra,
Edmílson Valentim,José Carlos Sabóia, Ivo Lech,
José Elias Murad, Salatiel Carvalho, Mauro Sam
paio. Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos e informa
aos presentes que a reunião destina-se à discus
são do anteprojeto da Subcomissão V11-b (Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente). A seguir, inicia
do os debates usaram da palavra os Constituintes
abaixo relacionados, para que tecessem seus co
mentários a cerca da matéria em pauta: Adylson
Motta,Mendes Botelho, EduardoJorge, José Elias
Murad, Oswaldo Almeida, Hélio Costa, Osvaldo
Bender, Matos Leão, Edmílson Valentim,Joaquim
Sucena, Alceni Guerra, Benedita da Silva, Geraldo
Campos. Não havendo mais quem quisesse usar
da palavra, a Presidência deu por encerrada a
discussão do referido Anteprojeto, agradecendo
a presença dos Senhores Constituintes, convidan
do-os para a próxima reunião, a realizar-se, dia
1 de junho próximo, às 17:00 horas, destinada
a discussão do Anteprojeto da Subcomissão VII-c
(Negros, Populações Indígenas, Pessoas deficien
tes e Minorias). Nada mais havendo a tratar, encer
ra-se a reunião, às 20 horas e 45 minutos, cujo
teor será publicado, na íntegra, no Diário da As·
sembléJa Nadonal Constitulnte. E, para cons
tar, eu Luiz Cláudio de Brito, Secretário, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

ANEXO ÀATA DA sÉTIMA REUNIÃO DA
COMlss40 DA ORDEM.SOCIAL, REAliZA
DA EM.28-5-87, ÀS 17:00 HORAS, A INTE
GRA 00APANHAMENTO TAQ(]JGRÁFlCo,
CONFORME DETERMINA O ARTIGO 48
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEM
BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da 7"reunião da Comissão da Ordem Social.

Os Srs, Constituintes têm na mesa cópia da
ata da reunião anterior, realizada hoje pela manhã,
das 9 às 13 horas e 30 minutos. Se algum Consti
tuinte desejar retificar a ata, poderá fazê-lo.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)
Volto a lembrar aos Srs. Constituintes, da Co

missão da Ordem Social, que hoje iniciamos o
prazo para a apresentação de encaminhamento
de emendas aos anteprojetos, na sala 17. Quinta
feira, hoje, sexta-feira, sábado e domingo, a Secre
taria desta Comissão estará aberta para que os
Srs. Constituintes possam encaminhar as suas
emendas no horário de 9 ao meio-dia e das 14
às 18 horas e na segunda-feira, como é o prazo
final, de 9 às 12 horas e das 14 até às 24 horas,
na sala 17 da Secretaria desta Comissão.

Passaremos, agora, à discussão dos itens Da
Saúde, Da Seguridade e Do Meio Ambiente na
apreciação, discussão e debate do anteprojeto e
do relatório referente a esta Subcomissão.

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra
ao Constituinte Alceni Guerra.

O SR. CONSTITrnNTE ALCENI GUERRA 
Desculpe, Sr. Presidente, minha distração. É que
estou ao lado de uma Constituinte a quem prezo
muito e absorvia dela alguns ensinamentos sobre

Constituição e não depreendi da sua colaboração
qual era a tarefa que V.Ex" me dava.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Atare
fa que concedi a V.Ex" era a de iniciar a discussão
do anteprojeto.

Já que V.Ex" declina e prefere o debate, passo
a palavra, pela ordem de inscrição, ao segundo
inscrito, Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, vou usar da palavra mas acho que
deveria caber ao relator, se estiver presente, a
incumbência de dar início aos trabalhos e até
situar aqueles que não são da Comissão, em tomo
dos assuntos aqui debatidos, porque o relatório
foi entregue hoje. (Pausa.)

Partimos, praticamente, de uma situação dife
rente das outras Subcomissões, porque, em ter
mos de saúde e seguridade, pouca coisa existe
na Constituição atual, ou nas anteriores e quanto
à ecologia nada existe. Então, estamos aqui crian
do alguma coisa no setor de ecologia, evidente
mente dividindo os nossos trabalhos, nestes três
capítulos - da saúde, seguridade, ecologia e
meio ambiente.

Quero apenas testemunhar o trabalho realizado
- e tenho ouvido comentários em outras Comis
sões - de que foi feito da forma mais lisa e
transparente possível, não havendo um senão a
empanar o andamento e o resultado de nossos
trabalhos. Muitas vezes, fomos derrotados em
nosso voto, mas temos todos que reconhecer que
isto aqui é o resultado de um pensamento da
maioria que participou desta Subcomissão e que
abordou estes três temas.

Na parte da saúde, houve grande preocupação,
como também na da seguridade e eu chego a
dizer que, a parte da unificação do sistema ou
seja, a saúde obedece a um sistema único; ela
foi consensual, teve votação unânime no seio da
nossa Subcomissão. Agora, até que ponto seria
aceita ou não a iniciativaprivada foi que deu algu
mas dívergências, alguns votos vencidos; mas a
verdade é que, assim mesmo, ficou reconhecida
a iniciativa privada, com uma série de limitações.
Vamos lutar até em alguns casos, para modificar
alguma coisa; mas a verdade é que, embora unifi
cado o sistema, reconheceu-se a existência da
iniciativa privada tanto na saúde quanto na da
seguridade.

E, depois, há uma série de detalhamentos que
caberá, ao longo dos debates, a cada um levantar
a questão; outras coisas que me parece não deve
riam constar aqui, mas foram postas em ênfase,
como se disse à época, a começar pelo art. 1°:
"Saúde é um dever do Estado"; quer dizer, a reda
ção é ambígua; saúde não é um dever do Estado.
O dever do Estado é proteger, promover a saúde,
mas como disseram que isto aqui era o eco de
um slogan que há tanto tempo foi levado às
ruas, em face a dessa ausência de cuidado da
saúde pelo Estado, para se dar essa ênfase, pôs-se
este tipo de redação que, depois, os filólogos do
Dr. (JJysses Guimarães deverão melhorar a reda
ção.

Aqui temos o fruto do trabaho da Comissão
de Saúde e que caracterizou o debate neste senti
do. A parte dos hospitais é que tem trazido algu
mas contestações, principalmente os setores liga
dos que acham que não terão liberdade; a existên
cia dos hospitais particulares foi seriamente

ameaçáde.Esto« transmitiÍldo ó que tenho ouvi
do depois do relatório, mas de qualquer forma,
o relatório foiaprovado e essa foia idéia da Subco
missão.

Quanto à idéia da seguridade, da mesma forma,
embora se procure unificar, existe um artigo que
embora dentro de uma proibição reconhece a
seguridade privada, evidentemente, que sujeita a
uma fiscalização rigorosa por parte do Estado.

A parte da ecologia, eu acredito ser o ponto
do nosso trabalho, embora considere bom o tra
balho em todos os sentidos, com as minhas dis
cordâncias, pelas quais eu me reservo o direito
depois de lutar, para retomo dos meus pontos
de vista, mas eu creio que foi o ponto alto, porque
criou alguma coisa. O Constituinte Fábio Feld
mann, que não está presente aqui, é um dos gran·
des responsáveis por este trabalho. A Subcomis
são visitou vários locais, foi a Angra dos Reis,
foi a Cubatão, fez uma série de outras visitas e
recolheu essa realidade, dessa constatação e pe
los depoimentos das associações, das entidades
ligadas à ecologia, fundiu-se nesse capítulo que
passa a constar como nossa proposta, da Comis
são, em termos de ecologia.

Devo dizer que, com relação à saúde e à seguri·
dade, recebeu-se a visita dos mais amplos setores.
Primeiro, as representações do setor público; de
pois do setor privado, as entidades dos hospitais,
as entidades éticas, assim como setores da previ
dência estatal, da seguridade sob responsabili
dade do Estado, da seguridade privada. Todos
os segmentos que se fizeram aqui presentes trou
xeram seus depoimentos, seus subsídios e em
tomo disso tomou-se a decisão que está consubs
tanciada aqui nestes 40 artigos que são a proposta
da Comissão de Saúde, para a feitura da nova
Constituição.

Outro debate que houve, e sustento isto desde
o inicio, mas, ao final, nós concluimos que tem
muita coisa aqui que não caberia num texto cons
titucional; seria mais matéria de lei ordinária, mas
acontece que hoje é tão grande a descrença quan
to ao cumprimento das nossas leis e sob o temor
de que depois nem se legisle, ordinariamente,
em cima desses assuntos. Aceitou-se que cons
tasse, pelo menos, na proposta e quanto mais
ampla mais ela servirá de fonte para recolher de
pois aqueles pontos fulcrais, básicos, que deverão
constar do texto constitucional.

Sr. Presidente, apenas para situar de uma ma
neira muito genérica e muito ampla, eu queria
fazer essas colocações e deixar aqui o meu depoi
mento, a minha homenagem ao Presidente e ao
Relator do qual muitas vezes discordei, mas que,
na verdade, fez um trabalho que, com toda a ho
nestidade, foi o reflexo do que aconteceu no seio
da Comissão. E dentro da democracia, eu aprendi
esse mandamento n° 1, em que vence o maior,
o que tem mais força, o que tem mais votos e,
uma vez derrotados, a verdade é que temos que
aceitar esse como resultado legítimo do trabalho
.que foi aqui realizado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Mendes Botelho.

O SR. CONSillUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, caros Constituintes:

Não sou um especialista no assunto e gostaria
até mesmo de ouvir as opiniões daqueles que
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o são, entretanto, alguns deles estão preferindo
falar por último. Eu não vou deixar de registrar
aqui a minha cpíníão e, principalmente, a minha
preocupação, mesmo porque eu sei que ela ser
virá para aQllizar, inclusive, a discussão sobre o
assunto. Da mesma forma que fui radical na defe
sa dos interesses dos trabalhadores e dos servi
dores públicos - e, diga-se de passagem, por
convicção - gostaria de registrar aqui, Sr. Presi
dente, a preocupação que tive e que tenho após
a leitura deste relatório, quando pude constatar
que, praticamente, está sendo feita uma proposta
para estatizar a execução do serviço de saúde
em nosso País. Isso me preocupa bastante, pois
embora não seja empresário e tampouco profis
sional da área de saúde, o é certo que 80% dos
hospitais que temos são de iniciativaprivada. Por
outro lado, o serviço público, na área da saúde,
tem demonstrado ineficiênciatotal ou quase total,
haja vista que o próprio INAMPS ou INPS, para
seus funcionários, existe a Patronal, que é justa
mente a oportunidade que têm os funcionários
do INPS de procurar a iniciativaprivada para se
rem atendidos. Então, acho utópico admitir que
o setor público encampe de vez e já, a execução
do servíço de saúde. Quando muito o Estado
hoje poderá assumir, e não sei se tem até condi
ções para isto, a medicina preventiva que, por
sinal, não é também eficiente.

Assim, gostaria de registrar aqui a nossa preo
cupação, mesmo porque quero ouvir a opinião
de todos os nossos colegas que defendem a esta
tização. No parágrafo 3°do art. 4°,vejo a proibição
pura e simples da participação da empresa e do
capital de procedência estrangeira na execução
do serviçode saúde. Acho que num Estado pobre
corno o nosso, que carece de recursos, quando
muito, deveriamos ter a preocupação de fiscalizar
este capital estrangeiro, a empresa estrangeira,
li multinacional e até limitar a remessa dos lucros
dessas empresas. Mas, proibir, acredito que seja
uma medida muito radical, principalmente em
decorrência das nossas necessidades.

E eu gostaria de solicitar a V. Ex"que me permi
tisse, durante a discussão nesta reunião de hoje,
usar da palavra, no momento oportuno, porque
pretendo tirar as dúvidas e ouvir a opinião de
todos os companheiros que são especialistas no
assunto, principalmente do Professor Murad, e
quem sabe poderei até alterar a minha idéia a
respeito do assunto. Estou realmente preocupa
do, porque sou Presidente de um sindicato do
qual todos os sócios nos criticam, porque não
conseguimos fazercom que a empresa mantenha
convênios com a iniciativa privada, porque eles
não aceitam essa prestação de serviçopor parte
do serviço público, que simplesmente não atende
àquela expectativa. Por outro lado, também, tive
a oportunidade de ler recentemente, publicado
na Folha de S. Paulo no dia 8-6-85, uma pes
quisa feita pelo Departamento de Serviços Sociais
da Universidade de São Paulo, onde 82% dos
entrevistados preflriram esse serviço executado
pela iniciativaprivada na área de saúde à de serví
çopúblico.

Nesta reunião de hoje, vou ser mais um ouvinte
e solicito apenas a V. Ex", a oportunidade de me
manifestar depois de ouvir os especialistas no as
sunto.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - V.Ex'
já está inscrito.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Eu não estava inscrito, mas agradeço a inscrição
do Presidente e posso falar.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Na
oportunidade V.Ex"é inscrito.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: o Constituinte
Alceni Guerra já fez um painel, que acho bastante
correto, dos trabalhos da Comissão.

Eu gostaria de continuar nesse processo, cola
borando no debate, trazendo aqui alguns pontos
os quais acho importantes, nesse trabalho coletivo
da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente.

Na questão do meio ambiente, eu destacaria
que o texto preparado, primeiro, disciplina de for
ma positiva, em múltiplos aspectos, o controle,
tenta inibir a depredação do meio ambiente, a
poluição e, ao mesmo tempo, traça normas posi
tivas de como preservar esses recursos naturais
que são nossos e da humanidade, não são nem
puramente do Brasil:são da humanidade, de toda
a população da terra. E ao lado disso, traça nor
mas precisas e auto-aplicáveis que vão punir
aquelas pessoas, aquelas entidades, pessoas físi
cas ou jurídicas que não obedecerem essas nor
mas.

Acho que o trabalho sobre o meio ambiente
foi muito produtivo. Do último aspecto, que era
polêmico, a questão da energia nuclear, reatores,
armas nucleares, desenvolvimento científico na
área nuclear, estamos trazendo uma contribuição
a respeito e seria importante ouvir a opinião dos
outros parlamentares, das outras Subcomissões.

Na seguridade social, acho que a contribuição
da subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente também é bastante ampla. Eu desta
caria três pontos no relatório no item seguridade:
primeiro, a própria reforrnulação no conceito. Não
se trata mais aqui, neste relatório, da previdência
propriamente dita ou da assistência social, a previ
dência está muito ligada à questão contratual e
a assistência social, assistência a pessoas caren
tes. Passou-se a um conceito que estamos consi
derando superior, que é o conceito de seguridade
social; é o seguro social que vai universalizar o
acesso a determinados beneficios que eram pre
vistos apenas para aqueles que poderiam contri
buir. Então, seguridade social é um termo mais
amplo do que a pura previdência e do que a
pura assistência social.

O que estamos propondo, aqui, é a universa
lização de uma série de benefícios que passariam
a atingirtoda a população brasileira,independente
de ser trabalhador rural ou urbano, seja empre
gada doméstica ou dona-de-casa, seja mulher ou
homem.

O segundo aspecto importante é a reformução
no financiamento desse seguro social. E aí há
um item importantíssimo: passa-se a taxaras em
presas sobre um faturamento, não mais sobre
a folha depagamento.

E o terceiro aspecto da questão da seguridade
social é a participação. Fica claro aí, inclusive a
intervenção ontem do Constituinte Jorge Uequed,
queepassamos por uma reformulação profunda
na questão da participação. A administração pas
sa a ser paritáriaem tennos de EsúIdo,em termos

de usuários, em termos de empregadores, o quê
irá dar um rumo diferente ao destino desse dinhei
ro que será arrecadado.

Em relação à saúde, eu destacaria cinco pon
tos. O primeiro, já ressaltado pelo Constituinte
Adylson Motta, é a questão de se consagrar a
saúde como um direito de toda a população e
como dever do Estado em assegurar este direito.
Esta é uma questão importantíssima, porque, ho
je, na Constituição atual isto não é garantido. As
pessoas que estudarem a Constituição atual verão
que o direito à assistência médica é garantido
apenas aos que são previdenciários, por isso essa
reformulação é importantíssima. Porque a saúde
passa a ser um direito de todos os brasileiros
e um dever do Estado viabilizaresse direito. Este
é o primeiro ponto que destaco como importante
em nosso relatório.

o segundo ponto importante em nosso relató
rio é a reformulação do sistema de saúde, e aí
o relatório propõe a formação, a criação de um
sistema único de saúde, um sistema nacional de
saúde, que teria as funções de promoção, prote
ção e recuperação da saúde. Vejam bem: não
é mais a separação entre medicina, entre a ques
tão da promoção da medicina preventiva, da as
sistência. É uma integração. Vai da promoção
à proteção e até à recuperação. É uma assistência
integral. Além disso, quatro princípios se desta
cam nesse sistema único de saúde: primeiro, pas
sa a haver comando único em cada nívelde gover
no; não é mais essa bagunça de hoje a nívelmuni
cipal, a pivel estadual e a nivel federal, em que
cada um trata de uma coisa, cada um trata de
uma parte do corpo e o povo é jogado como
peteca de um lado para outro. Então, o princípio
importante é que em cada nível municipal, esta
dual e federal terá um comando único. Esta ques
tão é tão importante que a nívelfederal, por exem
plo, houve um grande debate em nossa Subco
missão com os Ministros da Saúde e da Previ
dência, porque o Ministério da Previdência, por
exemplo, faziaalguma resistência a que houvesse
essa unificação a nivelfederal. Eles concordavam
com unificação a nível estadual e municipal, mas
a nívelfederal, não, mostrando que essa questão,
realmente importantíssima, só a Constituinte,
com a sua representatividade, penso, irá conse
guir levar adiante.

O terceiro princípio é a descentralização. Não
será um atendimento centralizado, aqui, em Brasi
lia, a nível federal; ele é necessariamente descen
tralizado, o mais perto possível do usuário nos
municípios e nos Estados. A nível central, a nível
federal, ficarão apenas algumas atividades real
mente essenciais para a coordenação do sistema.

E o quarto princípio é o da participação. Sem
ela, nada disso irá funcionar. É o trabalhador, é
a dona-de-casa, é o usuário controlando o serviço,
controlando o serviçoa nível de centro de saúde.
A nível de um centro de saúde de bairro, tem
que haver um conselho de usuários, de mães,
de trabalhadores que usem aquele centro de saú
de, reunindo-se periodicamente com o diretor,
com o médico, com os funcionários, dizendo o
que está certo e o que está errado, o que tem
que ser mudado e o que tem que ser aperfei
çoado. E essa participação tem que ser a nível
estadual - os sindicatos, as centrais sindicais,
as entidades patronais têm que estar presentes
no conselho a nivel estadual, dizendo como está,
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o que está errado a nível estadual; e isso a nível
federal também, a nível do próprio Ministério. En
tão, esses quatro princípios é que ordenariam o
sistema único de saúde e é claro que com esses
princípios caberia ao Estado uma função pública,
normatizar, executar e controlar o sistema de saú
de no Brasil.

Nesse sistema de saúde é importantíssimo a
questão do financiamento, porque com os recur
sos atuais é impossível viabilizarum sistema desse
tipo. Atualmente, o Brasil gasta 3,6 do seu PIB
na área da saúde. Nós estamos propondo triplicar
este gasto e nós achamos que não é um absurdo.

o SR. CONSTITUINTEJOAQUIMSUCENA
Só para complementar e ilustrar aos demais com
ponentes da Comissão o que aqui está é tentar
mos colocar na prática e dentro da própria Consti
tuição as conclusões a que chegaram na 8' Confe
rência Nacional de Saúde, que prega, exatamente,
este tipo de atendimento, no setor de saúde de
modo a compatibilizar o atendimento como um
todo e num sistema único.

O Constituinte Eduardo Jorge colocou muito
bem a preocupação de todos que participaram
da Subcomissão, no sentido de poder dar a orien
tação, a diretriz do que seria o sistema nacional
de saúde.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA 
Vejo que se fosse colocar agora à tarde minhas
impressões sobre esse trabalho, eu teria que ser
contundente ao inverso. Fico muito felizcom esse
trabalho e quero aproveitar o mote que me dá
o Constituinte Eduardo Jorge para falar, porque
esses itens que ele acabou de citar são, exata
mente, as grandes reivindicações que os políticos
ligados à saúde fazem há muito tempo. Só me
permitiria dizer ao Sr. Relator que tenho uma expe
riência em relação a um projeto de lei que apre
sentei em 1984 com relação a se amarrar ao
Produto Interno Bruto, o financiamento do Fundo
Nacional de Saúde e depois que apresentei, fui
checar, fui verificar e vi que é um tanto utópico.
O Produto Interno Bruto é algo difícilde ser medi
do, na realidade, para que se possa cobrar a obe
diência a um preceito constitucional. É muito dífí
cil calcular com exatidão qual é o produto interno
bruto. Então, acho que, mantendo o espirito aqui
proposto de se arranjar uma forma efetiva de fi
nanciamento, deveríamos trocar a amarra ao Pro
duto Interno Bruto para a arrecadação que, esta
sim, é mensurável e, assim poderá ser cobrada,
a exemplo do que é feito hoje com a educação.
Amarrar ao Produto Interno Bruto que não há
como medi-lo, seria deixar ao léu, deixar no ar
a cobrança desse preceito constitucional que nós
teríamos que fazer a seguir.

Então, parece-me que mantida a proporcio
nalidade, talvez isso tenha que ser aumentado
em 10%, porque é claro que o Produto Interno
Bruto é maior do que a arrecadação que o Gover
no faz através dos seus impostos, talvez devesse
ser aumentado, mas parece-me que seria de me
Ihor senso que nós o amarrássemos à arreca
dação como é feito com a educação, como eu
disse.

Agora, permito-me elogiar. Acho que se falar
que esse anteprojeto é estatizante é fugir à realida
de. Vejo o art. 4°, § 1° e o art. 6°, assegurando
o livre exercício da atividade liberal, e até acho
que o anteprojeto, em se tratando de estatização
e liberalização ou privatização - que seria um

termo adequado - é generoso. Vi numa outra
Subcomissão se destinar todo o dinheiro público
aQserviço público. E não vi aqui nenhuma refe
rência sobre isto, então, acho que é ao contrário;
ele é generoso com a área privatizante; logo, não
se pode realmente dizer que isto seja estatizante.
E quero cumprimentar os Srs. Constituintes que
fizeram esse anteprojeto porque, realmente, é be
lissimo e me parece de muito bom senso.

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DASILVA
- Sr. Presidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra pela ordem à nobre Constituinte
Benedita da Silva.

A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- É apenas para falar da generosidade do ante
projeto no que diz respeito à estatização. Vejo
isso como um grande alcance social da realidade
brasileira, e gostaria de chamar a atenção até para
o § 3° do art. 44, pela realidade colocada, que
foi a proibição da exploração direta ou indireta,
por parte da empresa e capitais de procedência
estrangeira, no serviço de assistência à saúde no
Pais. Sabemos que é de um alcance social e que
ro, por isso, parabenizar os autores desse trabalho
magnífico, na medida em que se tem a absoluta
certeza da compreensão da desigualdade social;
na medida da dificuldade do serviço público para
esta camada mais carente da sociedade, exata
mente nos investimentos de procedência estran
geira, vamos verificar que eles têm feito das mu
lheres e dos homens brasileiros as suas cobaias
e as suas experiências. É preciso que se tenha
conhecimento dessa situação dos menos privile
giados, e que se possa não só garantir uma poli
tica de serviço público que vise a ter. uma valori
zação desse serviço e da condição de uma medi
cina preventiva, que é importante, principalmente
para o setor mais carente, como o que envolve
a nível de saneamento básico tudo o-que é neces
sário para garantir a saúde. Então, é importan
tísimo que se mantenha um poder de fiscalização
e que haja um certo impedimento. Acho isto inte
ressante, importantíssimo, e quero estar aqui dano
do o meu voto para toda esta iniciativa.

o SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, as colocações do Constituinte Al
ceni Guerra, euqueria destacar que elas atingiram
"na mosca" em dois pontos: primeiro, na insifu
ciência do projeto. Realmente, a questão do fman
ciamento, e eu estava agora mesmo conversando
com o Constituinte Joaquim Sucena, é uma das
insuficiências do projeto e nós temos que admitir
e reconhecer francamente que não conseguimos
na Subcomissão chegar a uma definição melhor
do que esta. E deixamos, depois de muito debate,
para definir isto na Comissão. A questão dos 10%
do P1B, como o Companheiro Constituinte Carlos
Mosconi colocou, é um referencial internacional.
Alguns países que têm um bom sistema de saúde,
gastam, com saúde, 10, 11, 12, são paises desen
volvidos. Então, o que nós queremos é gastar
em tomo disto. Agora como vai ser viabilizado,
é preciso confessar aqui, a Subcomissão não teve
condições de chegar a uma posição. Então, está
transmitindo a tarefa para a Comissão, desde que
se gaste este tanto, nós queremos uma fórmula
mais efetiva, como disse o Constituinte Alceni
Guerra.

Outro ponto em que o Constituinte Alceni Guer
ra "acerta na mosca" e é o terceiro ponto que
eu queria colocar. Primeiro, é a importância da
saúde para todos, e um dever do Estado. Segun
do, a organização de um sistema único de saúde.
E, terceiro ponto que destaquei, é a relação com
o setor privado. Sou de um partido socialista, o
Partido dos Trabalhadores, defendo e acho que
para o Brasil, para a Humanidade, o Socialismo
é o melhor sistema de produção, a melhor forma
de organização social. Mas, no caso, o Consti
tuinteAlceni Guerra tem toda a razão. Esse projeto
que foi votado por todos os Partidos na Subco
missão não é estatizante, pelo contrário, há um
desejo de moralizar e fortalecer o setor público,
ele não cumpre minimamente as suas funções
de universalizar, de chegar aos lugares mais íon
ginquos do País, de atingir populações mais des
cobertas de atenção em relação à saúde. Então
há, realmente, aqui, uma direção de fortalecimen
to do setor público. Isto é inegável. E quem seria
contra isto? Mas, em relação ao setor privado,
está claro que há um relacionamento de convi
vência. E aqui, três pontos são clarissimos. Primei
ro, vai ser dado um tratamento preferencial para
entidades sem fins lucrativos. Pode-se dizer que
muitas entidades assim estão descaracterizadas,
porque foram tomadas de assalto por grupos que
fazem sob o escudo de que é sem fins lucrativos,
uma entidade com fim lucrativo qualquer. Mas
isto nós podemos amarrar na legislação ordinária.
Então, é este o primeiro ponto do sistema. Forta
lecer o setor público e articular preferencialmente
com o setor filantrópico. Santas casas, por exem
plo, que é o serviço de assistência médica que
vai às cidades mais longes do interior do nosso
Pais.

Asegunda característica da relação com o setor
privado é que estamos, por este Projeto aqui, con
tinuando a comprar serviço do setor privado, lu
crativo também, só que, dando prioridade para
o setor não lucrativo.

E o terceiro aspecto, referente ao art. 6°, se
não me engano, de que o Constituinte Alceni
Guerra falou, está claro ai que a atividade liberal,
tanto do médico particular, tanto do médico do
consultório, com aquela entidade que queira
montar uma entidade particular, vai continuar li
vre, apenas disciplinado pelas normas técnicas
e éticas e é claro que tem que ter, do sistema
nacional de saúde. Então, o sistema proposto é
estatizante? Eu até gostaria que fosse. E defendo
que seja possível no Brasil, mesmo no regime
capitalista, a saúde estatizada, no meu entender
acho que ela é mais eficiente do ponto de vista
na reprodução da força de trabalho. Mas numa
proposição que entraram todos os Partidos, nós
temos que chegar à conclusão de que não é esta
a proposta aqui. Não há condições, não há técni
cas para uma socialização. Porque ao se votar
este projeto, eu estou reconhecendo que não con
seguimos condições políticas de chegar a este
processo. Estamos caminhando juntos com esta
proposta aqui, que é uma proposta de unidade
de vários partidos.

Aquarta questão, abordada aqui no projeto pelo
Relator Carlos Mosconi, é a dos insumos. Aí está
claro também que o sistema nacional de saúde
terá que se preocupar com a questão de medica
mento, de equipamento, de recursos humanos,
uma politica própria para o sistema nacional de
saúde, voltada para questão dos insumos.
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E o quinto ponto, para não monopolizar o tem
po, é a questão da saúde ocupacional, que, hoje
isolada no Ministério do Trabalho, nós estamos
unificando ao sistema nacional de saúde. Não
tem lógica que a saúde ocupacional fique em
outro Ministério que não o Ministério da Saúde.
E aqui nós detalhamos alguns incisos de como
essa saúde ocupacional, com a participação dos
trabalhadores, será enfocada. Eu acho que esta
parte dasaúde ocupacional é um dos pontos mais
importantes, é uma das contribuições inclusive
que o ConstituineMendes Botelho, que hoje, infe
lizmente,não está aqui, contribuiucom várias pro
postas. Acho que este é um dos pontos mais
importantes do nosso relatório.

Sr. Presidente, era esta a exposição que eu gos
taria de fazere, depois, eu gostaria de me inscrever
novamente para comentar algumas afirmações
do Constituinte Mendes Botelho, em relação à
questão da saúde, sobre a qual acho que devemos
trocar algumas idéias para chegarmos a um con
senso, o que é possível nesta Comissão.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Antes
de passar a palavraao próximo Constituinteinscri
to, devo lembrar aos Srs. Constituintes que nós
teremos a 9' reunião na próxima segunda-feira,
às 17 horas, para discutirmos e debatermos a
respeito da Subcomissão que trata dos negros,
população indígena e de todas as minorias.

Devo ainda esclarecer que ficou decidido pelo
Plenário desta Comissão que amanhã, sábado,
domingo e segunda pela manhã, os Srs. Consti
tuintes ficariam liberados, para o trabalho das
emendas que eles deverão apresentar a esta Co
missão. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte José Elias
Murad.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Sr. Presidente, demais membros da Mesa, SI'"
e Srs. Constituintes:

TIVe a honra de presidir esta Subcomissão de
Seguridade, Saúde e Meio Ambiente. Também
como fui citado nominalmente pelo meu colega
de Bancada, meu caro amigo Mendes Botelho,
ex-aluno, que está lembrando aqui com muita
oportunidade - mas agora eu acho que, como
ele não tem que fazer mais provas, ele então já
pode contestar o seu mestre - eu quero dar
alguns esclarecimentos.

A respeito do que o Constituinte Mendes Bote
lho levantou, o § 1° e também o § 2° do art.
49, a impressão geral dos membros da Subco
missão, pelo menos o que foi possível colher co
rno Presidente, é que continua atendida a livre
empresa, o setor privado, o exercício liberal da
profissão. Em sintese, não há propriamente uma
estatização, como é receio do ilustre Constituinte
e, como alguém já levantou aqui muito bem, o
art. 6°assegura: "Fica assegurado o livreexercício
da atividade liberal em saúde, na organização de
serviço de saúde privado". Evidentemente que
seria possível,quem sabe, através de uma emen
da, melhorar um pouco mais os §§ 1° e 2° do
art. 4°Seria possível e nós hoje pretendemos fazer
alguma coisa neste sentido.

No que diz respeito ao § 3° do art. 4°, discordo
totalmente da colocação feita pelo Constituinte
Mendes Botelho. Sou radicalmente contra a parti
cipação, direta ou indireta, de empresas de capi
tais de procedência estrangeira no serviço de as
~~ência à saúde no País. E falo com a minha

experiência de mais de 30 anos no exercício da
profissão, sendo, durante 14 anos, diretor de uma
escola médica.

No Brasil nós temos condições perfeitas, com
pletas e totais de assistir adequadamente à saúde
dos brasileiros, sem que haja necessidade da in
terferência da assistência estrangeira que deveria
ser admitida apenas naqueles setores onde o País
se mostrar deficitário, que não é o caso, no setor
importante da saúde, na minha opinião de médico
e de farmacêutico.

Vejam bem o exemplo que posso trazer: há
duas ou três semanas, um ex-aluno nosso, não
da faculdade de medicina, mas de outro setor,
disse que estava pagando 2 (dois) mil cruzados
por mês como associado de uma dessas compa
nhias. Dois mil cruzados, o que daria para quatro
consultas com médico particular e, evidentemen
te, que ele não vai utilizar, ou não iria utilizar,
a não ser num caso de extrema necessidade, para
ter que pagar essa mensalidade tão elevada a
um serviço de saúde dirigidopor essas empresas
multinacionais.Alémdisso, pela soma de dinheiro
com que essas empresas contam, podem fazer
propaganda na mídia, podem influenciar através
de um condicionamento intenso nessa área da
propaganda, como tem acontecido no nosso
meio.

Acho que esse parágrafo, em que pese a opi
nião respeitável do meu caro amigo, colega de
Bancada, Constituinte Mendes Botelho, nós não
devemos, em absoluto, aceitar o que está ocor
rendo atualmente no País,porque, caso contrário,
dentro de algum tempo, elas tomarão conta de
uma parcela importante do atendimento à saúde
no Brasil.

Alguns avanços também substanciais, sob o
ponto de vista social, que nós encontramos no
anteprojeto aprovado na nossa Subcomissão, es
tão aqui presentes nos vários setores. O § 1°,por
exemplo, do art. 5°

Art. 5°, § 1° "O Poder Público disciplina,
controla e participar da produção e distri
buição de medicamentos."

Isso é fundamental, é uma questão de segu
rança para o nosso País, e os exemplos estão
aí recentes. Um País considerado como tendo,
provavelmente, o maior número de medicamen
tos no mercado, como o Brasil que é campeão
em número de especialidades farmacêuticas à
disposição do consumidor, e em determinado pe
ríodo, por uma questão de preços, as multina
cionais de medicamentos deixaram de fabricar
medicamentos essenciais e indispensáveis à ma
nutenção da saúde e até mesmo da vida de vários
usuários. Então, nós não podemos continuar nes
sa dependência da multinacional de medicamen
tos que, a seu bel-prazer, fabricam, às vezes, pro
dutos sem nenhum valor, outras vezes, extrema
mente tóxicos e de repente param de produzir
medicamento essencial. Assim isto é de alta im
portância, tendo em vista a segurança do País.

Na Guerra das Malvinas, se não fosse o Brasil
socorrer a Argentinana questão de medicamento,
aquele país teria passado por um período crucial
no atendimento à saúde dos seus cidadãos. Por
que isto pode eventualmente acontecer, como
vimos os exemplos, de há pouco tempo e que
ainda continuam ocorrendo.

Um item que eu considero da mais alta impor
tância, dentro da minha especialidade, o § 2° do

art. 5°: o dever do Estado de exercer o controle
das drogas de abuso, e acrescentamos aqui: "os
demais produtos tóxicos e nebriantes e estabe
lecer os princípios básicos para a prevenção do
seu uso".

Eu tentei por mais de três vezes, quando era
membro do Consen, Conselho Nacionalde Entor
pecentes, estabelecer critérios para controlar os
chamados solventes voláteis que as nossas crian
ças estão usando, que os nossos menores caren
tes estão cheirando nas nossas ruas e avenidas,
sem sucesso. E se nós tivermos a força de um
princípioconstitucional, como este do § 2",prova
velmente, na legislação complementar, ou na le
gislação ordinária, nós iremos conseguir um con
trole adequado desses produtos todos que tantos
dramas têm provocado, particularmente, no meio
da juventude, deixando, às vezes, a família brasi
leira angustiada e completamente inerme diante
da magnitude do problema.

Um outro avanço extraordinário - e aqui não
estou falando como Presidente desta Subcomis
são - mas que é também uma luta antiga, nos
art. 8° diz:

uÉvedada a propaganda comercial de me
dicamento, formas de tratamento, de tabaco
e de bedidas alcôolícas,"

Istoé um passo extraordináriona medicina pre
ventiva, e alguns países desenvolvidos já fazem
isso há mais de 20 anos. Nós estamos no mínimo
duas décadas atrasados nesse setor e os abusos
que se cometem neste País,não é preciso lembrar
a ninguém, provavelmente todos os presentes as
sistem isto no seu dia-a-dia. A propaganda de
um determinado medicamento protetor hepático,
nos casos de intoxicações,por excesso de bebidas
há duas graves coisas: primeiro,uma mentira tera
pêutica e farmacológica, não há nenhum produto
capaz de proteger o fígado contra as intoxicações
de produtos como o ãlcool.É uma mentira farma
cológica e terapêutica procurando induziro con
sumidor a usar um produto totalmente ineficaz
e, -ao lado disso, a indução ao uso da bebida.
"Beba à vontade; depois você protegerá o seu
fígado, com algumas gotas de um milagroso pro
duto" - quer dizer, não é possível continuar as
sim. Ou nós fazemos uma coisa com seriedade
tendo em vista a saúde do brasileiro, ou então,
nós estaremos realmente decepcionando a todo
o País.

No que diz respeito ao tabaco e à propaganda
de bebidas alcoólicas, fui procurado por algumas
pessoas que mostraram certo receio e uma delas
chegou até a me dizer que se não for possível
a propaganda de tabaco e de bebidas alcoólicas,
provavelmente, não teremos a Copa do Mundo
em 1990. Não é possível a execução de uma
Copa do Mundo depender da propaganda na mi
dia desses produtos tóxicos que, nós todos sabe
mos, causam mortes no mundo inteiro.O tabaco
vem como uma das principais, e no entanto o
que vemos são propagandas, as mais bem feitas,
as mais bonitas, as mais bem elaboradas, com
jovens sadios, atléticos,acompanhados de moças
muito bonitas, também, dirigindo lanchas poten
tes, domando cavalos bravios, indo ao sucesso
com o uso do simples cigarrinho. Então, chegou
a oportunidade de combatermos, mostrarmos a
realidade e de proibirmos. E aqui também nós
abrimos uma proposta, um parágrafo. permítíndo
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a divulgação científicade medicamentos, porque
nós achamos que, junto ao médico, deva conti
nuar, para a divulgação de drogas novas, para
a chamada "mala direta" a propaganda científica,
através de órgãos conceituados, se bem que nós
admitimos que aqui também há abusos, os quais
poderemos procurar tolher através da legislação
ordinária. Para citar só um exemplo, há pouco
tempo recebemos uma propaganda rotulada co
mo científicaque diziao seguinte: "Se o paciente
não pode tirar férias, somalíse-o", e vocês devem
conhecer um tranqüilizante que tem o nome dê
Somálium. Então, se o paciente não pode tirar
férias, de Somálium para ele, e ele ficará tran
qüílâo na sua casa! Evidentemente, esse tipo de
propaganda é pseudocientífica, é também uma
propaganda condicionadora comercial que nós
poderemos abarcar, possivelmente, na legislação
ordinária.

Para terminar as minhas observações, Iimitan
do-me ao setor da saúde, o artigo 11:

"Compete ao Estado, através de um siste
ma único de saúde, a fiscalização da quali
dade dos alimentos, dos medicamentos e
outros produtos de consumo e uso huma
no."

Várioscolegas conhecem algumas de minhas
manifestações em plenário sobre o grave proble
ma da contaminação de alimentos. Ontem mes
mo mostrei um trabalho feitono Ceteq - Centro
Tecnológico de Minas Gerais, uma instituição
científica da mais alta qualidade, por pesquisa
dores de conceitos até nacionais, mostrando que
de 21 alimentos analisados na área da grande
Belo Horizonte, 20 estavam contaminados ou por
metais, como chumbo, o cromo, o níquel,o zinco,
ou então, por agrotóxicos, até mesmo alguns de
uso proibido no Brasil, como o PHC, o DDT e
outros. É da mais alta importância também este
controle, a fiscalização da qualidade dos alimen
tos, a fiscalização dos medicamentos e da sua
qualidade, no nosso País.

Terminando, eu queria dar um esclarecimento
aos presentes, que talveznão seja do seu conheci
mento. A Organização Mundial de Saúde reco
menda para cada 1,000 dólares de medicamentos
comercializados a aplicação de pelo menos 5 dó
lares na fiscalização, que é um índice até bem
razoável; menos do que o Brasil,só a Guatemala
e o Paraguai; não há dúvida de que estamos em
boa companhia.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Oswaldo Almeida.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, Srs, Constituintes:

Nós também trabalhamos na Comissão de
Saúde, Seguridade e MeioAmbiente e, nessa fase
de transição dos trabalhos da Subcomissão para
a Comissão, nós queríamos incorporar o nosso
entendimento às palavras do nosso companheiro
AdylsonMotta,ao se referirà abrangência, à rique
zado trabalho que resultou neste anteprojeto: mas
dentro da objetividade,nós temos que prosseguir
no tempo. Nós não poderíamos deixar de regis
trar, para reflexão dos nossos companheiros que
estão mais diretaanente neste instante se identifi
cando com estes problemas da saúde, da seguri
dade e do meio ambiente, que alguns dos artigos
constantes deste anteprojeto foram vencidos na

Subcomissão. Eu daria um exemplo: alguns arti
gos que estão aqui tiveram menos voto e perde
ram, vamos dizerassim, de 11 a 5, mas não havia
quorum necessário para aprovação e por isso
mesmo, prevaleceu o parecer do Relator.Nós fa
zemos esta ressalva exatamente para que isso
possa representar um ponto a mais de preocu
pação dos companheírosdesta Comissão, de mo
do a permitir uma análise melhor, porque, em
verdade, eles tiveram dentro da Subcomissão
mais votos contra do que a favor.

Outro aspecto que nós queríamos registrar aqui
é que qualquer um de nós, analisando todo o
elenco deste anteprojeto, há de concluir que, ten
do em vista uma Constituição, ele está extenso.
Ele precisa ser condensado, precisa ser sinteti
zado e essa preocupação nós registramos a nível
de Subcomissão. O pensamento ali foi de que
talvez a melhor conduta seria a de deixar a nível
de Subcomissão bem abrangente para que, de
pois, se fizéssemos as sínteses. E lembramo-nos
muito das discussões que ocorreram no Plenário
da Constituinte quando se combateu a Comissão
de Sistematização, a qual seria a Supercomissão,
que seria a Grande Comissão para apresentar o
anteprojeto final. Nós ouvimos muito a idéia e
a conveníência da participação e, por isso mesmo,
fazendo uma referência toda especial ao nosso
Relatorda Comissão, eu acho que seria uma preo
cupação muito grande a nívelda nossa Comissão
buscar essa síntese, porque se nós estamos de
forma mais restrita nos dedicando e pensando
sobre os assuntos, teríamos as melhores condi
ções para buscar a síntese ideal, em relação, por
exemplo, à Comissão de Sistematização e ao pró
prio Plenário. Daí por que a nossa preocupação
para um empenho desta nossa Comissão, a fim
de atingir a esta síntese que não será restrita,
por exemplo, ao problema da saúde, seguridade
e meio ambiente, mas em relação a esses três
assuntos e aos problemas dos trabalhadores que
têm coisas paralelas, e até em reforço a alguns
pontos que aqui estão.

Dito isso também, Sr. Presidente, Sr. Relator
e Srs. Constituintes, queríamos ater-nos tão-so
mente a um assunto que foi,sem dúvida alguma,
o ponto alto das discussões nossas nas Subco
missões, da iniciativa privada da estatização, e
do raciocínio que nós gostaríamos de levantar
aqui. A enfatização é de que entendemos que
nesse assunto a preocupação maior terá que ser
para o usuário, para quem irá receber o atendi
mento de saúde ou quem irá receber a assistência
de seguridade - isto deve representar a nossa
maior preocupação. E nós não podemos fugir
do que representa a realidade brasileira,conside
rando que existe uma série de limitações para
com os serviços privados na área de saúde, como
também existe uma série de preocupações quan
to aos serviços prestados pelo sistema do Estado.
Vejam bem que a coisa fatalmente caminha pela
responsabilidade do profissionalque está a servi
ço do Estado, que sabemos dentro da nossa reali
dade deixa muito a desejar. Houve, sem dúvida
alguma, uma preocupação muito grande em atri
buir limitações para iniciativas privadas e não se
vislumbrou uma forma de responsabilizar aquele
que tem o encargo de, em nome do Estado, pres
tar assistência de saúde, assistência de seguridade
e também a nível de meio ambiente, e isso acho
um ponto muito importante, porque nós temos
que buscar o melhor para o usuário. Nós ouvimos

- e aqui eu me incorporo às preocupações do
nobre Constituinte Mendes Botelho - declara
ções bem definidas de Ministrosresponsáveis pe
lo serviçode saúde que registraram, com bastante
propriedade, a incapacidade atual do setor públi
co de concorrer, vamos dizerassim, com a inicia
tiva privada, na oferta de serviços para atendi
mento do cidadão. De modo que, esse aspecto
deverá ser muito meditado para que se possa
fazer uma Constituição que não se atenha à reali
dade atual, mas que seja, vamos dizerassim, mais
permanente no tempo, tendo em vista as caracte
rísticas do nosso povo e de nossa gente.

Diante disso, nós não podemos deixar de afas
tar estes raciocínios para que fique preservada
a preocupação maior de que iremos ater-nos à
saúde. Nesse caso, a grande preocupação tem
que ser o usuário, o brasileiro, que irá receber
a assistência de saúde e o que poderá ser-lhe
oferecido com melhores condições de custo.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Constituinte HélioCosta.

O SR. CONSmUINTE HÉUO COSTA - Sr.
Presidente, SI"'" e Srs. Constituintes:

Tive a honra de contribuir em muito com o
anteprojeto apresentado pela Subcomissão de
Saúde, e gostaria, como não usei o meu tempo
hoje de manhã e ontem também, Sr. Presidente,
de ler rapidamente o projeto que apresentei, até
mesmo como sugestão, que estabelece princípios
e normas para o sistema único de saúde.

"Asaúde, condição básica do ser humano,
é um direito assegurado a todos e um dever
do Estado.

§ 1° O sistema de saúde será único e
público com acesso gratuito a todo cidadão.

§ 2° É garantido o atendimento médico
hospitalar, prioritárionos casos de emergên
cia a toda a criança, da fecundação até aos
13 anos de idade, e a todas as pessoas com
mais de 60 anos. O Estado contribuirá com
12% do PIBpara financiaro sistema de saúde
e caberá aos municípios e distritos, através
das ações integradas de saúde administrar
e fiscalizar os serviços de saúde.

§ 5° Os serviços de saúde de natureza
privada se darão em caráter complementar,
segundo as normas estabelecidas pelo direi
to público, obedecendo ao disposto do § 2'
mediante comprovação do Estado.

É bem provável que tenhamos, pelo menos,
mais 20 sugestões idênticas, quero acreditar. Em
parte é o projeto que apresentei e, logicamente,
quero pensar assim até mesmo por uma questão
de vaidade.

Feito isso, eu gostaria de dizer com absoluta
clareza que sou contra as multinacionais dos me
dicamentos, os responsáveis pelas experiências
feitas no Brasil há muitos anos, e fiz várias maté
rias nesse sentido, usando nós, brasileiros, como
cobaias. Sou contra as multinacionais prestadoras
de serviços que vêm aqui pegar nosso dinheiro;
sou também contra as bebidas alcoólicas; sou
contra o cigarro que causa câncer, sou contra
os agrotóxicos e sou contra as drogas.

Vejoque o professor Constituinte Elias Murad,
deu-nos uma verdadeira aula de como proteger
a saúde de nosso povo, como trabalhar em bene
ficioda população e de sua saúde.
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Mas sou contra, também, a palavra "proibido"
e, em vista disso, quero fazer três argumentações
importantes dentro do anteprojeto.

Pela ordem, apenas, não tem nenhuma valida
de começar com um, "a" ou "b",

QUanto ao art. 89, que diz: "É vedada a
propaganda comercial de medicamentos,
formas de tratamento, tabaco e bebidas al
coólicas."

Gostaria de fazer uma sugestão, a qual seria
a seguinte: Será regulamentada a propaganda co
merciai de medicamentos, formas de tratamento,
tabaco e bebidas alcoólicas. E por quê? Primeiro,
porque isto não é matéria constitucional, isto é
matéria de lei complementar.

Não faço a menor restrição a que uma lei com
plementar no Congresso Nacional proíba a publi
cidade do tabaco, da bedida alcoólica.

o SR. CONSmUlNTE JOSÉ ELIAS MURAD
- Dustre Constituinte, permite-me um aparte?

O SR. CONSmUINTE HÉUO COSTA - Pois
não, Ex"

O SR. CONSmUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
-Não sei se é do seu conhecimento que existem
mais de vinte anteprojetos e projetos proibindo
essa propaganda simplesmente parados. Há vá
rios anos que tentativas têm sido feitas para essa
reguIamentação, sem se conseguir; então, a opor
tunidade da Constituição é que achamos funda
mentai, porque até hoje não se conseguiu sucesso
em várias legislaturas, não em uma única, em
várias delas -conheço, até, vários colegas ex-De
putados, Senadores, que fizeram propostas nesse
sentido e, simplesmente, os seus projetos e ante
projetos se encontram, até hoje, engavetados.
Muito obrigado.

O SR. CONSmUlNTE HÉUO COSTA - Con
cordo com V. Ex", mas foi por isso que o povo,
no dia 15 de novembro do ano passado, trocou
70% do Congresso Nacional, Deputados e Sena
dores. Acho que o que estou dizendo aqui 
mais uma vez quero lembrar a V. Ex" que con
cordo plenamente com seu posicionamento, com
relação à nocividade das drogas, do tabaco, da
bebida, etc - é que não podemos cometer, na
nossa Constituição, na realidade, uma injustiça,
de certo modo, com o próprio texto, porque, isto
aqui não é matéria constitucional, é matéria de
lei complementar e deve ser tratada assim.

Antes de mais nada, é uma preocupação que
temos, porque os exemplos vêm de outros países
- e vou dar-lhe o exemplo dos Estados Unidos:
lá é proibida a propaganda do cigarro na televisão;
no entanto, ela é permitida nas revistas e nos
jomais, desde que venha com uma advertência
seríísslma, que diz: "Este produto causa câncer".

O SR. CONSmUINTE JOSÉ ELIAS M(JRAD
- Permite-me mais um pequenino aparte, ilustre
Constituinte Hélio Costa?

Concordo com V.Ex" e vi, até algo muito inte
ressante: depois da propaganda do cigarro, apare
ceu um doente enfizematoso, com tórax de pom
bo, morrendo de falta de ar, por efeito do taba
gismo.

Se nós conseguíssemos isso, tudo bem.

O SR. CONsmUlNTE HÉUo COSTA - Vou
lhe dar um exemplo muito mais extraordinário.
~tes de morrer, o famoso e conhecido ator YuI

Brynner gravou um documentário para a TVame
ricana: dois dias depois de sepultado, ele aparecia
em toda televisão americana, em rede nacional,
dizendo que tinha morrido de câncer, por causa
do cigarro. Para V.Ex"ver aonde chegam os veícu
los de comunicação numa democracia.

Por outro lado, as bebidas alcoólicas fortes, co
mo o scotch, ou o uísque, como conhecemos
aqui, são proibidas, também, na televisão, mas
a cerveja pode ser anunciada, desde que o teles
pectador não seja induzido, ou seja, pode-se mos
trá-Ia mas não bebê-Ia numa propaganda de tele
visão, nem se dizer que é muito bom e tomar-se
o remédio tal, que o fígado ficará limpo.

Essas coisas todas é que têm que ser regula
mentadas.

Acho que o que precisamos é de um código
de ética na propaganda no Brasil; podemos acer
tar tudo isso numa lei extensa que possa cuidar
de todos os detalhes, em princípio. Agora, sim
plesmente dizer "não" não é a maneira justa de
se tratar o assunto. Estou apenas contestando
a validade das palavras "fica vedada ou proibida
a propaganda"; ela deve ser regulamentada em
todos os sentidos e até mesmo proibida, se for
o caso, mas não aqui na Constituição.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- DustreConstituinte, apenas um pequeno acrés
cimo a isso que V.Ex" está falando, uma vez que
nossa discordância não é grande.

Certa vez, ao embarcar no aeroporto de Los
Angeles, vi alguns maços de cigarros americanos
e eles não traziam aquela conhecida advertência
que V.Ex"conhece tanto quanto nós - "cuidado,
fumar cigarros pode ser perigoso para sua saúde",
que, por lei, deve vir em todo maço de cigarros.

Eu perguntei a uma pessoa amiga que estava
comigo: "porque este tabaco não tem advertência
nenhuma',?

Ele disse: "é porque este é para exportação.
Se vocês não têm leis restritivas para proteger
o seu cidadão, paguem por isso"!.

Concordo porque, num país com aquela gran
de democracia americana, que conhecemos tão
bem, essas coisas realmente podem ser feitas
assim. Nosso receio é de que não consigamos.

O SR. CONSTITUINTEHÉUO COSTA-Acho
que vamos conseguir, sim, Professor. Inclusive
a observação que foi feita aqui, se não me engano
pelo próprio ilustre Professor Elias Murad, de que
"se nós passarmos isso na Constítulçâo, então
a TV Globo não vai mostrar a Copâ do Mundo?
'Também é um pequeno exagero; pelo seguinte:
se isto passar realmente cairem todas.as publici
dades de tabaco na televisão, bebidas, etc., não
é a Copa do Mundo que nós não veremos! Estou
preocupado com os milhares de empregos de
meus colegas, e como um ex-Diretor do Sindicato
dos Jomalistas Profissionais de Minas Gerais, co
mo um ex-publicitário, posso lhe garantir, quem
irá 'sofrer, na realidade serão os meús colegas
jomalistas e publicitários, de um modo geral.

Mas não é só por isso que estou fazendo esta
observação; eu a fiz, em princípio, porque discor
do, simplesmente, das palavras "proibido" ou Ué
vedada", como vejo, a seguir, no parágrafo 39,

do artigo go, que diz:

"É proibido qualquer tipo de comerciali
zação de órgãos e tecidos humanos";

Também sugeriria que a palavra "proibido" fos
se trocada por "será regulamentada a utilização
de órgãos e tecidos humanos".

Todos sabemos da necessidade que existe,
neste País, de órgãos e, de repente, se incluirmos
um capítulo desses na nossa Constituição, criare
mos problemas futuros do ponto de vista de utili
zação de órgãos - não que alguém esteja preten
dendo evitar que no futuro não se possa vender
um órgãoou outro, quero apenas garantir o direito
de que, no futuro, o transplante de órgãos não
seja sacrificado.

Em terceiro lugar, quero chegar ao artigo 12:

uÉ proibida a prática da eutanásia".

Também sugiro a troca para "será regulamen
tada a prática da eutanásia". Aqui, sou a favor
da eutanásia, na realidade, e tenho até um funda
mento muito importante para chegara este ponto:
o Papa Paulo VI, em uma de suas homilias, defen
dia a eutanásia, dizendo que nenhum ser humano
deve ser mantido com vida a custa de instru
mentos.

Para mim, isso é um exemplo típico do que
pode acontecer; seria quase que lamentável, im
perdoável, deixar-se uma pessoa que está com
uma doença terminal, que não está mais acompa
nhando o que acontece, não tem noção do que
se passa, estar intemada numa cama, num hospi
tal, há meses ou anos, e não dar a essa pessoa
o direito de passar, na realidade, de acabar com
o seu sofrimento, como diz Gilberto Gil. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de inscrição, concedo a palavra ao Consti
tuinte Osvaldo Bender.

O SR. CONSmUlNTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Srs. Constituinte, em primeiro
lugar, quero cumprimentar a Comissão que ela
borou este relatório, Subcomissão da Saúde, Se
'guridade e do Meio Ambiente, e os Constituintes
que me precederam já amplamente esclareceram
dúvidas, se bem que, para mim, ainda restam •
algumas. Por exemplo: referente à seguridade pri
vada, o artigo 26 diz o seguinte:

uÉ vetada a subvenção ou incentivo fiscal
dos poderes públicos às entidades de previ
dência privada".

Quero me parabenizar com a Comissão por
não ter cedido às reivindicações do setor da previ
dência privada, da seguridade privada, porque,
na semana passada, fiz um pronunciamento da
tribuna, onde analisei justamente este item, quan
do líamos no jomal que se estava reivindicando
esse incentivo fiscal para aqueles que tivessem
ou que pagassem um seguro privado.

Só lamento que apenas este artigo fale sobre
o seguro privado e sabemos que no País existem
mais de duzentas empresas que fazem esse segu
ro privado; sabemos dos acontecimentos ocorri
dos, das falências - tantos brasileiros foram en
ganados! Tenho recebido centenas de cartas e
uma delas me levou a fazer esse pronunciamento
na semana passada, quando um cidadão me es
clarecia que ele fizera um seguro para sua esposa,
uma vez que a dona-de-casa não podia e nem
pode, ainda, assegurar-se na Previdência Social.
Então, ele optou não por um, mas por três seguros
privados. Um, ele pagou durante dez anos, que
foi o montepio da familia militar; o outro, foi dos,
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contabilistas e ele citou mais outro e num deles,
quando faliu, após ter pago durante vários anos,
foi-lhe comunicado que seria feito um rateio e
que ele poderia passar para receber a sua indeni
zação e a sua importância. Ele passou, não se
identificou, citou o nome da pessoa e a moça
lhe disse que o seu haver era de vinte e quatro
cruzados, após ter pago por muitos anos.

Então, quer-me parecer que precisamos preve
nir, precisamos criar mecanismos de fiscalização
ou, quem sabe, até, não sei até que ponto seria
válida, a proibição, para que o nosso povo não
seja explorado. Para onde foram esses recursos
arrecadados livremente,dentro da lei,durante tan
tos anos e onde ficou o seguro, onde ficou a
pensão ou a aposentadoria para aqueles contri
buintes? Este é apenas um caso em milhares.
Nós assistimos, através da televisão,a fatos tristes
e, por isso, faço este alerta - não sei se cabe
dentro deste capítulo, mas quer me parecer que
alguma coisa mais deve-se falar sobre o seguro
privado.

Outro item que quero, também, abordar, é so
bre o meio ambiente. Quero parabenizar também
a comissão, que preveniu, no artigo 40, convênios
que podem ser estabelecidos entre União, Esta
dos e Municípios.

Havia feito uma proposta para que o controle
principal do meio ambiente fosse controlado pe
los Municípios,porque estes estão bem mais pró
ximos das infrações e teriam condições para po
dermos trazer de volta os nossos rios que foram
poluídos, recuperarmos os rios; os Municípioste
riam condições para fiscalizar o reflorestamento
-leis existem em abundância. Uma delas, inclu
sive, prevê que toda propriedade rural deva ter
em matas 20%.

Gostaria de alertar os Srs. Constituintes que,
principalmente na região que represento, isso não
corresponde à verdade e é humanamente impos
sívelà União, através do IBDF,fiscalizartodo este
País imenso. Agora, se os Municípios pudessem
fazer essa fiscalização e pudessem até fornecer
mudas, haveria condições de terem viveiros; e
vou mais longe: sugeríamos que em lugar de a
Secretaria Especial de Abastecimento ou de Ação
Comunitária distribuiralimentos gratuitos a tantos
brasileiros- não quero dizer que não mereçam,
porque não podemos deixar ninguém morrer de
fome - tainbém fosse controlado, através dos
Municípios, que se pagasse a essas pessoas que
realmente necessitam para se alimentarem e que
não têm trabalho, que não têm emprego, uma
pensão, para que comprassem seus alimentos,
podendo ser requisitadas, através das prefeituras,
em frentes de trabalho. Aí, sim, poderíamos pro
mover esse reflorestamento à beira dos rios, à
beira das nossas estradas, em que, ambos os
lados, temos faixasde terras pertencentes ao pró
prio Governo. Por que vamos deixar criarem-se
apenas capoeiras? Por que não poderíamos reflo
restar extensões enormes? Isso seria uma solução
prática e também no artigo 47 a comissão lem
brou-se - e meus parabéns para este artigo, que
dáincentivosàqueles que por si só fazem reflores
tamento ou fazem algo em suas propriedades
para preservação do meio ambiente.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em síntese,
eram esses os itens que queria levantar e, com
referência à saúde, parabenizar-me com o nobre
Constituinte Elias Murad, pela belíssima explana
ção que fez. Só que no artigo 4°, parágrafo 3°,

quer me parecer que, como diziao nobre Consti
tuinte HélioCosta, proibir não soa bem, uma vez
que nós, queiramos ou não, dependemos, em
grande parte, dos medicamentos das multinacio
nais e do próprio exterior. Por isso sugiro que
este parágrafo fosse transformado e que sobre
qualquer trabalho de empresas estrangeiras se
mantivesse rigorosa fiscalização, e que, de fato,
como diziao Presidente desta Comissão, Consti
tuinte Elias Murad, apenas atuassem nas áreas
onde nã? temos ~ecnologia e onde necessitamos
do extenor.

É o meu pensamento, era minha sugestão, es
ses eram os temas que queríamos levantar para
alertar os Srs. Constituintes para, posteriormente,
quem sabe, serem elaboradas as devidas emen
das, que possam enriquecer mais este relatório
e, evidentemente, concordo que nem tudo pode
constar como matéria constitucional, senão a
nossa Constituição será enorme e muita coisa
necessita de lei ordinária para ser regulamentada.
Era o que queríamos dizer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- V. Ex- permite uma observação, Constituinte
Osvaldo Bender?

Aobservação é um relação ao parágrafo tercei
ro, que se refere ao artigo 4°

Ele não está querendo dizer que há uma nacio
nalização completa do setor de produção de me
dicamentos, está se referindo ao processo de as
sistência médica. A parte de medicamentos e ou
tros insumos está no artigo 5°

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Eu concordo com o nobre Constituinte, em
que há uma nacionalização completa do setor
de produção de medicamentos. Ele está referin
do-se ao processo de assistência médica. A parte
de medicamentos e outros insumos está no Capí
tulo V.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Sim, concordo com o nobre Constituinte,mas
quer me parecer que se nós precisamos de medi
camentos não poderíamos assim proibir. Eu pro
curaria os serviços médicos de assistência dessas
empresas, para os quais evidentemente precisa
haver a lei, tanto quanto eu falei, como deverá
haver referente à seguridade privada. Seria uma
seguridade privada para a assistência médica, e
a própria lei deveria regulamentar e exigiro cum
primento, se houver.

Era apenas isso que queríamos levantar.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - V.
Ex-me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-PoÍsnão.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA-Acho
que um dos problemas mais graves do nosso
País,e tiveoportunidade na Subcomissão de ouvir
vários depoimentos a respeito, é realmente dos
medicamentos no Brasil,eles têm uma aplicação
muito grande para as multinacionais. Vamos ver
onde que nós estamos: 80% dos medicamentos
neste Pais são controlados pelas multinacionais,
apenas 20% dos medicamentos são feitos por
empresas brasileiras e dependem de insumos
brasileiros. 80% dos insumos são estrangeiros,
ou da Europa ou dos Estados Unidos. infelizmen
te, no nosso País,e aqui dentro mesmo, não existe,
na realidade, nada prevendo um aporte de dinhei-

to imediatamente para que se faça pesquisa neste
País, para que nós possamos deixar os grilhões,
na realidade, desse problema seriíssimo, que é
dependência do laboratório internacional. En
quanto nós não começarmos a pesquisa neste
País, enquanto nós não conseguirmos produzir
os insumos necessários para os medicamentos,
nós vamos ficar eternamente dependentes das
multinacionais. Então acho que é um problema
seriíssimo que temos que enfrentar.

Se você quiser parar este País hoje, você não
precisa dar um tiro, ou disparar um foguete, você
simplesmente impede a importação de medica
mentos essenciais, e este País pára. Nós estamos
irremediavelmente nas mãos das multinacionais
de medicamentos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Permite um aparte nobre Constituinte?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Eu discordo um pouco dessa colocação do
ilustre Constituinte HélioCosta. Nós temos condi
ções, sim, por uma razão simples: o Brasil, feliz
mente, não respeita as patentes de medicamen
tos, e por isso mesmo estão-se movimentando
para pressionar o nosso País a respeitar as paten
tes dos medicamentos. Se nós não respeitamos
as patentes de medicamentos, como o Japão fez
no passado, antes de se libertar, e também a Itália,
nós temos condições. Aíseria, na minha opinião,
simplesmente garantir aos laboratórios genuina
mente nacionais o maior freguês de medicamen
tos, que é exatamente a CEME.ACEME,a Central
de Medicamentos, além de ter-se transformado
no maior distribuidor de medicamentos, ela é
também o maior freguês dos laboratórios multi
nacionaís.

Então, na verdade, é um mercado cativo,e esse
mercado cativo, se ele for destinado aos labora
tórios nacionais, isso poderá redimi-Ios e levá-los
depois à libertação, nesse campo tão crucial.

Agora, concordo integralmente com o que dis
se o Constituinte Hélio Costa a respeito da pes
quisa de novos fármacos. A CEME, quando foi
criada, em 1970, senão me falha a memória, a
sua principal fmalidade era de pesquisa para a
obtenção de novos fármacos, mas ela foi total
mente desvirtuada dessa finalidade, e hoje se
transformou num mero distribuidor e no maior
freguês das multinacionais. Então, aí vem aquela
proposta tão importante, que é da RENAME, 
a Relação de Medicamentos Essenciais da CEME
- cerca de 360 drogas que produzidas pela CE
ME seriam suficientes para tratar a maioria das
doenças tratáveis. O dia em que a CEME conse
guir isso será o maior passo para a nossa liberta
ção, porque no momento a CEMEproduz, dessas
360 drogas essenciais, se não me engano, apenas
56.

Esse é o ponto crucial, porque, na verdade,
a pesquisa é caríssima. São necessários cerca
de 10milhões de dólares para o lançamento de
um produto no mercado, desde a fase de pesquisa
até a fase final de mmketing. Isso é realmente
dificil para nós no momento. Mas se continuar
mos a não respeitar as patentes, e se pudermos
comprar no mercado internacional livre os insu
mos, num comércio de livreescolha, nós teremos
condições de fabricar os nossos próprios medica-
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mentos. Asoutras três fases da produção de medi
camentos, o Brasil tem condições técnicas e hu
manas para fazer.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Agradeço os apartes que vieram enriquecer
o meu pronunciamento, porque esse também é
o nosso pensamento, só que, como notamos atra
vés dos apartes, real, efetivamente, somos depen
dentes e gostaria de ver também a nossa indepen
dência o quanto antes. Por isso mesmo, pensa
mos em fazerpesquisa e investirnesse setor para
que amanhã ou depois sejamos totalmente, quem
sabe, independentes.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Mattos Leão.

O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃo - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, eu talvez queira,
neste momento, levantar, perante esta Comissão,
uma situação que me parece que até agora talvez
seja inusitada. No que pudemos entender de todo
esse relatório, esse anteprojeto da Subcomissão
de Saúde, a idéia básica é fortalecer a medicina
estatal no País. Em conversas particulares com
várias pessoas que colaboraram com idéias na
confecção desse projeto, a idéia básica é que se
deve trazer a assistência médica primordialmente
para o Estado, passando a medicina privada a
ser uma mera e temporária colaboradora, porque
na medida do possível que se possa avançar, sem
pre a assistência médica deverá virpara o Estado.

Não concordamos muito com essa idéia, Sr.
Presidente, e gostaríamos de colocar aqui algu
mas observaçôes, principalmente para que pos
sam servir de elementos de raciocínio, inclusive
para o Sr. Relator ilustrar o seu relatório. Na me
didaem que esse anteprojeto, no seu art.4°,pará
grafoS 1° e 2°, além de colocar a medicina privada
corno uma mera colaboradora, exige contrato de
direito público e incentiva a desapropriação de
serviços de saúde como, por exemplo, aquele
hospitalzinho lá do interior de uma cidade de
10.000 habitantes, cujo médico foipara lá quando
ainda não tinha nada, e de repente ele poderá
ser vítima de uma desapropriação. Por esse as
pecto, agredindo aquilo que é nacional, e aquilo
que mais perto chega ao interesse da população
brasileira, como aqui muito bem ficou dito pelo
Constituinte Ovaldo Almeida, que devemos olhar
primordialmente o interesse daquelas pessoas
que serão assistidas, e não as idéias que têm
os burocratas'do Governo, de como eles acham
que devem ser assistidas as populações.

Será que a população de Brasiliaestá satisfeita
com o sistema estatal de assistência médica que
tem hoje? E no depoimento do próprio relator
desta Subcomissão, o Constituinte Carlos Mos
coni, quando dizia que já tinha sido Secretário
de Saúde do Distrito Federal, e aqui no Distrito
Federal, proporcionalmente, era onde mais se
gastava com saúde, com assistência médica e
era onde se tinha o pior serviço,

Quer-me parecer contra-senso deste antepro
jeto, Sr. Presidente, ou contradição até, o seu art.
49, do parágrafos 1° e 29, com o art. 69, que diz
que "é assegurado o livre exercício da atividade
liberal e a organização dos serviços de saúde pri
vados". Alerto a esta Comissão o seguinte: na
medida em que se estatiza o serviço, na medida
em que se procura trazer para o Estado a presta
ção da assistência médica, e corno aqui também
já foi dito, ela só encareceu de eficiência neste

País, você estará automaticamente 'favorecendo
a medicina de grupo, seja ela nacional, estrangeira
não dá porque tem um artigo que proíbe aquí,
mas isso não é realmente o interesse da popula
ção. Quando o pessoal que pensou nisso pensou
em trazer para o Estado, em estatizar a assistência
médica, nessa primeira fase, pelo menos, dessa
Constituição que sair daqui, na verdade estará
favorecendo a medicina de grupo, os grupos parti
culares que não satisfazem, talveza seus segura
dos, quem sabe, mas à classe médica que traba
lha, os seus seJVidores, não.

Por isso, faço este alerta à Comissão. Acho que
esse anteprojeto carece, Sr. Relator, de uma revi
são muito importante. Vou repetir, porque V. Ex",
não estava presente. Acho que esse anteprojeto
da Subcomissão de Saúde, a idéia básica dele,
Sr. Relator,é trazer toda a assistência médica para
o Estado. A estatização, embora não tenha sido
conseguida, talvezjá, mas a idéia é essa: dar prefe
rência para o Estado. Vai-senum município onde
existe um hospital do Estado, aquele tem que
ter preferência total, e acho que a qualidade da
medicina prestada pelo Estado será sempre infe
rior àquela prestada por um hospital particular,
mesmo que o serviço seja comprado. Então,
aquela população que a gente está querendo be
neficiar, na verdade estará sendo prejudicada. E
dizer que se trouxer recurso e se formar pessoal
o Estado vai conseguir a curto prazo prestar um
serviço eficiente à população brasileira, eu não
acredito, acho que é utópico e acho até que é
mentira se falar isso.

Por isso é que faço este alerta a esta Comissão
e ao Sr. Relator.Aidéia do sistema único de saúde,
tudo bem, é válida. ~s querer pretender que
através desse sistema único o Estado passe a
dar assistência à saúde em todos os seus setores,
desde a prevenção até a assistência médica, com
eficiência, isso não será verdade, nem a curto
nem a médio prazo. Nem a medicina preventiva
fará bem a curto ou médio prazo, imaginem o
resto.

Gostaria que isso ficasse para elemento de dis
cussão e de raciocínio, porque me parece que
estou chamando a atenção para esse aspecto em
primeira mão. Nas reuniões que assisti na Subco- _
missão de Saúde e aqui não vi ninguém lembrar
que, esta idéia básica ou talvez essa roupagem
externa desse relatório,na verdade signifique uma
piora na qualidade da assistência médica neste
País em relação aos interesses dos usuários. E
o Deputado muito bem aqui falou sobre a pes-i
'quísa da Folha ele S. Paulo, onde mostra nitida
mente a preferência da população brasileira.

Mais dois pequenos itens aqui. Gostaria de co
mentar sobre a proibição da propaganda dos re
médios e dos cigarros, porque eu mesmo, no
primeiro ano da legislatura anterior, apresentei
um projeto exigindo que nas carteiras de cigarro
constasse aquela advertência; - "Cuidadol Este
produto pode fazermal a sua saúde". Já faz,então,
quase cinco anos que apresentei esse projeto,
e, realmente, não sei nem onde está. Quando
disseram aqui que a população brasileira trocou
70% dos parlamentares, faltou trocar, de certo,
a direção da Casa, os funcionários. Porque esses
projetos realmente existem e não foram desenga
ve,tados. Por outro lado, acho que vedar total
mente a propaganda de cigarros e debidas alcoó
licas é uma coisa que não tem soIuçllo. Será defi-

oitivo se ficar esse artig<il, na Constitúição. Acho
que a propaganda do medicamento deverá ser
proibida, porque não há como justificar uma pro
paganda de remédio, que deveria, na verdade,
ser sempre prescrito por um médico. Mas o cigar
ro e a bebida alcoólica, desde que regulamen
tadas por lei, com as advertências necessárias
dos riscos à saúde, acho que poderiam ser permi
tidas.

Por último, quanto à eutanásia, conheço a posi
ção do Relator dessa Subcomissão, que colocou
aqui esse artigo justamente para suscitar discus
são. Ele também não tem posição firmada sobre
a eutanásia. Gostaria de chamar a atenção por
quanto, na Constituição, realmente, não deveria
constar esse artigo, tendo em vista os vários casos
particulares, inclusíveaquele de simplesmente se
desligar um aparelho, em ocasiões que realmente
sabemos, pela prática médica, que é mais conve
niente.

Muitoobrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Con
cedo a palavra,pela ordem de inscrição, ao Cons
tituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - V.Ex"
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Eu haviapedido um aparte ao Constituinte Mattos
Leão.

O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃo - Eu
concedo o aparte a V.Ex" .

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Como
o Constituinte não lhe concedeu o aparte, a Presi
dência continua o aparte. Mas já que S. Ex" lhe
concedeu, eu pediria permissão...

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
É rápido; eu achei interessante uma colocação
do Constituinte Mattos Leão e gostaria que S.
Ex" desenvolvesse essa tese de por que a medicina
de grupo não satisfaz o usuário e satisfaria, de
alguma forma, aos profissionais da saúde.

O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃo - É
o contrário.

O SR. CONSTITUINTE EpuARDO JORGE 
Foi isso que V. Ex' anurtciou. Então, eu gostaria
que V.Ex"desenvolvesse essa tese, o que V.Ex'
vê na medicina de grupo que possa prejudicar
os usuários em relação aos outros métodos priva
dos de assistência à saúde?

O SR.CONSTITUINTE MATTOS LEÃO-Não,
eu não disse isso. Eu disse que pode até satisfazer
os usuários, mas que não é aquilo que a classe
médica, que presta o serviço, gostaria que fosse.
Foi isso que eu disse.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE -
V.Ex" falou...

O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃo - Eu
não; V.Ex" é que entendeu mal.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Bom,eu ouvi assim. Mas, tudo beml O que inte
ressa é a intenção do Constituinte. Então, sobre
~ questão, Constituinte, V. Ex" acha que essa
tese de fortalecimento do setor público irá, em
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ú1tima'instância, beneficiar a medicina de grupo.
E prejudicar a quem?

O SR. CONSTITUINTE MATTOSLEÃO-Não,
Constituinte; o que eu disse foi o seguinte: dentro
de um dos argumentos que usei para dizer que
sou contra a estatização da medicina, de um mo
do geral, além do atendimento pior que a popu
lação assistida teria, pelo fato de ser um seJViço
público, e citei exemplos, do que acontece hoje
no País. Um deles seria, também, indiretamente,
na medida em que o seJViço público se toma
ruim, pior ou menos eficiente, ele cita um exemplo
já disso, a tendência da população seria procurar
um outro tipo de serviço que lhe desse melhor
antendimento, e é justamente nesse campo da
medicina de grupo que eles tenderiam a cair. Isso
aconteceu recentemente aqui em Brasília, dentro
do meu gabinete conheço um caso, de uma mu
lher que não podendo ter a assistência que preci
sava num momento de urgência, no dia seguinte
fez um contrato com a Golden Cross, porque não
tinha como ter assistência médica nas condições
em que encontrouaqui em Brasília.Então, é sobre
esse aspecto, não sei se esclareci bem, ao mesmo
tempo, acho que o profissional da medicina passa
a ser um assalariado da medicina de grupo. Então,
sobre o aspecto da liberalidade no art.6°,eu estava
falando da contradição desse artigo - a liberdade
ficará prejudicada justamente por isso.

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Para
não prejudicar o tempo do Constituinte Edmilson
Valentim,se S. Ex" permite, eu vou deixar a palavra
com o Constituinte Mattos Leão, bem democrati
camente, para que V.Ex" possa solicitar O aparte.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA- Nós
não temos no Brasil, lamentavelmente, nenhum
parâmetro da saúde estatizada. Nós temos exem
plos lá fora, como acontece na Inglaterra onde
se tem os melhores hospitais, os melhores médi
cos do mundo à disposição de qualquer trabalha
dor, qualquer pessoa da classe média ou da classe
alta sem pagar um tostão, os melhores serviços
médicos do mundo, melhores do que nos Esta
dos Unidos.

O que tivemos no Brasil,no ano passado? Tive
mos uma experiência com os chamados IAPS,
que, diga-se de passagem, até funcionavam; os
1AP1, lAPTEC, IAPC, os IAPde modo geral, fundo
navam relativamente bem. O IPASE, por exemplo,
no Rio, do funcionário público, eu não sou muito
antigo nem velho, mas lembro-me de que meus
pais se serviram muito desses hospitais e eram
maravilhosos' hospitais, até recentemente eram
bons hospitais. O que aconteceu, nos últimos 20
anos, é que, infelizmente, dentro do orçamento
que nós devíamos dedicar à saúde no Brasil o
que acontece é isto: do orçamento nacional ape
nas 1%vai para o Ministério da Saúde. É evidente
que não se pode fazer saúde, nem preventiva,
neste País, com 1%dó orçamento nacional. Então
o que se faz?Acontribuição da Previdência Social,
tirada do bolso do trabalhador todos os meses,
querendo ele ou não, o Governo tira da contri
buição da Previdência social uma média de 15%
do que ele paga mensalmente, para fazer a Previ
dência Social neste País, para fazer o seguro de
saúde para nós todos. Ele que não contribui, por
que a dívida do Governo Federal com a Previ
dência Social neste Pais, eu fiz as contas - chega

à extraordinária soma de 980 bilhões de dólares,
desde 1964. Não pagando, não participando des
se regime tripartide que nós temos, onde contribui
o trabalhador, o empregador e o Governo, como
ele não entra com a sua participação, entra man
dando, entra dizendo o que fazer com o dinheiro,
e como fazer, de que maneira fazer. É injusto.
Nós não temos um parâmetro neste País, não
podemos dizer que não irá dar certo, porque irá
dar, sim. O que se propôs neste relatório não
é uma estatização da medicina ou da saúde no
Brasil;é apenas levar ao povo o que ele tem direito,
o que tinha no passado e não teve mais nos últi
mos 20 anos, mas terá novamente através deste
projeto.

O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃO
Gostaria de esclarecer ao Constituinte que nós
não somos contra a idéia de levar ao povo o
que o povo tem esperado, entenda-nos até um
ponto. A questão é a maneira de fazer isto, a
maneira de levar, a maneira de colocar o antepro
jeto. Porque comparar o Brasil com a Inglaterra,
hoje, seria pelo menos utópico, dentro dos próxi
mos 50 anos. Talvez esta Constituição não esteja
de pé até lá; esperamos que sim. Mas acho que
temos que ser mais práticos, mais pragmáticos,
devemos pensar em resolver o problema. Claro
que o aporte financeiro para o setor, não se discu
te porque no Brasil hoje é ínfimo. Mas eu gostaria
de lembrar ao nobre Deputado Hélio Costa tam
bém que se eu expressei algumas opiniões sobre
o artigo 8, sobre a proibição da propaganda de
medicamentos.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
O Constituinte Hélio Costa deu uma contribuição
que acho muito importante, e eu gostaria de com
pletar o meu comentário, em relação à exposição
do Constituinte Mattos Leão. Parece-me que ele
cai numa armadilha muito comum atualmente.
Antes de começar a reunião eu estava conver
sando com um companheiro, dizendo que a ar
madilha é a seguinte: Pergunta-se a uma pessoa
do povo o que ela prefere; um hospital do INPS
ou um hospital privado, da melhor qualidade?
Lá em São Paulo, por exemplo, o que é melhor;
ir para o Einstein ou para o Pronto Socorro Muni
cipal de Tatuapé? Essa pergunta é o tipo da per
gunta da sinuca, do sofisma. Primeiro, porque
a maioria da população não tem direito a essa
opção, segundo, porque essa possibilidade de op
ção para alguns na sociedade durante esses 20
anos, foi dirigida. O sistema de saúde, de assis
tência médica, no Brasil, hoje, é como se fosse
uma moeda - eu dizia ao Constituinte Mendes
Botelho - de um lado é a face burocratizada
estatal, como INPS, ineficiente, filas, e do outro
lado, a face privada, alguns hospitais de boa quali
dade para um setor de alto rendimento da socie
dade e hospitais privados também de baixa quali
dade, mas que atende mais rápido. Não interessa
a qualidade, mas atende mais rápido, porque in
clusive baixam um percentual de risco de acertar
ou errar tão grande - a maioria acerta, algumas
vezes erra com danos irreparáveis, para a saúde
da população dando a impressão à população
que é melhor atendido.

O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃo - O
Constituinte está dizendo uma heresia ao afirmar
que os hospitais são irresponsáveis e desonestos!
Acho que não é este o caso!

O SR. CONSTITUINTE HÉliO COSTA-Acho
que não, ele está fazendo uma comparação, está
falando em tese. Se dizia no regime militar que
era como uma cavalaria, rápido e mal feito.

O SR. CONSTITUINTE MATTOSLEÃo-Mas
isso não é verdade, não se pode generalizar isso
no País.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
É claro que não estou generalizando, estou dízen
do que a maioria deles é desse jeito, a maioria
dos hospitais públicos, atualmente, tem péssima
qualidade de serviço. Mas isto é uma sinuca. Fo
ram 20 anos de serviço que, ao mesmo tempo
burocratizante e ao mesmo tempo privatizante
que levou a esse sistema. O que estamos propon
do aqui é uma outra formulação; não se trata
de escolher entre ir para a filado INPS ou arriscar
um atendimento super-rápido num hospital priva
do. É um outro sistema que se está propondo,
é uma outra formulação. Essa sinuca não se colo
ca; essa escolha entre cara-e-coroa não se coloca.
Nós queremos trocar essa moeda por outra moe
da; é outro sistema. Evidentemente se dirá que
é utopia. Aliáseu louvo o Constituinte Mattos Leão
quando ele fala em utopia, porque utopia geral
mente é uma coisa boa a que se quer chegar,
não é realizávelno momento, mas a que se quer
chegar, demonstrando que o Constituinte Mattos
Leão caminha, pelo menos nas idéias, nas uto
pias, na mesma direção do que todos nós aqui.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - V.
Ex" me permite fazer uma observação?

Nos meus trabalhos todos, como jornalista,
uma vez ouvi uma estória tão interessante, que
se adapta muito bem a este problema todo, do
qual estamos falando, sobre os hospitais no Brasil
serem bons ou serem ruins. É a estória do cidadão
que foi a um hospital para cortar a pema direita;
no dia seguinte o médico chega na cabeceira
da cama dele e diz-lhe: "Eu tenho notícias boas
e notícias ruins, qual você prefere primeiro"? Ele
disse: "Dê-me a ruim, porque já estou acostu
mado com notícíaruírn todo dia". O médico dis
se-lhe: "A ruim é o seguinte: nós cortamos sua
perna errada". O paciente respondeu: "Qual é
a notícia boa?" O médico disse-lhe: "A boa é
que a perna ruim está boa".

O SR. CONSTITUINTE MATTOSLEÃO-Sou
o dono da palavra, o Constituinte vai me permitir;
não é por falta de respeito a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE -
V.Ex"é o dono da palavra.

O SR.CONSTITUINTE MATTOSLEÃo -Não,
Constituinte. Eu daria o aparte novamente, mas
V. Ex" deu o aparte quando a palavra era minha.
V.Ex"não poderia ter dado o aparte quando quem
deveria tê-lo dado seria eu.

Não gostaria, Constituinte Hélio Costa, de colo
cações tipo piadas e neste sentido fossem coloca
das numa situação tão séria como esta, para dar
a impressão à população de que tudo neste Brasil
que se faz em termos de medicina, da particular
ou da pública, seja desonesto ou carente de res
peito a nossa gente, ao nosso povo, à nossa pes
soa humana. Acho que isso não ocorre, pelo me
nos em 98, 99% de todo serviço de saúde no
País. Ocorrem algumas fraudes, ocorreram mui
tas situações irregulares, mas por deficiência in-
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c1usive da própria gestão do sistema de hOje, que
nós absolutamente não defenderemos. Mas acho
que colocar como piadas, na hora de se fazer
uma Constituição, situações médicas, não são
bem-vindas, com todo respeito que tenho a V.
Ex'

O SR. CONSTITUINTE HÉuo COSTA- Não
foi piada, eu estou apenas ilustrando com uma
estória.

O SR. CONSTITUINTE MATTOSLEÃo -Mas
não nos levará a nenhuma conclusão realmente
séria. Acho que não é assim; muitas vezes ouvi
mos estórias de alguns órgãos de imprensa, que
eram verdadeiras, mas são exceções; não eram
a regra. Gostaria de colocar isto, mas não tenho
nenhum motivo especial para defender hospitais
de iniciativa privada; apenas são as idéias que
tenho.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Edmilson
Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, farei obser
vações bem rápidas, embora muitas das minhas
opiniões já tenham sido colocadas e debatidas,
aqui, pelos nobres colegas. Antes, eu gostaria de
cumprimentar os nobres Constituintes que elabo
raram este relatório da Subcomissão da Saúde,
Seguridade e Meio Ambiente, achando que real
mente ele traz algo de novo no sentido do avanço
e da conquista da saúde para o nosso povo. Isso
é que realmente norteou os trabalhos desta Sub
comissão, e a idéia central desse relatório é justa
mente - discordando do Constituinte que me
antecedeu, na sua colocação' inicial - colocar
a saúde como um dever do Estado e um direito
de todos. Gostaria de aproveitar para dar um de
poimento de um usuário. Já falei aqui ontem,
que os funcionários da fábrica onde eu trabalhava,
tinham um convênio de atentimento com uma
dessas empresas. Eu sempre me perguntava de
onde é que saía o pagamento dessas empresas.
Logicamente tomamos conhecimento dos con
vênios que existem entre os empregadores, as
fábricas, entre as empresas privadas de saúde
e o Estado, e nos deparávamos com a rede públi
ca e verificávamos que grande parte, da deficiên
cia da rede pública, e o grande reclamo dos seto
res da saúde, - dos médicos, os próprios direto
res de hospitais - o grande grito era a falta de
verba, de recursos. Inúmeros são os casos em
que o lNAMPS, em que as entidades públicas
estavam envolvidas com a corrupção do dinheiro
público, dos recursos destinados à saúde. E fazía
mos um paralelo a essa realidade da saúde públi
ca, com a falta de recursos e os recursos destina
dos a essas empresas através desses convênios.
Esse é um dado concreto, de conhecimento da
maioria dos Srs. Constituintes. Qual é o percentual
de recursos que hoje é destinado à saúde do
povo brasileiro, e investido realmente na saúde
do povo brasileiro? Realmente a falta de um pro
jeto trabalhado, uma perspectiva responsável por
parte do Estado, nesta questão, e esse relatório,
serão resgatados com um projeto claro e sério
nesta questão. Porque dizrespeito, e se preocupa
com a estrutura em garantir os recursos que serão
fundamentais para implementação desse projeto.
Isso, na nossa opinião, é fundamental.

Por outro lado, com relação a essa discussão,
a esse debate sobre a estatização, é fundamental
termos claro que a saúde, assim como o ensino,
são deveres do Estado, não por mera declaração,
mas são preocupações, são direitos de uma popu
lação, e têm que ser dever de um Estado. Não
se pode, de maneira nenhuma, colocar a saúde,
a educação, que representam o desenvolvimento
do povo, o desenvolvimento de uma sociedade,
colocar essas questões como objeto de lucro, co
mo objeto de uma sociedade, colocar essas ques
tões como objeto de lucro, como objeto de pro
gresso econômico de determinados grupos.
Quando se coloca, e nós tivemos saúde como
mercado, como um método de se obter lucros,
sempre e a grande maioria das vezes, porque
tem fms lucrativos. Aqualidade cai, porque come
ça realmente a prática de atendimento rápido,
pois cada leito representa um determinado per
centual. Com isso a qualidade, a preocupação
de realmente dar um atendimento condizente
com a necessidade do povo vai caindo de maneira
drástica. Isso não é um caso isolado, é um caso
generalizado. Isso no caso dos convênios, isso
quando há um acesso a setores da população,
mas a grande massa de trabalhadores nem aces
so tem a essas empresas que se colocam como
tendo excelentes serviços de saúde. As exceções
que existem, na nossa opinião, não são acessiveis
à grande massa de trabalhadores neste Pais, mui
to pelo contrário; a grande massa só tem acesso
realmente a esse serviço ineficiente do serviço
público, mas não ineficiente por concepção, inefi
ciente por falta de um projeto responsável, inefi
ciente por falta de aplicação de recursos, por falta
de prioridades, prioridades essas, projetos esses,
recursos esses que nós vemos serão atendidos
em parte, uma parte considerável por este projeto
da subcomissão.

Nós gostaríamos de dar este nosso depoimen
to, estas nossas considerações, contribuindo para
reflexão dos membros desta Comissão, porque
acreditamos que é de fundamentai importância
que esse relatório, que os avanços consignados
nesse relatório sejam aprovados por esta Comis
são da Ordem Social.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao último orador inscrito, Consti
tuinte Geraldo Campos.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nós não so
mos especializados no tema hoje em debate, a
medicina, da qual só conhecemos o curso de
Medicina Legal que fiz como advogado, e sabida
mente noções muito rápidas. No entanto, como
cidadão, vejo com grande entusiasmo o produto
de trabalho da Subcomissão de Saúde, Seguri
dade e MeioAmbiente. Acredito que quando este
anteprojeto chegar ao conhecimento da popu
lação será recebido seguramente com muito
apoio, ele veio ao encontro de um anseio que
corrigirá o nosso passado recente. É sabido, des
culpem-me os privatistas, de quanto se estimulou
a medicina privada ao longo de 20 anos. A Previ
dência encomendava aos laboratórios particula
res, aos hospitais, todas as consultas, os trata
mentos, exames e com isso floresceu a medicina
particular, a medicina privada, edificando hospi
tais um atrás do outro. Brasíliaé um bom exemplo
do que estamos dizendo, em conseqüência do

desestimulo à saúde pública patrocinada pelo Es
tado em seus próprios veios, a qual foi se redu
zindo e perdendo toda a capacidade assistencial.
O que nós vemos é a preocupação em restabe
lecer o princípio da medicina unificada, da saúde
pública unificada, poder-se voltar a patrocinar, e
já agora em novas bases, com a dotação orça
mentária numa proporção séria, capaz de corrigir
os equívocos desses anos. Todos nós conhece
mos quantas falcatruas foram feitas, pelos estabe
lecimentos particulares de medicina, na assistên
cia dispensada aos que têm o benefício da Previ
dência. Quanta consulta falsa, quanto medica
ídêncía.

Todo esse dinheiro estava sendo drenado dos
recursos da Previdência, do Ministério da Saúde,
em lugar de se destinar à edificação de hospitais,
de ambulatórios que pudessem atender a quem
precisava da assistência.

Uma coisa que observamos também com gran
de entusiasmo é quanto à questão dos labora
tórios. Sabidamente, 80%, como já foi dito aqui,
dos laboratórios que funcionam no Brasil são de
propriedade estrangeira, pertencem a multinacio
naís, e não há nenhum esforço para se modificar
o comportamento que se adotou até agora. Nós
acreditamos que, depois do êxito alcançado com
a reserva de mercado da informática, que essa
experiência podia ser estudada para se aplicar
também na química fina, naqueles produtos que
nós sabemos que entram subfaturados e que
saem superfaturados daqui, fabricados e manipu
lados pelos laboratórios intemacionais.

Se houvesse uma reserva de mercado da quí
mica fina e um estímulo à pesquisa, provavel
mente nós poderíamos ir, progressivamente,
substituindo a importação, a fabricação desses
produtos no Brasil;fabricados por nós, em substi
tuição aos que são fabricados pelos laboratórios
das multinacionais.

Nós queríamos dizer e, como já falamos ante
riormente, não somos especialistas no assunto,
no entanto, na questão da eutanásia tenho idéias
próprias. O meu humanismo me leva a achar
que a proibição pura e simples de todo tipo de
eutanásia não é a solução mais sábia. É apenas
a opinião de leigo, mas, pelo menos para mim,
eu reservo a esperança de ter o direito de, se
estiver vítima de uma doença terminal, naquele
ponto em que a morfina já não produz efeito,
de poder decidir se quero ou não continuar viven
do.

Acho que a chamada eutanásia piedosa, aquela
em que a família decida, quando o seu ente que
ridojá está numa vidavegetativa e quando a medi
cina da nossa época não tem remédio ainda para
curar, que essa é uma decisão em favor do pa
ciente e não contra ele. No entanto, eu me reservo
para trocar idéias com os que melhor conhecem
o assunto e, se foro caso apresentar uma emenda.

Era isso, Sr. Presidente, queria dizer do meu
entusiasmo com o anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- É mais um esclarecimento que gostaria
de pedir ao Constituinte José Elias Murad.

Gostei das informações que o Sr. colocou e
eu gostaria de entender o seguinte: onde é que
está assegurado e, além de assegurado, a obriga-
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ção do Estado com relação à pesquisa na área
de saúde e na área farmacêutica?

No art. 5°, caput diz:

"Art. 5° ...de recursos humanos, sanea
mento básico, com insumo, equipamentos
de pesquisa e desenvolvimentos científico e
tecnológico na área de saúde, são subordi
nados aos interesses..."

Agora, proíbe a atividade das multinacionais
nesse setor. Porque estou percebendo é que não
existe a proibição das multinacionais nesse setor.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Proibição não há.

Eu tenho aqui um esclarecimento. Realmente
não há e isso, propositadamente, de acordo com
o consenso, porque nós achamos que elas têm
lugar ainda.

Mas, como aquele art. 5°, como lembrou bem
o Constituinte Adylson Motta, se não me engano,
nós dizemos que há responsabilidade nessa poli
tica nacional de saúde e a questão da pesquisa,
que também é fundamental.

Agora, eu acho que aqui, sim, talvez pudés
semos fazer uma emenda e parece que o Conse
lho Federal de Farmácia irá solicitar qualquer coi
sa nesse sentido, para um estimulo maior à pes
quisa dos insumos básicos.

Concordo com o meu amigo Constituinte Men
des Botelho, quando acha também que, nos §§
1° e 2° do art. 4°,nós poderíamos ainda ampliar
mais a participação do setor privado. Também
acho que isso é possível, mas não ficou realmente
muito definido esse estimulo à pesquisa.

Eu queria, Sr. Presidente, aproveitar também
a oportunidade e dizer aqui, mesmo lamentando
a ausência do nosso companheiro que saiu agora
há pouco, a quem eu respeito muito, admiro e
até sou amigo, porém eu não concordo com ele,
quando fala a respeito do problema das piadas.
Eu gosto muito de uma boa piada e eu costumo
até fazê-Ias e fiz muito isso na Presidência da
Subcomissão, e também julgo que um dos me
lhores instrumentos de crítica é o humor.

Não quero dizer que eu esteja fazendo a defesa
do caro amigo Constituinte HélioCosta, mas ven
do um indivíduo que faz uma crítica com bom
humor, acho que ele atingirá muito mais facil
mente os seus objetivos.

Nessa questão da pesquisa seria prudente e
até útil acolher a sugestão do nosso colega e
melhorar ou ampliar um pouco essa parte, ainda
mais com o que disse também o nobre Consti
tuinte, a respeito da reserva de mercado para a
quimica fina.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Obrigado ao Constituinte Murad.

Gostaria só de levantar algumas questões bem
rápidas a partir da ajuda que eu recebi em termos
de esclarecimento e dizer o seguinte: o art. 4°,
em seus §§ 1° e 2., parece ser um dos motivos
de maior controvérsia entre os diversos Consti
tuintes aqui presentes. Eu chamaria a atenção
no sentido de que não consigo perceber onde
é que estaria o ranço estatizante da proposta, a
nível de saúde, a partir desses dois parágrafos.
Respeito profundamente a interpretação dos de
,mais Constituintes que assim o fizeram. O que

eu consigo perceber aqui claramente é a mesma
concepção em termos filosóficos,em termos polí
ticos, que foi aprovada na Subcomissão de Edu
cação: não haverá verbas do Estado para o setor
privado, para a educação privada.

O Sr. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS MURAD
- Não chega nem a isso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Então, realmente está capenga. O espí
rito seria mais ou menos esse: o Estado não irá
mais continuar incentivando o setor privado, que
considero a coisa mais correta, feita neste País.
O cidadão tem todo o direito não só de ampliar,
investir seu capital na saúde, na área de saúde
- aqui está dito com toda a clareza. Só não diz
receber incentivo. De minha parte, acho que, eu
perguntei ao Constituinte Eduardo Jorge, e ele
me falou que foi uma proposta, esse § 2° do art.
4°, de um dos setores de saúde, do Conselho
Federal de Medicina,no sentido de intervire desa
propriar. Não sei se ajudaria muito o sistema de
saúde na forma que está aqui. Digo com toda
a sinceridade. Acho que se ficarmos levando as
discordâncias para este ponto, nós projudicare
mos as alianças mais importantes que nós pode
ríamos ter a nívelda proposta, como um conjunto.
É uma proposta que eu levanto. Gostaria de ver
a parte das explicações de todos os Constituintes,
e do nobre Constituinte José Elias Murad, eu não
consigo entender soberania se não tiveruma proi
bição a nível da pesquisa na área farmacêutica
e da quimica fina, este País não terá nenhuma
soberania, nem a curto e nem a longo prazo.
É brincadeira discutir soberania. Então duas su
gestões o Constituinte José Elias Murad disse que
já existe algumas instituições na área de saúde,
da sociedade civil pensando nisso, se não tiver
eu gostaria que algum companheiro mais espe
cializado nesta área fizesse acharmos importante,
em termo de emenda. Acho que a soberania pas
sa por aí. Teve um discurso, no dia da apresen
tação brilhante, de iniciativado nosso Presidente,
ao convocar aquela entrega solene dos nossos
trabalhos. E teve um cidadão da área de saúde,
em que ele fez um discurso representando as
instituições da sociedade civil, e que no final do
discurso ele dizia: "Saúde é democracia, demo
cracia é saúde". Eu acho até restritivo aquilo ali.
Acho que é verdade, mas não diz tudo. Se nós
não entendermos que estas questões ligadas à
saúde, e principalmente a área farmacêutica, elas
dizem respeito à soberania e são condições bási
cas para que exista democracia neste Pais, vai
além, bem além, da afirmação feita lá, que eu
acho séria, tem sentido, mas o problema é muito
mais profundo. Então gostaria de chamar a aten
ção para isto aí.

Gostaria de deixar a minha admiração, pelo
trabalho desta Comissão, no que diz respeito ao
meio ambiente. Se nós conseguirmos aprovar es
ta proposta a nivel da Constituinte, sem medo
de se dizer que são muitos artigos. Na Suíça che
gam a detalhar assim, pormenores, no que diz
respeito a meio ambiente. Neste aspecto, pelo
menos, nós entraremos numa era de moderni
dade neste País.pelo menos neste, já que estamos
sendo sonegados na nossa utopia de tomar este
País um dia, um país livre e soberano. Mas se
pelo menos neste aqui, nós conseguirmos avan
çar e houver um amplo acordo, nós teremos mais

condição de um dia sermos respeitados por esta
decisão. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Só por um minutinho, Sr. Presidente. Não sei se
citei, no momento em que falei no art. 8°, onde
eu sugeri que ao invés de ''vetada'' seja "regula
mentada", para se incluirtambém os agrotóxicos.
Isso foi recomendado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte AdylsonMotta,para
encerrarmos os nossos trabalhos de hoje.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, no inícioda reunião fiz uma coloca
ção em termos genéricos sobre o resultado do
nosso trabalho, que é o anteprojeto que está aqui
e que, sem dúvida, foi um trabalho transparente,
como eu disse, e não tenho nenhuma retificação
ao que falei no inicio. Agora, eu tive cautela em
dizer que isto aqui foi o fruto de um trabalho
aprovado pela maioria, mas que evidentemente
teve posições conflitantes. E também eu tive cau
tela em dizer que aqui tem muita matéria que
não seria assim pertinente a um texto constitu
cional. Como agora há pouco, o Constituinte Hélio
Costa citou um caso, e eu concordo plenamente,
de que esta parte a que ele se refere de propa
ganda não é um assunto para ser tratado num
texto constitucional. Agora, tal é o descrédito hoje
dos nossos legisladores, que ninguém irá acre
ditar, que amanhã ou depois isto venha a ser
consagrado num texto de lei. Isto é terrível e la
mentavelmente é uma realidade. Outro aspecto
que ele levantou aqui e levantei na última reunião
da nossa Comissão é que faltou o agrotóxico para
completar, aqui, o elenco das proibições. É uma
questão estratégica; não sei se irá constar da
Constituição. Parece-me que esse último aí, dos
agrotóxicos, complementaria o quadro.

Agora, por exemplo, sou de um Partido que
defende a livre iniciativa; tenho a sensibilidade
necessária para ver que a livreiniciativanão signi
fica liberdade absoluta, liberalidade e até licencio
sidade. Acho que a livre iniciativase fundamenta
na liberdade com responsabilidade, que é o prin
cípio da democracia.

Agora há pouco, nosso prezado Constituinte
Geraldo Campos, citou um fato ali de alguns es
cândalos que teriam havido em hospitais particu
lares. Eu poderia citar isso em dezenas e centenas
de hospitais públicos. Quer dizer o argumento
não é válido sob este ângulo, porque eu tenho
um princípio comigo. Eu, por exemplo, sou nacio
nalista e votei em todas as propostas aqui, contra
as multinacionais. Isso eu tenho desde a minha
juventude. Agora, se existem' multinacionais e
abuso aqui dentro do Brasil, é porque há maus
brasileiros que permitiram que elas ingressassem
e se espraiassem no território brasileiro. Se existe
abuso no setor médico-hospitalar particular, é
porque existe, no mínimo, uma omissão, para
não dizerconivência do setor público encarregado
de proceder a uma fiscalização e a uma super
visão nestes convênios estabelecidos. Se houve
aqueles escândalos - citei estes dias, o do Banco
do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Pará
- é porque houve uma conivência criminosa do
Banco Central, que não exerceu a sua função
de órgão fiscalizador,que aliás já sabia com ante
cedência o que estava ocorrendo. Se houve este
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caso, aí, desse escândalo nas cooperativas, é por
que o Incra não cumpriu a sua função fiscaliza
dora como órgão do Estado responsável pelo se
tor. Nós vemos que a coisa não é exatamente
como está se passando. Eu defendo a livreinicia
tiva.Agora acho que o Estado tem que estar pre
sente, tem que controlar.

Então, eu defendi esse Relatório, porque é um
grande progresso, se omitindo no trabalho inicial,
li livre iniciativa. Quer dizer, houve uma tentativa
elltatizante aqui, houve uma reação e é natural
que houvesse. Há pessoas com tendência estati
zante; houve uma reação, partiu-se para o meio
termo, e o fruto do nosso trabalho foialgo, assim,
aceito por todos, uns votando alguns artigos por
unanimidade, outros não, mas ele é o fruto real
mente da vontade da maioria aqui. Por exemplo,
este artigo que o Constituinte Osvaldo Bender
I~antou das multinacionais foiaprovado aqui, por
t@>dos os Constituintes, à exceção de um que pe
I!!iu fossem retiradas aqui pessoas, e não apenas
~ proibissem entidades, empresas estrangeiras,
mas também pessoas. Chegou-se, então, à con
e1usão que se poderia ter alguns cientistas, algu
mas pessoas estrangeiras que poderiam trazer
FlPS uma valiosa contribuição; e já seria uma espê
~ de xenofobia, jacobinismo, nós tirarmos esta
)9Ossibilidade até em detrimento da nossa ciência
médica aqui no Brasil, embora haja valores ex
traordinários aqui. Então, este artigo foi aprovado
JlX'r unanimidade. Agora, ele é apenas na parte
cleassistência médica. Nós não achamos neces
sário um hospital estrangeiro, uma Golden Cross
00 Brasil,porque nós temos condições de suprir
.estes setores. No setor farmacêutico, eu só não
votei em favor da estatização, por uma razão 
eu sou a favor,se um dia nós tivermos condições,
JIIÍÍO digo estatizar,de evitara empresa estrangeira,
~ que nós não temos, realmente, no momento.
e: o Constituinte Hélio Costa, com a sua expe
riência internacional, ele conhece melhor do que
~, pelo menos ele sabe que um boicote que
'" faça, no fomecimento de matéria-prima, no
flIIOmento, nos coloca de joelhos, à frente de qual
~r outro País. No momento nós não temos
eGlIldições. Veja-se há poucos dias, a calamidade
~ aconteceu aqui no País, quando, durante o
~o Cruzado,não houve um reajuste nos preços
'ebsmedicamentos e faltaram medicamentos fun
l!IIImentais nas farmácias. Eu precisava de um
medicamento para meu pai, tive que percorrer
bat!lo O Rio Grande do Sul e não consegui o que
'retineiramente tinha nas farmácias. Imagine-se no
'eI!W de um momento para outro se estatizar esse
setor!Acho que de uma forma progressiva, é a1gu
'I'I'HI coisa em que se deva pensar - não digo
estatizar- mas, nacionalizar.

Fico contente ao ser admitida a iniciativa priva
dIl, mas acho que ela deve ser controlada.

No setor de previdência aconteceu uma coisa
curiosa. Aprevidência privada deve existircomple
mentarmente e regulada em lei. Apresentei aqui
uma proposta neste sentido, mas esses escân
dalos que houve com o Montepio da Familia Mili
tar e outros trouxe aquele fantasma de que a íní
Ciativa privada no setor de seguridade é todo cor
rompido. Aconteceu uma coisa curiosa, eu quis
por aqui, de uma forma limitada, a iniciativapriva
da, no setor áe seguridade social e Previdência
Social, e fui derrotado, mas aceitaram-me na sua
integralidade até como concorrente ao setor pú-

blico, porque no meu texto apresentado dizia:"A
leiregulará a previdência privada,em caráter com
plementar, à PrevidênciaSocial, em todas as suas
áreas, em especial aos seus planos de seguro
ou a eles assemelhados." Caracterizei o aspecto
de complementalidade da PrevidênciaSocial. Pois
aqui, o texto, no temor da iniciativaprivada expõe
assim: "É vedada a subvenção ou incentivo fiscal
- que aliás nunca houve isso - dos Poderes
Públicosàs entidades de previdência privada." En
tão admitiu-se as entidades de previdência privada
sem qualquer limitação. Aqui elas podem até ser
concorrentes do setor público; no meu projeto
limita ao aspecto complementar. Vejam que na
intenção de fazermos uma coisa, estendemos
além do que eu pretendia. Aliás eu vou voltar
com a minha emenda tentando restringiro aspec
to complementar da seguridade privada.

De qualquer forma, acho um bom trabalho;
é uma fonte preciosa e nós iremos acrescentar
muita coisa na Constituição baseados neste traba
lho. Dentro de minha concepção do que seja uma
Constituição, ireilutar, para que realmente ela seja
sintética; vou ser honesto - os princípios básicos
têm que constar.

Por exemplo, na questão do transplante, que
foitambém aqui citado, essa regulamentação tem
que ser feita numa lei complementar, numa lei
ordinária.Esse caso da propaganda, essas especi
ficações todas, acho que não compete ficardentro
da Constituição.Já foi feitoum cálculo, e baseado
nas propostas que andam circulando por aí, nós
já temos mais de mil artigos na Constituição e
terão que ser enxugados, nesses aspectos dispen
sáveis no texto constitucional e serão remetidos
para a legislação ordinária. Quanto aos percen
tuais de participação no orçamento, já me falou
um Constituinte, que antes de entrar em todos
os relatórios, o orçamento já estava comprome
tido em 170%, agora tem que haver a compati
bilização. De uma maneira geral acho um bom
trabalho, foi um avanço para aqueles que defen
dem a iniciativa privada, porque pelo menos ela
foi reconhecida. Agora a luta é sabermos até que
ponto ela poderá realmente desenvolver a sua
atividade, sempre com a presença fiscalizadora
e a supervisão do Estado, porque senão a coisa
vai para o brejo mesmo. Muitoobrigado.

O SR. CONSmOlNTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Só para um esclarecimento, em relação
ao art. 13:

"Compete ao Poder Público prestar assis
tência integral a saúde da mulher, nas dife
rentes fases da sua vida. Garantir a homens
e mulheres o direitode determinar livremente
o número de filhos, sendo vedada a adoção
de qualquer prática coercitiva pelo Poder PÚ
blico e entidades privadas. Assegurar acesso
à educação, informação e aos métodos ade
quados a regulação de fertilidade .

Eu perguntaria aos membros da Comissão se
houve alguma discussão com relação às pesqui
sas de fertilidadefeitos pelas multinacionais desse
País, que é uma das coisas mais escrabosas que
existe aqui - hoje as portas estão escancaradas
para todas as multinacionais pesquisarem a fertili
dade. As mulheres e coelhas brasileiras têm o
mesmo estatuto.

A segunda colocação que eu gostaria de fazer
é uma informação, o Constituinte Mattos Leão

não está presente, mas eu gostaria que constasse
das Atas desta Comissão uma afirmação que ele
fez e eu estranhei. Quando ele diz que achava
impossivel, a curto e a médio prazo - essa foi
a expressão que ele usou - o serviço de saúde
pública nesse País atender às necessidades de
uma população de uma forma eficiente e compe
tente - se eu não estou enganado foi mais ou
menos isso que ele colocou.

Gostaria de dizer que não é tão impossível, in
c1usíve até a saúde preventiva ele achava impos
sível. Gostaria de colocar dois casos que nós te
mos hoje, apesar da ditadura, apesar de todos
os desmandos, nós temos duas instituições que
são muito respeitadas, pelo menos no Nordeste
- não sei se existem no Sudeste, no Sul - mas
são 'as duas instituições extremamente respeita
das e que prestam grande serviço à população:
uma é a Sucam, superintendência das campa
nhas, a nível preventivo, sem grandes recursos,
mas fazendo um trabalho exemplar, reconhecido
por toda a população. Eles são os verdadeiros
heróis anônimos, os funcionários da Sucam, a
nível do Nordeste. O outro é a Fundação Sesp,
que no Nordeste é um exemplo que poderá ser
feitocom poucos recursos a nívelde atendimento
de saúde pública. Só para mostrar que o caos
está generalizado, à medida em que não quere
mos viabilizar propostas, que atendam e melho
rem as políticas sociais, as políticas de compro
misso com a democratização no Estado, neste
Pais.

O SR. CONSmUINTE ADYlSON MOTTA
Só um adendo, nessa parte da Fundação SESP
- é o melhor exemplo que se tem na profissio
nalização do funcionário da saúde, porque paga
bem e exige tempo integral.

O SR. CONSmUlNTE EDUARDO JORGE 
Nobre Constituinte Sabóia, essa questão das enti
dades internacionais que pesquisam e interferem
diretamente na questão da fertilidade, isso foi dis
cutido na nossa Subcomissão, e, foram inclusive
citadas, algumas delas, nominalmente. Esse arti
go aqui se completa com aquele outro artigo,
que impede entidades a serviço de interesse públi
co nacional. O § 3°, do art. 4°, impede que essas
entidades, a pretexto de dar atenção médica ou
de fazer pesquisas, ou de dar acesso à educação,
elas entram no nosso País com uma políticadeter
minada em outros centros, para exercer uma polí
tica demográfica proveniente de outros locais, en
tão isso foidiscutido. Nós estamos pensando que
isso está garantido; se o Constituinte achar que
está insuficiente, seria importante que ele contri
buísse para melhorar, para fechar mais essa possi
bilidade.

Outra questão que eu gostaria de levantar, é
que além desses exemplos citados, a Sucam e
a Sesp, lá em São Paulo, por exemplo, têm os
dois melhores. Se queremos parâmetro de serviço
público que funcione, de boa qualidade, os dois
melhores hospitais na área da cardiologia são os
hospitais públicos. Temos o HospitalDante Pazzo
nezi e o Instituto do Coração, de renome interna
cional; vêm pessoas de toda América Latina, até
presidentes e senadores. Então, são referências
do setor público, quando bem providos de recur
sos públicos eles funcionam.

Gostaria de lembrar que, naquela ocasião em
que houve uma radicalização; foi desagradável,
inclusive eu não quis insistir,porque eu acho que
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esse clima com o Constituinte Mattos Leão não
contribui a fun de que cheguemos a um consen
so, no relatório e na nossa Comissão. Faço mi
nhas as palavras do Constituinte Adylson Motta.
Esse relatório foi produto da discussão, do apri
moramento e de concessões de parte a parte,
não houve rolo compressor, em relação ao relat6
rio.l'. questão tem que ficar bem clara. Esse texto
é uma proposta de estatização; e aí eu gostaria
de voltar a uma colocação inicialdo Constituinte
Mendes Botelho. É preciso situá-la nos devidos
termos, porque, realmente, é um texto que prevê,
propõe o fortalecimento e o reordenamento do
setor público - isso é verdade - inclusive com
mais verba para haver a descentralização, a parti
cipação à democratização. Isso não há dúvida,
mas está claro aqui como se dáo relacionamento
com o setor privado, chega inclusive ao ponto
de discriminar claramente que um setor, do setor
privado,por exemplo, as entidades com finslucra
tivos terão um tratamento preferencial nesse rela
cionamento. A questão que o Constituinte Sabóia
se referiu de não transferência de verbas, coisa
que foi aprovada na área de educação, não está
contemplada aí, inclusive acho que deveria se
avançar, na não passagem de recursos para o
setor privado com fins lucrativos na questão de
investimentos e não na questão de compra. Por
que neste momento é necessário e tem que ser
articulado.Talvezpudéssemos pensar na questão
de investimento, mas nem isso está colocado aí.
Por isso, aquele clima de radicalização a que se
chegou naquele momento não contribui, não co
labora. Porém é preciso contribuir para que se
avançasse, se aprofundasse naquela direção, por
que eu acho que esta proposta é uma proposta
viável; não é utópica; ela é realista e deve ser
defendida pelos vários partidos aqui na Consti
tuintel

o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Está
encerrada a nossa reunião e marcada outra para
segunda-feira às 17 horas.

(Levanta-se a reunião às 20 horas e 40
minutos.)

8' REUNIÃO, REAUZAOA
EM 1e DE JUNHO DE 1987

As dezessete horas e cinqüenta minutos do dia
primeiro de junho de mil novecentos e oitenta
e sete, na sala de reuniões da Comissão, AlaSena
dor Alexandre Costa, do Senado Federal, iniciou
se a reunião da Comissão da Ordem Social, sob
a; Presidência eventual do Senhor Constituinte
Adylson Motta (Segundo-Vice-Presidente da Co
missão), com a presença dos seguintes Consti
tuintes: Geràldo Campos, Floriceno Paixão,Mauro
Sampaio, Benedita da Silva, Augusto Carvalho,
Dionísio Dal Prá,Nelson Seixas, Edmilson Valen
tim, Alceni Guerra, AlmirGabriel, Domingos Leo
nelli,Eduardo Jorge, Joaquim Sueena, Francisco
Coelho, José Carlos Sabóia, Ronaldo Aragão, Ma
ria de Lourdes Abadia, MárioLima,Francisco Küs
ter, Wilma Maia, Odacir Soares, Vitor Buaiz, Ivo
Lech e Salatiel CaIValho. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declara abertos os
trSalhos e informa aos presentes que a reunião
destina-se à discussão do Anteprojeto da Subco
missão VII-c (Negros, Populações Indigenas, Pes
soas Deficientes e Minorias).A seguir, iniciados

os debates, usaram da palavra os Senhores Cons
tituintes Alceni Guerra, José Carlos Sab6ia e Be
nedita da Silva que fizeram um breve apanhado
dos trabalhos da Subcomissão em pauta, valendo
ressaltar que, no momento da exposição da Se
nhora Constituinte Benedita da Silva,houve uma
pane no sistema de som da sala de reuniões da
Comissão, não sendo possível registrar a fala da
Senhora Constituinte, bem como a do Senhor
Constituinte Floriceno Paixão que a aparteou. Lo
go após, a Presidência suspendeu os trabalhos
temporariamente para que os Senhores Consti
tuintes pudessem se deslocar até a sala ao lado,
para dar continuidade à reunião sem prejuízo das
gravações. Reabertos os trabalhos, a Presidência
deu ciência ao plenário do oficio GP-/335/87
ANC,encaminhando decisão tomada pela Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte
quanto à apresentação de Emendas aos Substi
tutivos oferecidos pelos Relatores das Comissões
Temáticas. Em seguida, deram continuidade aos
debates os Senhores Constituintes Joaquim Su
cena, Nelson Seixas, Ivo Leche, Edmilson Valen
tim. As dezenove horas e trinta minutos o Senhor
Presidente da Comissão, Edme Tavares, chega
ao recinto da reunião e assume a Presidência,
justificando o seu atraso em razão de estar partici
pando da reunião solene, na Câmara dos Deputa
dos, em homenagem ao ex-Deputado Emani Sa
tyro. A seguir, S. Ex' concedeu a palavra aos se
guintes Senhores Constituintes: Francisco Küster,
Mário Lima, Maria de Lourdes Abadia, Almir Ga
briel,e Ronaldo Aragão. Não havendo mais quem
quisesse usar da palavra, a Presidência deu por
encerrada a discussão do referido Anteprojeto,
lembrando aos Senhores Constituintes que, em
decorrência do oficio da Presidência da Assem
bléia Nacional Constituinte,lidoanteriormente pe
JoPresidente eventual, ConstituinteAdylsonMotta,
o calendário da Comissão será alterado, bem co
mo suprimido o dispositivo constante do pará
grafo 2° do artigo 16 do Regimento Interno desta
Comissão que prescreve o seguinte: "Em todas
as fases poderão ser feitos destaques a partir do
texto origináriodas Subcomissões".APresidência
justificaa questão levantada em razão dos proble
mas que ocorreriam no momento da votação
do Substitutivo do Senhor Relator e, assim sendo,
colocada em votação a sugestão da Presidência,
a mesma é aprovada por unanimidade dos mem
bros presentes, passando a vigiro seguinte calen
dário: cinco dias para elaboração do Parecer do
Relator em forma de substitutivo,a partir de ama
nhã, dia 2 de junho do corrente; dias 8 e 9 (2'
e 3' feiras)- prazo para a apresentação de emen
das ao Substitutivo do Relator,sendo que a Secre
taria da Comissão encerrará o recebimento às
18:00 horas do dia 9 (3' feira); dias 10 e 11 (4'
e 5' feiras) - prazo para o Relator elaborar.o
seu parecer sobre as emendas; dia 12 (6' feira)
- início da votação. A seguir, a Presidência agra
deceu a presença dos Senhores Constituintes e
convidou-os para a próxima reunião, a realizar-se
dia 12 do corrente, às 9:00 horas, destinada ao
encaminhamento e votação do Substitutivo do
Senhor Relator. Nada mais havendo a tratarm en
cerre-se a reunião, às 20 horas e 10 minutos,
cujo teor será publicado, na íntegra, no Diário
da Assembléia Nacional Consti~inte. E, para
constar, eu, LuizCláudiode Brito,SeCretário,lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada

pelo SenhorPresidente. - ConstituinteEdmeTa
vares, Presidente.

ANEXO À ATA DA 8' REUNIÃO DA CO
MISSÃO DA ORDEM SOCIAL, REAliZADA
EM 1°-6-87, ÀS 17:00 HORAS E 50 MINU
TOS. A INTEORA DO APANHAMENTO TA
Q(JJoRÁFTco, CONFORME DETERMINA O
AR110048 DO REOIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONST!T(JJNTE.

O SR. PRESIDENTE(AdilsonMotta)- Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da reunião da Comissão da Ordem Social.

Tendo em vista que o nosso Presidente está
envolvidoem outro compromisso, lá no plenário
da Câmara, onde estão prestando uma home
nagem a um Parlamentar falecido, Emani Satyro,
vou presidir até que S. Ex' chegue aqui, para que
nós possamos irantecipando os nossos trabalhos.
Foi distribuida uma c6pia da Ata.Se alguém tiver
algum reparo a fazer,a palavra está à disposição.

Não havendo reparos, dou-a por aprovada, mas
sujeita a alguma retificação, depois, por escrito,
se alguém assim o desejar.

Inicialmente, já que n6s vamos debater hoje
o relatório do Anteprojeto da Subcomissão dos
Negros, Populações Indígenas, pessoas Defícíen
tes e Minorias, eu pediria ao Relator da Subco
missão, o Constituinte Alceni Guerra, que usasse
da palavra para fazer uma exposição geral sobre
o seu trabalho e que facilitasse, depois, o debate
que se travaria em tomo do assunto.

Com a palavra o Constituinte Alceni Guerra.

O SR. CONSTIT{JJNTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, eu até indagaria
da Mesa se acha que devemos ler todo o nosso
relatório, já que ele é bastante extenso. Ganha
ríamos tempo, se já fôssemos abordando os tópi
cos.

O SR. PRESIDENTE(AdilsonMotta)- Seriam
colocações genéricas, assim, para situar o pessoal
que não é da Subcomissão, como foi feito por
ocasião das outras duas Subcomissões.

O SR. CONSTIT{JJNTE ALCENI GUERRA 
A nossa Subcomissão teve uma característica es
pecial.Acredito, pelo que acompanhei das outras
Subcomissões, que a nossa foi, sem dúvida ne
nhuma, a que teve a menor participação dos Srs.
Constituintes e foi uma das que teve uma das
mais rica participação popular. O nosso relat6rio,
o nosso anteprojeto tem uma marca muito forte I.

da participação das entidades de classe que de:
fendem, aqui, na Constituinte, o direito dos Ne
gros, Populações Indígenas, das Pessoas Defi
cientes, das Minorias.Eu abordaria, por capítulo,
quais os principaisproblemas que n6s nos defron
tamos, quais foram as soluções dadas e como
é que essas soluções aparecem, hoje, no nosso
anteprojeto. Já no art. 2 do anteprojeto, n6s temos
uma reivindicação atendida e que eu chamaria
a atenção, porque a tendência, caso contrário,
será retirá-Ia. Mas eu queria chamar a atenção
do Sr. Relator,pois que realmente foiuma reivindi
cação ativa,pesada, das entidades envolvidas,que
aí, logo depois da palavra "todos", a expressão
homens e mulheres, nós não havíamos incluídos
e, por força de um embate muito sério, acabamos
colocando. Eu chamaria a atenção do Sr. Relator,
porque pode parecer redundância, mas, ao con
trário, ela foicolocada para se confirmar, se confio
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gurar a reivindicação das mulheres. "Todos os
homens e mulheres são iguais perante a lei."Uma
abordagem sobre a criminalização da discrimi
nação, que não existia na Constituição anterior,
está premiada aí. E, no § 1°quando se especifica
que ninguém será prejudicado, ou privilegiado,
em função de diversos fatores, eu chamaria a
atenção para uma expressão extremamente polê
mica e que foi uma das duas votadas no substi
tutivo, que é a palavra orientação sexual." A polê
mica, ao redor dessa expressão, foi muito grande;
foi objeto de votação e, por uma larga maioria,
permaneceu, aqui, no nosso anteprojeto. A ex
pressão "orientação sexual" que definiu uma pre
valência, em relação a outras expressões, reivindi
cadas pelos homossexuais, que compareceram
e expuseram suas razões na Subcomissão, ela
tem uma força de expressão, uma força dialética,
acentuada, inclusive, pelo Presidente da Comis
são de Estudos Constitucionais, que fez o Ante
projeto Afonso Arinos.S. Ex-acha que, realmente,
a expressão "orientação sexual" é adequada para
se colocar num texto constitucional, ao contrário
de comportamento sexual, que daria outras inter
pretações, ao contrário de homossexualismo, que
daria outras conotações. Parece-me que a razão
dela estar aqui não é para configurar práticas,
como casamento entre homossexuais, ou para
permitir uma maior liberdade de atuação para
os homossexuais; ao contrário, ela está colocada,
aqui, neste texto, para se qualificaro homossexual
como um indivíduo absolutamente igual aos ou
tros, perante a lei. Para os § 2°, 3· e 4·, também
chamaria a atenção, pois se relacionam à grande
reivindicação das entidades da raça negra, que
compareceram na Subcomissão: é o chamado
princípio da isonomia. Em relação à colocação
inicial, existe a expressão final do parágrafo 3":
"discriminação comprovada." Colocamos essa
expressão para permitir ao Poder Público, quando
encontre discriminação, aplique o princípio da
isonomia, aplique as medidas compensatórias,
para que esse segmento étnico tenha as mesmas
condições dos demais cidadãos de se integrarem
perfeitamente na sociedade. Ele estava, inicial
mente, no capítulo referente aos Negros, como
uma homenagem até à luta deles, especialmente
à Constituinte Benedita da Silva, e foi retirado,
no último dia, e colocado nos direitos e garantias,
para que todas as minorais tenham esse igual
direito dado à raça negra. Mas foi uma das brigas,
especialmente da Constituinte Benedita, que fez
e se colocasse e premiasse aqui, no nosso ante
projeto. Chamo a atenção do.n0SS9c:Relator, que
esse, realmente, é um aspecto contundente e de
enorme valor para as entidades que se fizeram
representar.

Em relação aos negros, logo no primeiro artigo,
está configuradra a criminalização da discrimi
nação. Uma ênfase especial à educação e aos
processos que podem integrar as crianças negras
perfeitamente na sociedade. ° art. 8°, de uma
amplitude muito grande, para surpresa minha,
passou nóanteprojeto, no relatório,absolutamen
te sem discussão, nenhuma referência. Em ne
hum momento, ele foi citado, permaneceu aí,
quando eu achava que ele seria muito polêmico
e que a tendência seria a retirada. Sem dúvida
nenhuma, o capítulo que mais chamou a atenção
e que mais trabalho nos deu foi em relação aos
índios. Na página 4, no art. g., iniciamos a aborda
pem do assunto, que se estende até o capítulo

ideal, o art. 16. Se me permite, Sr. Relator e Sr.
Presidente, em relação a esse capítulo, eu gostaria
deter a ajuda do Constituinte José Carlos Sabóia,
que aqui se encontra presente e que foi o grande
vinculador e o grande batalhador, junto à Subco
missão, dos interesses das populações indígenas.
Então, começando no art. 9°, nós iniciamos, com
aspectos gerais dos direitos dos índios. Eu come
çaria a chamar a atenção, a partir do art. 11, que
eu acho que serão, daqui em diante os pontos
polêmicos. Ainda um pouco antes, no M. 10,
quando fala no órgão próprio da administração
federal, a expressão segúinte: "subordinada a um
Conselho de Representações Indígenas", é uma
reivindicação que me parece muito cara das enti
dades que lutam em prol do índio e que inova
totalmente em telaçãç.ao Estatuto do lildio exis
tente agora A partir dÕ art. 11, quando, passa a
tratar da terra e do patrimônio dos índ!<>s, acho
que nós devemos ter uma especial atenção. Não
tivemos, Sr. Relator, dentro desta Subcomíssão,
a ala que pudesse estar defendendo uml! abertura
para exploração da terra e dos minerais:nas áreas
indígenas; pelo contrário, o embate se.deu entre
uma ala que queria um ponto final, não se explo
rar, sob hipótese alguma, até o Constituinte Ruy
Nedel, que não se encontra presente hoje, colo
cou um prazo de 30 anos; e uma ala considerada
retrógada, a que só permite em situações excep
cionalíssimas. Então, partimos do seguinte princí
pio: queremos a terra dos índios demarcada. Co
mo queremos a terra demarcada, era preciso que
nós déssemos um prazo e o responsável, para
que isso, amarrado ao art. 33, do anteprojeto,
quando fala da inconstitucionalidade por omis
são, pudesse ter um valor diferente e um peso
maior, porque, se autoridade competente, como
dizaqui, para a aplicação da Constituição, passa
a ser demissível, a partir do momento em que
não aplicar um preceito constitucional, isso, no
nosso entender, ficava bem amarrado. Tanto o
prazo, quanto em relação à autoridade compe
tente. E o prazo de demarcação nós colocamos
'4 anos, para as terras já reconhecidas, tem um
vocabulário técnico para definir as terras ocupa
das pelos índios, e um prazo de um ano para
as terras que venham a ser reconhecidas. Houve
um embate, em relação a esses prazos, nós aco
lhemos numa proposta intermediária, entre aque
les que queriam 2 anos e aqueles que queriam
6 anos: colocamos 4 anos, porque parece-me
que é um prazo razoável e um prazo que possa
ser realmente exigido e ser cobrado. E na medida
em que uma terra for reconhecida, ter-se-ia o
prazo de um ano, para se fazer essa demarcação.
Em relação a isso, ainda, nós retiramos de uma
emenda do próprio Constituinte José Carlos Sa
bóia, a expressão "preferencialmente" pelo Ser
viço Geográfico do Exército. Serviço me pareceu
consensual; foi escolhido por todas as entidades
e todas as pessoas que tinham interesse em de
fender as popoulações indígenas. Retiramos a pa
lavra "preferencialmente", chamo a atenção do
Sr. Relator para isso, exatamente para que pudés
semos, através do art. 33, da inconstitucionalidade
por omissão, cobrar de alguém. Se ficasse a pala
vra "preferencialmente", terfamos um vazio,pen
durado no espaço, e teriamos dificuldade em co
Ifrar. A definição do que é terra indígena está
no art. 11 § 1° e define, basicamente, o que se
entende por terra indígena. No § 2. trata da sua

inalienabilidade, toma-a imprescritível, indisponí
vel, a qualquer tftuIo, e, a partir do § 3° nós inicia
mos o que, no nosso ver, é a parte mais contun
dente em relação ao capítulo dos índios, a que
trata da exploração dos recursos minerais da terra
dos índios. Partimos do seguinte principio: se,
dentro de alguns anos, já algum mineral existente
no solo ou no subsolo das terras indígenas se
tomar de vitalimportância estratégica para o País,
se não permitíssemos a exploração, nós estaria
mos deixando uma porta aberta para a violência
contra o índio.°exemplo que citei lá; suponha
mos que uma liga,feitade 2 metais que só existem
em terra indígena, se tomasse supercondutor, pa
ra usar um exemplo muito em voga, agora, nas
revistas científicas. Nós estaríamos colocando as
nações indígenas frente a um processo de violên
cia, que poderia ser, inclusiveuma emenda consti- '
tucional, para permitir que eles explorassem. Não
deixaria de ser uma forma de violência. Então,
restringimos para uma maneira, que eu acho bem
clara; só em casos excepcionais". Voume permitir
ler o parágrafo, porque eu acho que é da maior
importância.

"A pesquisa, lavra, ou exploração dos mio
nérios e riquezas naturais somente poderão
ser desenvolvidas como privilégio da União,
só através da União, no caso de o exigir o
interesse nacional, e de inexistirem reservas
conhecidas e suficientes para o consumo in
temo."

- portanto, vedadas à exportação, -

"e exploráveis em outras partes do Terri-
tório Nacional."

Acho que configura, aí, a excepcionalidade.
§ 5°:
Aqui,nós premiamos uma emenda do Consti·

tuinte Ruy Nedel,

"Aexploração de madeira, prevista no pa
rágrafo anterior, implica na obrigatoriedade
do reflorestamento com árvore da mesma
espécie.

§ 6° Exigir-se-á a autoriZação das popu
lações indígenas envolvidas e a aprovação
do Congresso Nacional, caso a caso, para
o início da pesquisa, lavra, ou exploração de
minérios nas terras por eles ocupadas."

Pareceu-me que, realmente, foi a grande amar
ra que nós poderíamos dar. No início, até pensá
vamos em colocar o Senado, por se tratar de
um assunto da União,dos Estados, mas achamos
que ~'Congresso Nacional" fica mais assegurado.

0, § 7°, apesar de achar extenso, é de muita
importância. Era uma emenda que diziaque todo
lucro auferido pela exploração desses minerais
seria revertido para os índios. Achamos que a
palavra "lucro" é de um manuseio muito fácil,
hoje. Pode-se colocar, na relação de despesas,
tantas despesas quanto imaginar a empresa. Até
algumas podem ser desenvolvidas num espaço
de tempo muito curto e serem colocadas lá exata
mente para se baixar o lucro. Então, diz ele que
deva ser 5% do lucro, ou todo o lucro, sabendo-se
que esse lucro pode ser manuseado contabilmen
te, no belo agrado do contabilista, ou quase, nós
achamos que esse § 7° amarra mais. Nos casos
previstos no § 4°, o Congresso Nacional estabe
lecerá, caso a caso, um percentual do total da
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produção do material explorado necessário ao
custeio das despesas com pesquisas, lavras e ex
plorações das riquezas minerais e naturais nas
terras indígenas, sendo que o restante da produ
ção será de propriedade exclusivados índios. Pa
rece-nos que isso, realmente, coloca um ponto
final na tendência de se querer obter lucro com
exploração das terras dos índios, dos minerais
dos índios. O restante se refere a uma garantia
a mais, que se dá aos índios, nesse caso. No
§ 12, coloco aí o que comentei, no começo, em
relação à demarcação das terras: 25% ao ano,
4 anos feita pelo ServíçoGeográfico do Exército,
não preferencialmente mas obrigatoriamente; as
terras reconhecidas terão um ano. Quanto ao res
tante do capítulo dos índios, o Constituinte José
Carlos Sabóia pode comentar melhor, mas n6s
tratamos da proteção ao índio. Eu perguntaria
ao Constituinte José Carlos Sabóia se quer fazer
algum comentário a respeito deste capítulo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Antes de fazerum comentário mais espe
cífico, eu gostaria de realçar o conjunto dessa
proposta, e não só a proposta que diz respeito
às populações indígenas. Acho que é o relatório,
como um todo, que está muito bem trabalhado,
em termos conceituais, em termos técnicos. Na
verdade, ele revela todas as aspirações, todas as
reMndicações que a sociedade civil, que as na
ções, que as populações indígenas fizeram, de
monstraram claramente, de uma forma política,
muito bem elaborada, muito bem amadurecida,
em nossa Subcomissão de Populações Indígenas,
Negros, Minorias,Pessoas portadoras de deficiên
cias. No conjunto, do que vai da questão dos
direitos das populações negras, aos índios, às mi
norias, às pessoas portadoras de algum tipo de
deficiência e aos presidiários, esse relatório, na
verdade, teria pouca coisa a ser modificada se
quisermos respeitar as reivindicações das míno
rias, dos grupos étnicos minoritários na nossa
sociedade, diferentes da população dominante,
do branco, se quisermos respeitar a reivindicação
histórica dos negros, se quisermos respeitar aque
les que nunca tiveram direitos regulamentares,
nenhuma lei que regulamentasse seus direitos,
pessoas portadoras de deficiência.

Queremos ressaltar o papel importante para
que fosse feito esse trabalho, o papel importante
que desempenhou o Relator da nossa Subco
missão, Deputado Alceni Guerra. S. Ex" não fez
o relatório levando em consideração aquilo que
considerava que fosse importante, mas, a partir
de uma discussão, S. Ex"deixou isso bem claro,
em todo processo de discussão e de elaboração
desse relatório. As posições que seriam consen
suais e que refletissem uma exigência dos diver
sos grupos que passaram pela Subcomissão, es
sas posições seriam refletidas no seu relatório.
É importante para que toda a Comissão de Ordem
Social tenha essa visão, .que eu dê esse depoi
mento sobre a dignidade e o comportamento de
mocrático com que agiu o Relator, Constituinte
Alceni Guerra.

Sobre a questão específica das populações in
dígenas, a regulamentação dos direitos aqui pre
vistos, a partir do art. 9", eu diria que tem três
coisas básicas: o primeiro, o reconhecimento à
existência de populações que tenham uma cultu
ra, que pertençam a uma etnia diferente da nossa,
e que, em sendo diferente, ou nós respeitamos
ou nós destruímos todos esses povos, toda essa

cultura, todos os representantes dessa cultura.
Eram 6 milhões e 500, hoje são 220 mil. Eu
nem daria ênfase, em termos da má consciência,
na formação da nacionalidade da Nação brasi
leira, de que o mínimo que nos competiria, hoje,
a nívelde resgatarmos essa dívidacom as popula
ções indígenas, seria respeitar o seu direito à vida.
AS. vem a questão básica: o seu direitoà vida passa
pelo reconhecimento da sua terra. Não existe ter
ra, não existe índio, se não for reconhecida a sua
terra e, o segundo ponto, se não for reconhecido
o seu direito a impedir que o subsolo seja explo
rado, principalmente da forma como vem sendo
feita.E ilusão nossa pensar que isso seja possível,
o direitoà vida,garantir a cultura, garantir o direito
a diferenciação de uma sociedade pluralista, de
mocrática, multiracial,se não for garantido o direi
to à terra. Em todos os artigos que o nosso Relator
Alceni Guerra colocou, S. Ex" deixa muito claro
a extensão desse direito. É a própria forma de
garantir o direito à vida, o direito à etnia, o direito
à cultura.

Com relação ao problema da mineração, eu
diria que não existe somente o argumento histó
rico, o argumento de respeito à vida de povos
que são diferentes de nós, que têm uma cultura
diferente da nossa e que temos de aprender a
respeitá-los sem ter, como parâmetro, como refe
rência, a nossa visão de mundo, questionando
a nossa visão etnocêntrica, dos valores com rela
ção a outros povos. É fundamental que isso acon
teça, para que tenhamos uma nação democrática
e resgatemos todo esse genocídio que pratica
mos, enquanto sociedade, enquanto Estado bra
sileiro, enquanto Nação brasileira, que nós fize
mos com os povos indígenas no Brasil.É funda
mental que tenhamos em conta também o pró
prio desenvolvimento do capitalismo no Brasil.
Quando o Deputado e RelatorAlceniGuerra colo
ca, com toda clareza, a questão de quem pode
explorar o subsolo das terras indígenas, nós aqui
estamos respeitando somente os direitos das na
ções indígenas. É bom que isso fique muito claro.
Estamos fazendo uma opção por um determi
nado tipo de desenvolvimento, em que as nossas
riquezas naturais não venham a ser destruídas
e entregues ao capitalismo internacional, da for
ma que está sendo feita atualmente. Se temos
uma visão do que tem sido feito neste País, em
termos de riquezas naturais, o modelo de explo
ração mineral em função dos interesses da expor
tação, em função dos grandes interesses do impe
rialismo, nós temos de parar e refletirduas vezes.
Garantir o direito às populações indígenas é fun
damental, e garantir nossas riquezas, que somen
te serão exploradas, segundo o projeto, na forma
como está redigido e aprovado pela maioria da
Subcomissão, em casos excepcionais e com a
aprovação do Congresso Nacional. Isso é funda
mental.

Com relação ao último ponto, temos um co
mentário específico sobre a questão indígena. Eu
gostaria de ressaltar que, se não houver a demar
cação das terras indígenas, toda a letra da lei,
todos os direitos definidos em lei, na verdade,
se constituem simplesmente numa afirmação for
mal e sem nenhum conteúdo político, sem ne
nhuma visão histórica do que poderá acontecer
a essas populações, se suas terras não forem de
marcadas.

Apreocupação básica do relatório,da proposta
do nosso Constituinte e Relator Alceni Guerra,

é no sentido de reconhecer a existência e o direito
à diversidade. à medida em que nós reconhe
cermos a diversidade na sociedade brasileira,tere
mos condição de respeitar aquilo que é diferente
do padrão. Nós não somos o centro do mundo,
nós seremos democráticos à medida em que re
conhecermos o direito à vida, o direito à organi
zação social, à preservação da sua organização
social, cultural e política de todos os povos indíge
nas do Brasil.

Segundo ponto, o direito às terras. Sem terras,
não existem índios. E diria mais, sem as terras
indígenas, não existem riquezas nacionais a serem
preservadas, até quando a Nação achar que deve
rão ser. É fundamental esse ponto.

Terceiro ponto, cabe ao Estado garantir, legiti
mar, perante toda a Nação, esses direitos. O ter
ceiro aspecto é fundamentai no relatório do nosso
Constituinte Alceni Guerra.

Eu gostaria de dizerque uma das coisas bonitas
que assisti na Constituinte foi a forma como as
minorias, as populações negras, as populações
indígenas, minorias étnicas, no caso, defenderam
seus direitos na nossa Subcomissão. Foi um es
petáculo, foi um aprendizado de uma concepção
democrática de como se elaborar uma nova
Constituição,

Eu gostaria de registrar, mais uma vez, como
os Constituintes e a sociedade cM! ajudaram o
Brasil a dar esse passo seguro na conquista de
direitos democráticos e da soberania. A questão
das terras indígenas passa fundamentalmente, no
que dizrespeito às riquezas do subsolo, pela ques
tão da soberania nacional. Eu gostaria que cada
Constituinte botasse isso na cabeça, mesmo dis
cordando, achando que seja um absurdo, mas
que pensasse um pouco nisso, para, depois, vir
a discordar da nossa proposta, consubstanciada
pelo nosso RelatorAlceniGuerra. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(AdylsonMotta) - Muito
obrigado, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE - Por uma questão
de isonomia, acho que devemos ouvira Deputada
Benedita da Silvaa respeito dos negros.

O SR. PRESIDENTE (AdylsonMotta)- Eu pe
diriaàqueles que desejam falar a seguir, o Consti
tuinte Floriceno Paixão já se manifestou, que me
comunicassem para ser organizada a lista de ora
dores.

Concedo a palavra, continuando a exposição,
à Constituinte Benedita da Silva.

A SR· CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Penso que esta Subcomissão foi realmente
uma das Subcomissões que teve o seu trabalho
pautado, discutido diretamente no calor da con
tradição social do nosso País;da nossa sociedade.
Quero ressaltar que li,com muita emoção, a con
clusão desse relatório, pela lisura, pelo compor
tamento do nosso Relator,Alceni Guerra.

(Defeito na gravação)

O SR.PRESIDENTE(AdylsonMotta)- Vamos
dar seguimento aos nossos trabalhos. Vou proce
.der à leitura de um ofício mandado pelo Presi
dente da Constituinte, Dr. rnysses Guimarães, ao
Presidente Edme Tavares. Como S. Ex" não está
presente, vou proceder à leitura:

"A Presidência recebeu requerimento
subscrito pela maioria dos líderes, no sentido
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dese permitir apresentação de emendas aos
substitutivos oferecidos pelos Relatores das
comissões temáticas. Sobre o mesmo assun
to, fui procurado por inúmeros parlamenta
res, além das questões de ordem levantadas
na última sessão de quinta-feira, pelos Srs.
Constituintes Messias Góes, Evaldo Gonçal
ves, Bonifácio de Andrada, Nivaldo Barbosa
e José Genoíno. O Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte estabelece:

Art. 18. Na Comissão, os anteprojetos
serão distribuídos, em avulso, a todos os seus
membros, para, no prazo de cinco dias se
guintes, destinados a sua discussão, receber
emendas. Esse prazo iniciou-se no dia 28
de maio e termina hoje, dia 10

§ 10 Encerrada a discussão, o Relator te
rá cinco dias para emitir parecer sobre os
anteprojetos e as emendas, devendo con
cluí-lo com apresentação de substitutivo, que
será distribuído, em avulso, sendo, em segui
da, submetida a matéria à votação. Esse pra
zo inicia-se no dia 2, terça-feira, e termina
no dia 6, sábado, abrindo-se o prazo para
publicação e distribuição de avulso.

Pelo Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, subsidiário à lei interna da As
sembléia, consideram-se as emendas como
supressivas, substitutivas, aditivas ou modifi
cativas.

Ar!. 33, § 10O próprio Regimento Interno
do Senado Federal permite a apresentação
de emendas perante as Comissões.

Ar!. 141. Observa-se, pois, que é da tra
dição parlamentar apresentação de emendas
nas Comissões, sobre as proposições que
estão sendo objeto de seu exame, inclusive
com substitutivo.

A Presidência não pode deixar de reco
nhecer a preocupação dosSrs. Constituintes,
na medida em que os Relatores, em seus
substitutivos, possam introduzir matéria no
va, isto é, não constante dos anteprojetos
ou de emendas oferecidas."

Assim, a Presidência resolve, sem que a
decisão se constitua em precedente e modi
fique o prazo final da tramitação do projeto
de Constituição, o seguinte:

a) Poderão ser oferecidas emendas aos
substitutivos dos Relatores durante 48 horas,
isto é, nos dias 8 e 9, segunda e terça-feira.

b) O Relator terá o prazo de 48 horas
para emitir seu parecer sobre essas emendas,
isto é, dia 10 e 11, quarta e quinta-feira.

c) A votação terá irúcio no dia 12, sexta
feira. Caso o Relator conclua pela apresen
tação de novo substitutivo, a ele não mais
serão admitidas emendas, pois a matéria já
estará em fase de votação."

Era o comunicado.
A palavra está à disposição do Constituinte que

dela queira fazer uso.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Alceni

Guerra.

O SR. CONsmUlNTE ALCENI GUERRA
Sr. Presidente, eu gostaria de, rapidamente, con
cluir a análise que nós fazíamos sobre nosso rela
tório.

Em relação às pessoas portadoras de deficiên
cia, eu gostaria de chamar a atenção do Sr. Rela-

tor, vez que houve um trabalho corporativo muito
grande das lideranças do setor. Eu gostaria de
narrar uma colocação, quase dramática, feita pelo
Sr. Paulo Roberto, que aqui se encontra presente,
quando da última análise das últimas emendas
que nós fazíamos a respeito das pessoas porta
doras de deficiências. Ele me dizia, naquela tarde:
"Nós estamos nos preparando para isso há mui-o
tos anos, fazendo reuniões regionais nos Estados,
debatendo, para chegar aqui agora e dois ou três
dos parágrafos que estavam escritos serem de
uma opinião contrária ao que nós queríamos".
Relato isso para lhe transferir o grande trabalho
que eles tiveram, anterior mesmo à instalação
da Constituinte, e que desembocou, nesta Consti
tuinte, num excelente trabalho de pressão legíti
ma, que todo cidadão deve fazer sobre seu Consti
tuinte. Digo isso para confirmar, reafirmar o traba
lho das pessoas deficientes junto à Subcomissão.
Também para lhe dizer que tivemos alguma difi
culdade em compatibilizar duas áreas que nos
pareceram muito distintas: as pessoas portadoras
de deficiência física e as pessoas portadoras de
deficiência da mente. Houve um choque de opi
nião que me pareceu um choque cultural, quando
os chamados mentais - foicomo denominamos,
de uma forma geral-queriam um texto constitu
cional mais afirmativo, premiando inclusive as ne
cessidades de assistência, que eles exigem, os
físicos não aceitavam muito bem essa colocação
e colocavam algumas referências claras a um as
sistencialismo que eles não gostavam e a um
certo paternalismo. Foi possível compatibilizar as
duas alas, e eu chamaria a atenção para os artigos
- e perdoe-me o Sr. Relator, se o faço de uma
maneira rápida e até grosseira, porque sei que
estamos correndo contra o tempo e não posso
esmiuçar, como gostaria de fazer.

No primeiro artigo, o 17, nós encontramos
uma referência à prevenção das condições que
levam à deficiência. No parágrafo único, uma refe
rência clara da responsabilidade civil e penal das
pessoas responsáveis por isso.

No artigo 18, nós abordamos a educação, que
foi um assunto polêmico e que acabou consen
sualmente neste artigo 18, parágrafo 10 e 2",prin
cipalmente no que dizrespeito aos 10% da educa
ção em cada Município, em cada Estado e no
Pais, para os portadores de deficiência.

No artigo 19, aborda-se o aspecto assistencial.
No seu parágrafo 1o,aquele aspecto de isonomia
que me referi, o dos negros. No segundo pará
grafo, nós damos os mesmos 10% para saúde
e assistência social de cada unidade. No artigo
21, a criminalização da discriminação.

Ainda me parece importante no art. 24 a res
ponsabilidade penal do deficiente mental, relacio
nada com a sua idade mental.

No artigo 25, a referência clara sobre a Previ
dência. O restante da Previdência nós retiramos,
porque achamos não se tratar de matéria constitu
cional e imaginamos que fosse de lei ordinária.

Em relação às Minorias, chamaria a atenção
para o art. 30, parágrafo único, em que referin
do-se aos presidiários, obriga o Estado a viabilizar
um relacionamento adequado entre as presidiá
rias, seus esposos ou companheiros e filhos. Esta
foi uma reivindicação muito cara do setor das
lideranças, principalmente depois de uma dramá
tica visita que os Constituintes da Subcomissão
fizeram a presidiários da Papuda.

Ainda no art. 31, eu coloquei, apesar de achar
que não se tratava de matéria constitucional, a
responsabilidade do Estado perante o presidiário
que ultrapassa seu tempo de sentença.

No capítulo da eficácia constitucional, chamaria
a atenção para o art. 33, sem o qual, sem a incons
titucionalidade por omissão, eu julgaria realmente
esse anteprojeto com todos aqueles defeitos que,
inclusive, algumas revistas nos colocaram, criti
cando como imaturo, sonhador, utópico, porque
aí realmente se trata de uma poesia, se não houver
esse artigo definindo a responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Adilson Motta) - Com
a palavra o Constituinte Nelson Seixas. Eu queria
fazer apenas o registro de que a Constituinte Be
nedita da Silva foi prejudicada, porque quando
trouxe o seu depoimento, não funcionava o som.
Depois, se quiser voltar a fazer suas colocações,
a palavra estará à disposição.

O SR. CONSmUlNTE JOAQUIMSUCENA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com
a palavra o Constituinte Joaquim Sucena.

O SR. CONSmUlNTE JOAQUIMSUCENA
Após essa notícia da abertura para emendas, com
intuito de democratizar, se o Relator assim per
mitir, porque vai haver um trabalho dobrado para
S. Ex", analisando inicialmente as emendas sobre
os antéprojetos, aqui, das Subcomissões e, em
seguida, ao seu próprio anteprojeto.

Acredito que se pudéssemos viabilizar esse
mesmo tipo de debate nessas 48 horas, ao invés
de apresentar-se um grande volume de emendas
ao seu substitutivo, nós poderíamos praticamente
discuti-lo amplamente e, aí, acatadas ou não, es
sas emendas chegariam, para facilitar a sua aná
lise e permitir que todos nós pudéssemos, efetiva
mente, fazer uso daquilo que têm, para poder
colocar à sua disposição.

Eu gostaria de saber se haveria essa possibi
lidade de uma discussão. Ao invés de simples
mente se apresentar uma série de emendas, fazer
com que houvesse uma nova discussão já em
cima do anteprojeto da Comissão, o que facilitaria
e evitaria um grande número de emendas que
pudesse vir a surgir, pois, em 48 horas, o Relator
teria que fazer um substitutivo. Discussão prévia
do Relatório.

O SR. RELATOR(AlmirGabriel) - Temo que,
uma vez aceitando essa proposta, ela não excluirá
a outra. Então, nós ficaremos com essa e mais
a outra e, ai, nós não vamos ter tempo mais para
nada. Acho que, na verdade, tenho o interesse
de me dedicar à leitura e apreciação de todas
as ernendasde todos os companheiros, mas temo
que o tempo esteja trabalhando fortemente contra
o Relatório final, na medida em que se possa
abrir outras alternativas. E que uma não exclua
a outra.

O SR. CONSmUlNTE JOAQUIMSUCENA
Eu digo pela facilidade do trabalho.

O SR. RELATOR(AlmirGabriel) - Seria, mas
nós não estamos aqui com os 63 componentes
da Comissão. E, na hora em que nós acertás
semos isso por este grupo, certamente alguns
dos que aqui não estivessem diriam que nós teria
mos nos baseado em alguma coisa não regimen
tal.
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o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com
a palavra, então, o Constituinte N~lson Seixas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS 
Sr. Presidente, Sr. Relator,nós já tivemos oportu
nidade de ouvir os pronunciamentos do nosso
Relator da Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientese Minorias, Consti
tuinte AlceniGuerra, e mais dos ConstituintesJo
sé Carlos Sabóia e Benedita da Silva.

Queremos dizer, primeiro, que, na Subcomis
são, houve um consenso. Trabalhou-se harmo
niosamente, tivemos, o mais possível, contacto
com entidades da comunidade e pessoas da co
munidade negra e dos índios, aliás, em depoi
mentos pungentes, contundentes, que sacudiram
a nossa consciência e que gostaríamos que outros
mais Constituintes e a comunidade brasileira ti
vessem oportunidade de ouvir,principalmente,os
depoimentos dos negros, índios e mesmo pes
soas deficientes que aqui estiveram.

Quero parabenizar, também, o trabalho quase
que heróico do nosso Presidente Ivo Lech, que,
com a dificuldadede locomoção, foiaté o Presídio
observar as condições dos presidiários, que de
vem muito a S. Ex", na colocação nessa Subco
missão como minorias da comunidade, e indo
até índios, no sul do Pará, para colher um depoi
mento que foiapresentado na abertura da Comis
são da Ordem Social. Todo esse trabalho foialvo
de uma crítica contundente da revista seja, de
27 de maio passado, do Sr. Fernando Sampaio
Ferreira, cujo título é Presidente da 8om-BriI, em
que ele diz, "eu quero ser índio", chegando a

.ponto de achar que nós tenhamos colocado os
índios abaixo dos retardados, que nós temos um
dispositivoque a responsabilidade penal das pes
soas portadoras de deficiência mental será deter
minada em função da sua idade mental.

Considero infeliz essa colocação, porque, tendo
participado dessas reuniões todas, me sobreveio
uma sensação de também responsável, num res
gate de uma dívida muito grande para com os
índios e os negros. Acompanhando sempre a opi
nião abalizada do Constituinte Sabóia, no refe
rente às populações indígenas, e da lúcida Consti
tuinte Benedita da Silva, no referente principal
mente aos negros, quero, então, dizer que houve
essa opinião geral do Relator,acolhendo a opinião
desses Constituintes. No tocante às pessoas por
tadoras de deficiência, para as quais tenho um
carinho todo especial, em termo de responsa
bilidade, porque, sendo pai de dois retardados
e, há vinte e três anos, cuidando de entidades
de pessoas portadoras de deficiência, as quais
praticamente me troxeram à esta Constituinte, e
que esperam muito de nós no tocante aos seus
direitos, quero agradecer, em nome dessas pes
soas, principalmente em nome da Federação Na
cional das APAEs, ao nosso RelatorAlceniGuerra,
que soube acolher muito bem as nossas reivindi
cações, acredito que também as do Encontro Na
cional das Coordenadorias, Conselhos Estaduais
e Municipais, entidades nacionais de pessoas defi
cientes, que tiveram quatro encontros, visando
à Constituinte. Acredito que o Relator acolheu
muito bem as nossas reivindicações, e espero
que as mesmas passem pelo crivo da Ordem
Social e, depois, pela Comissão de Sistematiza
ção. Apenas, pedindo escusas ao nosso Relator
por não ter feito em tempo oportuno, estamos
(azendo agora uma emenda, no sentido de não

deixar, no art. 17, "O poder público implemen
tará". mas sim: "o poder público assegura políti
cas", mudando o verbo e o tempo desse verbo,
para uma coisa mais efetiva, para uma situação
mais efetiva, em relação às medidas de prevenção
de doenças ou condições que possam levar à
deficiência.

No tocante à educação, também uma emenda
no sentido de mudar, onde está: "Assegura-se
às pessoas portadoras de deficiência a educação
básica e profissionalizante", dizer:"Assegura a es
sas pessoas a educação em qualquer grau", por
que, se os deficientes mentais não passam do
ensino básico, não chegam até o 3° ano de 1°
grau, não é mesmo em relação aos deficientes
auditivos,visuaise deficientes ffsicos, que podem,
muito bem, atingir o 3° grau. Sabemos que há
um consenso da Constituinte,no sentido da edu
cação ser gratuita.Mas,de qualquer forma, vamos
garantir às pessoas portadoras de deficiênciaessa
sua conquista. Anossa preocupação, nesses anos
todos, foi de levar às pessoas portadoras de defi
ciência, de uma condição de favor,até de esmola,
para uma situação de direito.Por isso insisti bas
tante, junto ao Relator,para que acolhesse o per
centual de 10%, não só relativoà educação, como
à saúde e à assistência, para que esse atendi
mento não fique ao sabor do homem público,
nem do prestígio da entidade. Se um governante
é simpático à pessoa portadora de deficiência,
ou simpática ao Dr.fulano,que dirigeuma entida
de, ele tem boa vontade. Isso tem acontecido fre
qüentemente. Em sendo 10% da população
constituídos de pessoas portadoras de deficiência,
nada mais justo, não há nada de exepcionalidade,
de especial, que se dê 10% dos recursos da edu
cação, da saúde e da assistência, para o atendi
mento das pessoas portadoras de deficiência.

O Encontro Nacional a que me referi justifica
a não, colocação num capítulo único, porque
acham eles - eu acho que isso procede, é bom
analisarmos - que, ao se colocar um capítulo
só das pessoas, portadoras de deficiências, nós
estamos fazendo uma segregação legal,nós esta
mos colocando, num capítulo só, numa manifes
tação quase de discriminação. Se jogarmos todas
essas reivindicações para os diferentes capítulos.
teríamos colocado de maneira melhor. Uma coisa
que nos preocupamos é não deixarpara leis espe
ciais, leis complementares, porque, na Emenda
n° 1, de 69, nós temos uma lei básica para a
educação de excepcionais, mas, até hoje, essa
lei não foi motivo de uma mensagem do Execu
tivo,ao Congresso Nacional. Então, o receio que
temos é que, se ficar à mercê de leis especiais
e complementares, nós talvez não tenhamos os
nossos direitos devidamente conceituados. As
sim, nós gostaríamos, então, que esses vários dis
positivos fossem conservados, para demonstrar
a responsabilidade do poder públicojunto às pes
soas portadoras de deficiências. Então, nós esta
mos também, na oportunidade, encaminhando
emendas às várias Comissões: de Educação, de
Seguridade, de Direitos Individuais, de Direitos
Coletivos, de Direito dos Trabalhadores, encami
nhando esses diversos artigos, quando referente
a tais Subcomissões, para, assim, nós termos uma
nova possibilidade,onde, ao invésde um capítulo
só para pessoas portadoras de deficiências, nós
termos as pessoas deficientes colocadas nos di
versos capítulos. Nós observamos que houve

Subcomissão que já apresentou algumas coisas
sobre as pessoas portadoras de deficiência, en
quanto as outras, como a da Saúde e da Seguri
dade, não fizeramqualquer referênciaa essas pes
soas.

Então, é isso que nós gostaríamos. Logicamen
te, vai depender do Relator e também da Comis
são de Sistematização como vão ficaras pessoas
portadoras de deficiências, na nova Constituição.
Esperamos que essas pessoas tenham um futuro
muito melhor, mais garantido na nossa Cons
tituição.

O SR. CONSmGlNTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSmGlNTE ALCENI GUERRA 
Sr. Presidente, por uma questão de justiça, eu
falei em isonomia jocosamente, na vez anterior,
por uma questão de justiça, já que ouvimos os
representantes de cada área, nós gostaríamos de
ouvir, se V. Ex" permitir, o Deputado Ivo Lech,
que, além de ter sido um extraordinário Presi
dente, que propiciou esse clima de entendimento
que houve entre toda a Subcomissão, tem, com
certeza, depoimentos muito ricos para nos ofere
ceragora.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com
a palavra, então, o Constituinte IvoLech.

O SR. CONSTITUINTE IVO LECH- Sr. Presi
dente, nobre Relator, Constituinte Almir Gabriel.
Costumamos falar e ouvir algumas colocações
sobre a Subcomissão das Minorias. Ocorre que
alguns não têm se dado conta que os negros,
alicontemplados, são efetivamente a maioria, em
termos populacionais do nosso Brasil.As pessoas
portadoras de deficiênciassão 13 milhões, segun
do as estimativas da ONU. Até porque o IBGE
nos discrimina e o sistema tem vergonha. tem
medo de colocar claramente, no senso, quanto
somos. E dir-se-ia ainda o que é mais terrível,
que os mentais perfazem, segundo a ONU,50%
do número das pessoas portadoras de deficiência.
Teríamos, aí, um número de 6 milhões e meio,
aproximadamente, de deficientes mentais. Outra
questão ainda; quando esta terra foi descoberta,
os índios eram 5 ou 6 milhões, segundo algumas
estimativas. Hoje, o seu número chega, talvez, à
casa dos 200 milíndios das 180 nações indígenas
aqui no Brasil. Então, de uma certa forma, nós
estamos aí sendo ridicularizados, com comen
tários não muito próprios, em alguns artigos de
revista,com relação a essa questão das Minorias
do Brasil.Mas temos consciência da importância
do trabalho feito na Subcomissão que ouviu a
sociedade civil, ouviuos representantes das popu
lações indigenas, dos negros, das pessoas defi
cientes e das minorias.

Esse trabalho saiu contando, logicamente, com
o espírito democrático do Relator Alceni Guerra,
com a participação de todos os Constituintes,
membros desta Subcomissão, e foi fácil chegar
mos a esse ponto que alguns diriam até utópico,
a esse ponto que outros diriam ideal. Chegar a
esse ponto, ressaltamos, mais uma vez, não tem
nada de extraordinário,que tem e teve fundamen
talmente o caminho de ouvir apenas e tão-so
mente a sociedade civil, ouvir apenas e tão-so
mente os representantes desses segmentos enfo-
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cados. Na medida em que se ouviu os índios
e tão-somente os índios, na medida em que não
se buscou trazer para cá a representação de pes
soas que falassem, ou que tenham a pretensão
de falar em nome dos índios, ou de dirigir, de
uma forma autoritária, a questão dos índios do
Brasil, é claro que se chegou a esse resultado.
Na medida em que se respeitou as Minorias no
Brasil,chegou-se a esse resultado, e que, notada
mente, o que é mais próprio para um falar das
pessoas portadoras de deficiências, ou diria, Sr.
Relator Alceni Guerra, Sr. Presidente, Sr. Relator
da Comissão da Ordem Social, está muito bom,
porque contempla, no geral, todos os nossos an
seios, pois foram anos e mais anos passando,
os nossos dias nacionais de luta diziam, mais ou
menos, essas questões aqui que ora estão con
templadas. Nós também temos ouvido algumas
colocações no sentido que na Subcomissão dos
Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficien
tes e Minorias,o relatório é utópico, que o relatório
é um sonho. Mas eu diria que não se tem crime
nenhum em sonhar, não se tem crime nenhum
em respeitar as minorias, principalmente, quando
o trabalho foi sério, e principalmente, Sr. Presi
dente, Sr. Relator, quando os segmentos envol
vidos nesse trabalho estão de acordo com o resul
tado, que é o brilhante anteprojeto do Constituinte
Alceni Guerra. Muitas coisas eu teria a dizer, Sr.
Presidente, Sr. Relator,mas ocorre que, na minha
situação, estou fazendo um esforço muito grande
para conseguir dizer alguma coisa e, ao mesmo
passo, parabenizar o Constituinte Alceni Guerra,
e fazer um apelo ao Relator Almir Gabriel para
que contemple, com toda a sua sabedoria, com
o seu espírito democrático, essas questões que
estão nesse documento; questões essas que são
frutos de um trabalho de audição pública, e são
nte, da concordância e da manifestação de satisfa
ção, porque alguns representantes desses movi
mentos tiveram a coragem de nos dizer que, sin
ceramente, não esperavam tanto. Isso nos alegra,
e esse é o nosso papel, e o nosso compromisso
para que a sociedade brasileira avance. E, efetiva
mente, um documento avançado, é efetivamente
um documento próprio de Alceni Guerra, e será,
sem dúvida,um documento muito apropriado pa
ra ter a lavra do Senador Almir 'Gabriel, como
Relator. Era isso que eu queria dizer. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (AdylsonMotta)- Apala
vra continua à disposição.

O SR.EDMíLSON VALENTIM-Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Pois
não.

O SR.EDMíLSON VALENTIM-Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, na oportunidade, gostaríamos
de elogiar e de início, colocar o nosso apoio ao
relatório desta Subcomissão que, na minha opi
nião, soube retratar, como já foi colocado aqui
por diversos Constituintes que me antecederam,
soube retratar a realidade por que passam esses
segmentos da nossa sociedade, soube retratar
a realidade crítica, não com visão patemalista,
com visão de passar por generoso, passar por
benevolente. Não. Nada disso. Muitopelo contrá
rio. É um trabalho crítico, coerente, bastante res
ponsável, e que merece todo o apoio que ora

trago aqui; em nome do Partido Comunista ci<)

Brasil.
Sr. Presidente, isso nos é possível dizer,através

de dois parâmetros. Primeiro,sem dúvida alguma,
pela nossa avaliação, pelo nosso trabalho. O se
gundo, que nós achamos de fundamental impor
tância, é a repercussão nas camadas represen
tativas da sociedade. Quando nós ouvimos as co
locações do Constituinte Nelson Seixas, em que
coloca uma observação do Presidente da Bom
Bríl,de uma grande empresa, próspera, que opera
no mercado há a muito tempo, em que diz que
gostaria de ser índio através desse relatório.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, eu duvido que
esse Senhor diria, agora, na situação atual, que
gostaria de ser índio. Logicamente, deixa-nos até
desconfiado, se esse senhor, esse representante
dessa empresa não teria alguma terra em explo
ração que pertencesse aos índios. Não teria, com
esse relatório,algum problema relativoa sua ativi
dade econômica? Diziaeu ao Relator dessa Sub
comissão que S. Ex-estaria recebendo os louros
merecidos e dizia S. Ex-a mim que estaria tam
bém recebendo críticas.Retruquei:"Os louros são
merecidos; as críticas eu não acho que sejam
merecidas, justamente tomando, como parâme
tro e referência, a repercussão dentro das cama
dasda sociedade, às quais esse relatório faz men
ção.

Sr. Presidente, como negro e como Constituin
te, sinto-me contemplado com a abordagem que
o relatório faz sobre a questão racial. Toca em
questões fundamentais, no que diz respeito à dis
criminação racial, no que diz respeito à isonomia,
no que diz respeito ao resgate, à questão racial
sobre o negro em nosso País. Vai mais além:
no seu art. 8°,coloca que:

"O País não manterá relações diplomá
ticas, não firmarátratados, acordos ou convê
nios com países que desrespeitem os direitos
constantes da Declaração Universal dos Di
reitos do Homem, bem como não permitirá
atividades de empresa desses países em seu
território."

Esse é um avanço real, fruto de uma realidade
objetiva. Não é um avanço utópico, como tentam
colocar, em diversas questões e artigos, nos diver
sos relatórios das Subcomissões que compõem

'a Comissão de Ordem Social.
Na questão dos índios, Sr. Presidente, S. Ex

toca, de maneira magnífica, em questões também
fundamentais, no que diz respeito a garantir a
nacionalidade indígena, a respeitar aqueles que
povoaram o nosso solo muito antes de essa terra
se chamar Brasile, por conseguinte, nos conside
rarmos brasileiros.

Na questão do deficiente, S. Ex- consegue, de
maneira também exemplar, uma posição realista,
também objetiva, concreta, crítica, que atende a
essa camada de nossa sociedade, tão discrimi
nada, nas diversas oportunidades da vida, dentro
da nossa sociedade.

Sr. Presidente, nos outros capítulos, capítulo
das Minorias,que, como bem disse o Constituinte
Ivo Lech, não são tão minorias assim.

Quanto a esse relatório, só temos que lutar,
nesta Comissão, para que ele seja aprovado na
sua íntegra, com as pequenas modificações de
forma que cabem a esse relatório, mas lutando
para que, no seu mérito, os resgates da ordem

social da nossa sociedade sejam consignados.
E alertar aos Constituintes desta Subcomissão
que, tal qual como feito na Subcomissão dos Di:
reitos da Trabalhadores, as críticas feitas,na tenta
tiva de adjetivar esse relatório como utópico, co
mo sonhador, essas críticas que estão sendo colo
cadas, para nossa satisfação, não vêm do povo,
não vêm da massa, não vêm desses segmentos
que representam a maioria esmagadora da nossa
sociedade. Na minha opinião, é por essa maioria
esmagadora que estamos aqui elaborando a nova
Constituição. E, no que diz respeito à ordem so
cial,esses Constituintes souberam respeitar esses
anseios e, mais do que isso, transformá-los em
coisas concretas, através de um projeto de Consti
tuição, realmente, que procure minimizar essas
grandes investidas sociais que pairam sobre o
nosso País.

É nesse sentido que faremos todo o esforço,
não só perante a nossa Bancada, mas perante
todos os Constituintes dessa Subcomissão, no
sentido de garantir que esse relatório seja apro
vado na íntegra, como é do desejo, não só dos
Constituintes dessa Subcomissão, mas, principal
mente, das camadas da sociedade a que esse
relatório faz referência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes:

O SR.PRESIDENTE(Edme Tavares) -Quero,
antes de facultar a palavra aos Srs. Constituintes,
justificar a minha ausência, pois estava partici
pando da homenagem que a Câmara Federal
prestou ao ex-Deputado, de saudosa memória,
Emani Satyro, do qual foi Líder do seu Governo
na Assembléia Legislativado Estado. Não poderia
me furtar a essa homenagem.

Está facultada a palavra aos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Tem
a palavra V.Ex-

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER
-Sr. Presidente, da mesma forma como teceram
seus comentários em relação a esse anteprojeto
da Subcomissão dos Negros, Populações Indige
nas, Pessoas Deficientes e Minorias da Comissão
de Ordem Social, quero também fazer aqui um
rápido comentário.

Eu gostaria de dizerque esta comissão temática
trata das questões relacionadas à ordem social
em três Subcomissões. Atuamos na Subcomis
são do Direitodos Trabalhadores e dos Servidores
Públicos, Subcomissão essa que tirou um ante
projeto que atendeu às aspirações dos trabalha
dores e dos servidores públicos. E, de certa forma,
não está sendo bem-visto por alguns mais abasta
dos da sociedade, que exercem atividades no
campo da exploração humana. É fundamental
que nós, que compomos estas Subcomissões,
nos unamos na hora da votação, para que possa
mos fazer prevalecer o trabalho dos Relatores,
nesta Subcomissão "c", da Comissão 7, na Sub
comissão "a", também da Comissão 7.

Quero aproveitar esta oportunidade para con
citar os colegas Constituintes para que todos nos
unamos em tomo de objetivos. O nosso apoia
mento ao trabalho desta Subcomissão, esperan
do que a recíproca seja verdadeira, do apoiamento
dos colegas Constituintes também ao trabalho
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que nõs desenvolvemos na-nossa Subcomissão,
para que possamos fazer prevalecer, nobre Rela
tor, e para ultrapassarmos mais esta etapa, na
caminhada em busca da elaboração e construção
definitiva da Constituição.
É fundamentaI que o Relator - e esperamos que
prevaleça esse desejo nosso -leve em conside
ração'o trabalho por nós desempenhado nestas
Subcomissões. Seria extremamente desagradável
a nós outros víssemos aqui pleitos que agradaram
aos trabalhadores, à classe obreira, na nossa Sub
comissão, serem, em um determinado momento,
em função de emendas apresentadas, subtraídos
desse relatório, como, da mesma forma desagra
dável seria, e será, é claro, que os membros da
Subcomissão dos Negros, Populações Inclfgenas,
Pessoas Deficientes e Minorias, que elaboraram
esse trabalho, que culminou com esse antepro
jeto, verem subtraídas, do mesmo, conquistas
fundamentais às minorias. Esperamos e conta
mos com a sensibilidade do eminente Relator,
homem público, político, Senador da República,
e, da mesma forma, se possível, com o engaja
mento dos membros desta Comissão Temática,
se não, pelo menos, da maioria. Haveremos de
travar um debate, com vistas à garantia desses
objetivos que ficaram gravados, na primeira etapa,
quando da apresentação dos relatórios nas Sub
comissões. Estamos engajados nessa luta, e que
ro, de antemão, hipotecar totaI e irrestrita solida
riedade ao trabalho desta Subcomissão "C", da
Comissão 7, da Ordem Social. Tivemos oportu
nidade, quando em viagem a meu Estado, Santa
Catarina, porque tive acesso, antes de sair daqui,
aos avulsos, às publicações, de fazer uma leitura,
mesmo que rápida, e acho que a Subcomissão,
através de seus membros, captou, com grande
sensibilidade, os pleitos das mMínorias.

Concluo, dizendo que é fundamentaI que este
jamos empenhados, quando da votação, em
aprovar as conquistas obtidas, no primeiro round,
dessa grande luta, que ainda terão outros pela
frente, mas que, agora, na Comissão Temática
da Ordem Social, que possamos garantir as con
quistas havidas durante o trabalho das Subco
missões. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nua facultada a palavra aos Srs. Constituintes.

O SR. CONSmOINTE MÁRIO UMA-Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Mário Uma.

O SR. CONSmmNTE MÁRIO UMA- Sr. Pre
sidente, para uma breve intervenção. Quero-me
'congratular com o Presidente e com o Relator
da Subcomissão, podendo afirmar mesmo que
a Comissão da Ordem Social teve a felicidade
de contar com Constituintes muito sensíveis e
sintonizados com os problemas sociais deste País.
Participamos de uma Subcomissão, a 7 "A", e
lemos, com atenção, o relatório das duas outras,

,a "B" e a "C". Consideramos q~ esses dois últi
mos relatórios comportam apenas pequenos
aNstes, porque, no essenêiàl e.no fundamental,
os relatórios atingiram seus objetivos. Particula
mente, esse que estamos examinando, o antepro
jeto da Subcomissão dos Negros, Populações In
,cIfgenas, Pessoas Deficientes e Minorias, quero
afirmar e externar á.minha s.gIldariedade ao Presi-

C:Iente e ao ReIator desta Subcomissão. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nua facultada a palavra aos Srs. Constituintes.

O SRA.CONSmmNTE MARIA DE LOORÕES
ABADIA - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra a nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia.

A SRA.CONSmmNTE MARIA DE LOORDES
ABADIA-Apenas eu gostaria de registrar minhas
congratulações aos Presidentes e Relatores que
participaram da Comissão da Ordem Social. Acre
dito que poucas Comissões tiveram um trabalho
tão responsável e, de certa forma, tão tranqüilo.
Posso falar pela Subcomissão da qual participei,
como também soube como funcionaram as ou
tras duas Subcomissões. Acredito que isso mostra
bem que todos estavam conscientes da grande
chaga vergonhosa que nós temos, em nosso País,
no que se refere ao social. Sabemos que tudo
aquilo quanto se fala de desenvolvimento tecnoló
gico, científico, problema econômico, é dada uma
prioridade muito grande. E o social vem em se
gundo plano, e se sobrar. Acredito que, se nós
conseguirmos aprovar o-que os três relatórios
propõem, nós avançaremos anos na nossa con
quista de justiça social que todos nós buscamos.

Deixo aqui o meu compromisso de luta, junto
aos companheiros de outras Comissões, no sen
tido de conseguirmos que os outros colegas en
tendam a profundidade, a responsabilidade, a
grandiosidade desses três relatórios e que possa
mos realmente aprová-los. Tenho certeza de que,
se nós conseguirmos aprovar, transformando em
princípios constitucionais o que há nesses três
relatórios, acho que estamos cumprindo com o
nosso dever de Constituintes, de representantes
do povo e de nossa consciência, principalmente.
Muito obrigado e parabéns aos Presidentes e aos
Relatores, e a todos os colegas Constituintes que
participaram das três Comissões e participaam
da Comissão da Ordem Social.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Conti
nua facultada a palavra. (Pausa.)

Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
vou conceder a palavra ao nobre Relator, Consti
tuinte Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presi
dente, prezados companheiros, creio que alguns
pontos são simples de embasar o nosso racio
cínio. Primeiro, de que só existe injustiça social,
quando existe crescimento econômico com prM
légios. sem isso, não há injustiça social.

O segundo ponto é que, na verdade, nos nós
reunimos com pessoas que, pelas suas experiên
cias, práticas de vida e posições políticas, acaba
ram optando pelo que eu poderia considerar, no
conjunto, de oprimidos. Este foi, na verdade, o
grupo que nós buscamos para trabalharmos co
mo Constituintes, eu diria que entre os descar
táveis e os descartados do assim chamado cresci
mento econômico brasileiro.

Entendo, portanto, que o que se acumulou,
ao longo de décadas e décadas, de injustiças,
teve, nesse momento, como que o grande mo
mento do grito, o grande momento de chamada
de atenção da sociedade, como um todo, para

íncluír, não em- suas leis comuns, mas na sua
lei maior, a tentativa de colocar as garantias que
não foram asseguradas pelas leis comuns de nos
so País, nem pelos costumes que nos foram im
postos.

Compreendo perfeitamente isso, mas entendo
também alguns aspectos de suma importância
para nós em conjunto. Quero dizer a todos os
companheiros que pretendo montar um relatório
que não seja apenas o cumprimento de uma tare
fa burocrática, isto é,juntar os pleitos, consubstan
ciando aspirações, necessidades, do conjunto da
sociedade ou da iniciativa de cada Constituinte,
redigi-lo, segundo uma forma adequada, com um
vernáculo puro e casto. Mas achamos que essa
tarefa nossa não é apenas, como dizíamos, buro
crática, ela é uma tarefa política. Presisamos da
ajuda de todos os companheiros para: primeiro,
respeitando o que foi posto, a diretriz estabelecida
pelo conjunto das nossas Subcomissões, tentar
compatibilizar o proposto dentro de cada Subco
missão, para um conjunto harmônico da Comis
são.

E, em segundo lugar, fazer com que este relató
rio, que tem interfaces muito sérias e muito impor
tantes em relação a uma série de outras Comis
sões, ou atividades da vida humana, como educa
ção, economia, política tributária, enfim, que se
jam capazes e competentes de, ao elaborar este
relatório, saibamos que estamos fazendo para um
País que vive ou viverá, nos próximos anos, uma
transformação e que esse Relatório deverá fazer
base ou será base de uma Constituição que per
mita, exatamente, essa transição e que nós espe-.
ramos que essa transição não seja tão lenta e
tão gradual, mas que possa ser a mais rápida
possível, até nós chegarmos a um País onde a
economia não seja o fulcro da injustiça social.
Eu diria, portanto, que a nossa responsabilidade
é muito grande na elaboração desse Relatório
- e, aí, será necessária a presença, será neces
sária a colaboração, será neCessária a ajuda dos
Relatores, dos Presidentes de Comissões e de ou
tras lideranças que, aqui, militaram, no sentido
de que ele possa refletir o conjunto das necessi
'dades da nossa sociedade; ele possa refletir as
aspirações, desejos e anseios que aqui foram ex
pressos; mas que ele, também, possa ter viabili
dade política no conjunto das outras Comissões.
Eu gostaria de alertar os prezados companheiros
para um aspecto de que a soma dos artigos, que
foram propostos, chegou a 115 - a soma dos
()arágrafos, que foram propostos, chegou a 110.
E evidente que essa multiplicação não é uma
multiplicação simples; ela não se fará simples
mente assim. Mas, se todas as outras Comissões
fizerem um trabalho, com esse detalhe, certamen
te nós teríamos uma Constituição com 920 arti
gos, o que significaria ter uma Constituição ina
cessível ao povo, porque ela teria muito mais as
pecto de enciclopédia do que propriamente de
Constituição. Então, o apelo que quero fazer é
de que, na tentativa de somar, na tentativa de
juntar, sem perda de todo o trabalho que foi feito,
de tudo que foicolocado e relacionado, que, nessa
tentativa, eu possa contar com a ajuda, com a
colaboração e com toda a prestimosidade dos
caros amigos, a fim de que este relatório não
expresse a minha opinião, mas expresse, sobre
tudo, especialmente, a opinião do nosso Plenário,
dos nossos membros das nossas Subcomissões.
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Aqui, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um
comentário que me parece da maior importância:
é que esta Comissão teve, ao longo dos seus
trabalhos, através das suas Subcomissões, um
trabalho bonito, democrático, aberto, em que ne
nhum Presidente pretendeu encaminhar 05 seus
pontos de vista e nenhum Relator tentou impor
as suas posições ao conjunto dos membros das
Subcomissões. Eu creio que nós estamos encer
rando essa etapa de maneira bem díspar, bem
diferente do que as outras Comissões estão fazen
do agora em que, certamente, alguns Constituin
tes armaram feridas e agressões difíceis de serem
reparadas posteriormente. Aqui, o que nós vimos
foram posições anteriores, ditas, aparentemente,
antagônicas e irreconciliáveis,reconciliadas. Creio
que esse é um dado da maior importância e que
nós devemos continuar com ele, a fim de que
o final do trabalho desta Comissão possa ser reali
zado, embora 05 debates possam ter acontecido
com maior intensidade e com maior vibração e,
nem por isso, perdendo a condição do respeito
humano, que é o que nós queremos que a Consti
tuição venha consagrar.

Um outro aspecto que me parece importante
é que é necessário todos nós caminharmos, den
tro do que nós estamos propondo, sem muito
nos balizar com a informação ou com 05 reflexos
que isso possa ter em determinadas áreas da Co
municação Social. Creio que a liberdade permite
que cada um expresse os seus pontos de vista.
E necessário, inclusive,nós termos uma imprensa
que reflita posições de determinados grupos e,
toda vez que aparecerem críticas ao nosso traba
lho e que essas críticas venham de alguma área
não contemplada, isto, para nós, é a ratificação
de que o nosso trabalho está 'certo, porque, se
determinados grupos que, ao longo da vida, usa
ram o duplo privilégiocomo forma de conquistar
a felicidade, se esses nos aplaudissem, certamen
te nós estaríamos muito errados. Muito obrigado.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Eu
quero, nesta oportunidade, antes de encerrar 05

nossos trabalhos de hoje, em face da Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, através de
Requerimento da maioria dos líderes e, inclusive,
de questões de ordem levantadas na última ses
são da Assembléia Nacional Constituinte e em
face de determinadas modificações que me pare
cem profundamente viáveis e, ao mesmo tempo,
democráticas, o nosso calendário, aprovado pelo
Plenário desta Comissão, sofrerá, sem dúvida, al
gumas pequenas modificações. Na segunda-fei
ra, pelo nosso calendário, dia 8, estaríamos tendo
a oportunidade de ouvir a leitura do parecer, com
o substitutivo do Relator-Geral,SenadorAlmirGa
briel.Em face das modificações, acho e colocaria,
como viemos fazendo, sempre, democraticamen
te, à decisão do Plenário, que considero essa leitu
ra desnecessária, uma vez que, agora, será permi
tido aos Srs. Constituintes desta Comissão, como
05 demais Constituintes, a apresentação de emen
das ou o encaminhamento de emendas ao substi
tutivo do Relator-Geral. Se nós só dispomos de
48 horas, correspondentes aos dias 8 e 9, e, no
nosso calendário, -ra a apresentação do parecer
e, depois, a p__J'Jhc<•çao dos avulsos para, em se
guida, o processo de votaçâo, nós desejaríamos
colocar à decisão do Plenário uma modificação:
a não necessidade dessa leitura do parecer, por-

que o Relator-Geral deverá estar entregando esse
parecer no sábado e nós estaremos rodando 05

avulsos para que, na segunda-feira, pela manhã,
no máximo, nós tenhamos esses avulsos para
a distribuição aos Srs. Constituintes. Esta Comis
são vai ter o cuidado e a cautela de distribuí-los
logo cedo, na segunda-feira, dia 8, para que 05

Srs. Constituintes possam, realmente, apresentar
as suas emendas a esse substitutivo, uma vez
que, na segunda-feira, o horário para a leitura
desse parecer, com o substitutivo, estava estabe
lecido às 17 horas. Então, nós ficaríamos sem
a leitura desse parecer, porque o importante da
o parecer final, após as emendas ao substitutivo
do Relator, e nós ficaríamos, então, com a segun
da e a terça-feira para a apresentação dessas
emendas. Nos dias 10 e 11, ele passaria a ter
o espaço para a apresentação do seu parecer,
já com as emendas ao substitutivo - então, pare
cer final. Então, nós passaríamos a discutir esse
parecer final do Relator-Geral nos dias 12, 13 e
14, à proporção em que nós teríamos a discussão
e a votação dessas matérias. Era esta a sugestão
que eu desejava colocar a critério do Plenário,
para encontrarmos, realmente, a melhor forma
de participação e, democraticamente, realizarmos
um trabalho que possa ter a contribuição de t0
dos.

Com a palavra V. EX-

O SR. CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO
- Dependendo do número de emendas ao pare
cer do Relator, acho humanamente impossível
que o Relator venha a dar o seu parecer final.
Sesão apresentadas cem emendas, eu estou sen
do bem modesto - então, acho humanamente
impossível. Esta é a minha opinião. A não ser
que o dia de S. Ex" tenha 48 horas. Entendo que
o número maior de emendas tem sido encami
nhado, agora, quando termina, hoje, às 24 horas,
para a apresentação dessas emendas. Aproveito
para comunicar aos Srs. Constituintes que a Se
cretaria desta Comissão, na sala 17, estará aberta
até as 24 horas, para receber essas emendas,
pois, amanhã cedo, o Relator-Geral terá em mãos
todas essas emendas para o seu trabalho. Eu
considero que, quanto à apresentação de emen
das ao parecer finalcom o substitutivo -, emen
das ao substitutivo - elas serão, sem dúvida algu
ma, em menor número. Eu espero que seja, por
que acredito muito no poder de síntese que o
nosso Relator-Geral terá, inclusive, na definição
disto.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Está
à consideração do plenário.

Aqui,desde o Início dos nossos trabalhos, espe
ramos que seja até o final - pelo menos esta
Presidência terá a oportunidade de continuar, as
sim, democraticamente. Eu quero ouvir as suges
tões para que o nosso trabalho seja o melhor
possível, porque, é bem verdade, eu estou apenas
cumprindo o Regimento Intemo e todas as outras
Comissões terão, inclusive, pareceres, pelo que
eu soube, antes até do prazo do dia 15, que é
o prazo para entrega à Comissão de Sistema
tização.

G SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, peço a palavra - sou Eduardo
Jorge do PT-SP.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pois
não. Tem a palavra o nobre Constituinte Eduardo
Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, eu acredito que o número de
emendas ao Relatório do Senador Almir Gabriel
deva ser menor, principalmente por dois motivos:
primeiro, porque foi aprovado um dispositivo no
nosso Regimento, em que esses Relatórios das
três Subcomissões podem seralvos de destaques,
para serem apresentados, na votação final ao Re
latório do Senador AlmirGabriel. Então, à grande
parte do que está contemplado aqui não se pre
cisa fazer nova emenda, porque pode ser desta
cado, no dia, daqui, apresentando ao Relatório
do Senador Almir Gabriel.Aquelas emendas que
nós apresentamos nesta fase continuam valendo,
para destaque, na votação final.Então, eu acredito
que, por esses dois motivos, não será necessária
uma avalanche de emendas iguais às que'estão
sendo apresentadas.

OSR.PRESIDENTE(EdmeTavares)-Acolo
cação de V. Ex" é procedente e eu devo dizer,
para esclarecimento dos Srs. Constituintes desta
Comissão, que, até agora, foram encaminhadas
601 emendas, é lógico, aos três anteprojetos das
Subcomissões. É bom deixar bem claro que as
emendas a serem destacadas serão as emendas
apresentadas ao substitutivo do parecer final, 05

destaques a essa emenda, porque houve uma
mudança. Inclusive, no art. 16, § 2°, do nosso
Regimento, que diz o seguinte:

"Art, 16 .
§ 2°- O parecer, com o substitutivo do

Relator, terá preferência para votação e, se
aprovado, prejudicará o anteprojeto original
e as emendas, ressalvados os destaques con
cedidos. Em todas as fases poderão ser feitos
destaques, a partir do texto original das Sub
comissões."

Nós temos que entender, agora, que o processo
reverteu - é isto que precisamos definir.Eu que
ro, inclusive, ouvir a opinião do nosso Relator
Geral. Vejam 56: nós não tínhamos, ainda, essa
decisão da Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte e os destaques às emendas seriam
feitos ao substitutivo do Relator, se o processo
anterior fosse esse. Nós teríamos a apresentação
do Relatório,com o substitutivo, e essas emendas
que estão sendo apresentadas, hoje, aos antepro
jetos, mereceriam destaque, só que nós vamos
ter duas oportunidades agora: essa da apresen
tação dos avulsos, para apresentação de novas
emendas. Lógico, entendo eu, que nós teremos
05 destaques das emendas ao Relatório final e
não mais essas emendas de hoje, porque a apre
ciação já será do Relatório final, admitindo-se as
emendas ao substitutivo final dele - não sei
se V.Ex'"entenderam bem. Então, essas emendas
que estão sendo apresentadas, agora, aos ante
projetos das Subcomissões, essas emendas não
apreciadas por ele, só poderão receber destaque
se elas voltarem a ser apresentadas ao seu substi
tutivo final. Estaé a minha observação.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra V.Ex"
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o SR. CONSTIT(J]NTE FRANCISCO KüSTER
-Sr. Presidente, exatamente eu estava com dúvi
da com relação a essa questão, porque, agora,
criou-se uma nova situação-48horas para apre
sentação final das emendas e que poderá acon
tecer a reapresentação das não acolhidas. Então,
ao meu ver, fica dispensada a apreciação do des
taque dessa subetapa.

O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Era esse o esclarecimento que eu desejava.
Obrigado.

O SR. CONSTIT(J]NTE EDUARDO JORGE 
Eu continuo com a mesma opinião-duas fontes
de destaques e, agora, uma terceira, porque vai
ter uma nova fase de emendas, devem ser utiliza
das para a votação final.Aprimeira fonte de desta
que é o Relatório da Subcomissão, conforme n6s
aprovamos no nosso Regimento, porque é uma
fonte de destaques permanentes. Isso evita que
uma série de Constituintes queiram fazer desta
ques de cada art. desse para garantirem a possibi
lidade de se fazer emendas no processo de vota
ção final do Relator. Na medida em que esse
relatórioda Subcomissão "A","B" ou "C" possam
ser alvos de destaque para votação final, grande
parte dos nossos possíveis destaques já ficam
preservados. Não vamos nos preocupar com uma
série de questões, porque eu sei que algumas
das questões do meu relat6rio, que defendo até
o fim, que, porventura, não forem incorporados
pelo SenadorAlmirGabriel,eu apresento um des
taque desse relat6rio da Subcomissão, na hora
da votação final. Acho que é este o primeiro ponto
importante que, inclusive,n6s aprovamos no nos
so relat6rio. É claro que é uma situação nova

e n6s temos que discutir. A segunda fonte de
destaque são as emendas dessa fase e a terceira
fonte de destaque são as emendas da nova fase.
Acho que nós, Sr. Presidente, deveríamos admitir
destaques das três fontes, porque, aí,nós evitaría
mos que a terceira fonte que vão ser as novas
emendas da última fase e o periodo menor que
o Relator terá para apreciar as emendas, seja so
brecarregada por todas as emendas da segunda
fase, não incorporadas, e pelas partes do Relatório
das Subcomissões "A","B" e "C" que não foram,
também, incorporadas e que voltarão tudo em
48 horas para S. Ex" apreciar. Se S. Ex" já apreciei
o relatório, se S. Ex" apreciarei as emendas da
primeira fase, S. Ex" não vai se preocupar mais
em dar parecer sobre isto. Nós vamos direto à
votação final.Então, acho que, com essa proposta
que o Sr. Presidente está colocando para agilizar
os trabalhos, S. Ex" corre o risco de ser soterrado,
com uma montanha de emendas, para apreciar
em duas horas. Então, o tiro sairá pela culatra.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Veja
V. Ex': se nós vamos ter um parecer, com um
substitutivo aos anteprojetos, essas emendas, até
agora 601, serão apreciadas pelo Relator-Geral,
que oferecerá um novo parecer, com um substi
tutivo. Automaticamente, se S. Ex-não apreciou
uma das emendas de V. Ex" nos anteprojetos,
não incorporou, automaticamente, V. Ex" terá o
direito de, no seu parecer finalcom o substitutivo,
voltar a apresentar a.sua emenda. O que eu não
posso é apreciar a emenda de V.Ex" no antepro
jeto das emendas e, depois, apreciá-Ias, também,
no parecer final com o substitutivo, senão, nós
não terminaremos nunca essa votação. Então,
são fases que nós temos que definirpara o melhor
ordenamento dos trabalhos. Eu, inclusive, para
esclarecer melhor, vou oferecer um exemplo: ad-

mitamos que eu apresentei aos três anteprojetos
das Subcomissões uma emenda e, por esqueci
mento, ao ler o Relatório com o substitutivo, eu
me esqueci que uma das matérias que interes
savam, eu não apresentei emendas ao parecer
final do Relator. Então, eu voltaria, novamente,
a solicitarque as emendas que não foram aprecia
das por S. Ex" e que eu não apresentei nova emen
da ao parecer final, nós ficariamos, então, num
processo de emendas dos anteprojetos e volta
riam novamente, outras emendas. Então, nós te
ríamos, aqui, uma enormidade de destaques, o
que complicaria o trabalho de ordenamento, in
clusive para a aprovação da matéria final. Então,
V.Ex" terá que ter a cautela de acompanhar, como
tem sido a tônica de V. Ex", aqui, nesta Casa,
um dos mais atentos e mais assíduos e disto
eu não tenho o menor receio de que V. Ex" estará
aqui, apresentando, em todas as oportunidades,
as suas emendas e os seus destaques. Disso eu
não tenho receio quanto a V.Ex" Então, para reca
pitular: ficamos com a seguinte decisão: no dia
8, depende da Gráfica do Senado e da Câmara,
entrega dos avulsos do parecer, com o substi
tutivo do Relator-Geral, na segunda-feira. Na se
gunda-feira, não haverá mais essa apresentação,
porque os Srs. Constituintes terão em mãos esses
avulsos. 8 e 9, para emendas. Deixaríamos ao
Relator dias 10 e 11, para que S. Ex" pudesse
apresentar o seu Relatório final, com o substi
tutivo.Estaremos aqul, nos dias 12, 13 e 14, discu
tindo o Relatório com o substitutivo e votando
matéria por matéria, dependendo da decisão do
Plenário, da melhor forma do ordenamento para
votação.

Não havendo mais nada a tratar, declaro encer
rada a nossa reunião de hoje, convocando uma
outra a realizar-se no dia 12, às 9 horas.

Está encerrada a reunião.
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