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COMISSÕES E SUBCOMISSÕES Reunião. Data
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1_a) Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e dasRelações
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COMISSÃO DA SOBERANIA E
DOS

DIREITOS E GARANTIAS DO
HOMEM E DA MULHER

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS POÚfICOS,
DOS DIREITOS COLETNOS E GARANTIAS

10" Reunião Ordinária,
realizada em 5 de maio de 1987

5" Audiência Pública

Aos cinco dias do mês de maio do ano de
rml novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas
e cinqüenta minutos, na Assembléia Legislativa
de Salvador-BA, reuniu-se a Subcomissão dos
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garan
tias, sob a presidência do Constituinte Maurílio
Ferreira Lima, para a realização da sua quinta
audiência pública, com a presença dos seguintes
constituintes; Anna Maria Rattes, Uldurico Pinto
e Gonzaga Patriota. Esteve presente, também, o
Primeiro-Secretário da Mesa da Constituinte, Mar
celo Cordeiro. Usou inicialmente da palavra o De
putado Coriolano Salles, Presidente da Casa, que
fez uma saudação aos membros da Subcomis
são, passando a presidência dos trabalhos ao
Constituinte Maurílio Ferreira Lima. Declinaram
da palavra os Deputados Estaduais Luiz Leal e
ElielMartins, representantes da Comissão de Tra
balhos Constitucionais do Estado da Bahia. Em
seguida, usou da palavra o Constituinte Maurílio
Ferreira Lima explicando que sua viagem a Salva
dor teve como principal objetivo, recolher subsí
dios das pessoas e das entidades, citando o Direito
Coletivo como assunto novo nos textos constitu
cionais, o Direito do Consumidor e os "caixa-dois"
do Govemo Federal, nos programas de informa
ção secreta, de' energia e armamentos nucleares.
Referiu-se à tendência manifestada pelos Depu
tados da Subcomissão em favor do voto aos de
zesseis anos, da reeleição para Presidente da Re
pública e titulares de cargos executivos, deven
do-se estudar com maior cautela a eleição para
Governador. Sobre a questão do voto, enfatizou
que, embora constitua um direito do cidadão, de
ve-se manter sua obrigatoriedade. Destacou o va
lor da dona-de-casa, achando mais do que justo
sua contribuição para a Previdência Social para
futura aposentadoria. Citou o direito de inciativa,
que consiste na apresentação e revogação de pro
jetos de lei e o drreíto de audíência às entidades
organizadas, que poderão opinar sobre a realiza
ção de grandes obras, sua utilidade e custos. Em
seguida, usou da palavra o Constituinte Marcelo
Cordeiro, Primeiro-Secretário da Mesa da Consti-

tuinte, que ressaltou a importãncia do aconteci
mento para a própria Constituinte, seus Anais e
para a história da Bahia. Falou sobre o espírito
democrático do Regimento Interno da Constituin
te e do prazo para a apresentação de sugestões
pelas entidades organizadas que, no seu entender,
se estenderá até o dia trinta de maio. Foi apar
teado pelo Presidente, Constituinte Maurílio Fer
reira Lima, que explicou que as entidades que
não puderam estar presentes à audiência p:ública,
poderão encaminhar as suas sugestões 'através
dos Deputados Luiz Leal e Eliel Martins. O Movi
mento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos
foi a primeira entidade a se manifestar, por ter
marcado audiência antecipadamente com a Sub
comissão, transferida de Brasília para Salvador.
O Presidente, Pedro Wilson, Reitor da Universi
dade Católica de Goiânia, apresentou o documen
to oficial da entidade, explicando que o movi
mento tem três prioridades: luta pela terra, pelo
trabalho e contra a violência. O representante do
Nordeste no M N.D.D.H., Dr. Celso Pereira de Sou
za, também usou da palavra. O Deputado Esta
dual Almir Araújo sugeriu o estabelecimento de
pensão vitalícia para os ex-prefeitos, defendendo
a proposta do Deputado Sérgio Brito.Em seguida,
usou da palavra o Promotor de Justiça, Antônio
Costa Filho, declarando que todo cidadão tem
o direito de requerer a suspensão ou modificação
de textos legais assim como a intervenção no
controle ou gestão de qualquer órgão ligado direta
ou indiretamente ao Poder Público. A proposta
foi apresentada por escrito. Ao tomar a palavra,
a representante da UNE,União Nacional dos Estu
dantes, AdéliaAndrade Santos, rebateu a proposta
do Deputado Estadual Almir Araújo, que sugeriu
pensão vitalícia para o ex-prefeitos. Falou, tam
bém, sobre a luta do jovem pela sobrevivência,
cuja única oportunidade são os subempregos,
quer na cidade, quer no campo. A entidade recla
mou maior espaço para o jovem, no sentido de
zesseis anos, a fím de que lhe sejam assegurados
os direitos politicos. Fez uso da palavra a represen
tante da União das Mulheres, Gisélia Santana, res
saltando a importãncia da luta pelos direitos da
mulher, entre eles: aposentadoria para a dona-de
casa, salários iguais para trabalhos iguais, direitos
trabalhistas extensivos às domésticas, igualdade
de direitos para as trabalhadoras rurais, considerar
crime contra a pessoa humana a violência física
ou sexual contra a mulher e modificação do prin
cípio patriarcal da família brasileira. No casal, direi
tos iguais para o homem e para a mulher, conces
são às presidiárias para que permaneçam com
seus filhos durante o período de amamentação
e desfrutem de iguais benefícios concedidos a
presos de ambos os sexos. Falou, a seguir, o
jurista e professor da Universidade Católica de
Salvador, José Martins Catharino, que questionou

"O que vale mais, o homem ou a economia?",
acrescentando que, a seu ver, é o homem, porém,
na prática é bem diferente, concluindo, que os
direitos individuais de entrelaçam aos sociais. A
ineficácia dos textos constitucionais é o maior
problema do constitucionalismo Ibero-américa
no, afirmando que "democracia não é sistema,
e sim processo". Citou as Constituições portu
guesa e espanhola, afirmando que tudo o que
nelas contém ,é aplicado na íntegra. Acrescentou
que, tanto o direito social, como o individual, se
não forem aplicados pela lei ordinária, em doze
anos, entram em vigor automaticamente. Propôs
uma reforma fundamental no Poder Judiciário,
sugerindo a fixação de um percentual mínimo
de cinco por cento da receita federal do Estado
destinado às suas próprias justiças e que as recei
tas auridas pelo Judiciário Federal ou Estadual
sejam aplicadas no seu próprio aperfeiçoamento.
Quanto à Justiça do Trabalho, sugere a elimina
ção dos Juízes Classistas nas Juntas e não no
Tribunal. É favorável à criação de um órgão conci
liador, composto pelos dois vogais classistas, e
julgamento de qualquer litígioregulado pela legis
lação trabalhista e, no trâmite do processo traba
lhista, estabelecer um juízo único e uma única
instância. Sobre a organização sindical, lembrou
que a sua liberdade encontra-se na Constituição
atual. Frisou que é necessário assegurar a líber
dade sindical do trabalhador e sua entidade, bem
como a sua representação nos acordos e dissídios
coletivos. Defendeu a extinção gradual da contri
buição compulsória aos sindicatos. Sobre a greve,
considera que a nova Constituição deve garantir
a impunidade do grevista, frisando que, quando
se fizer uma norma jurídica deve-se pensar no
seu tempo de duração, do contrário, teremos a
revolta dos fatos contra a mesma. Na ocasião,
foi aparteado pelo Deputado Jairo Souto Sá, que
ressaltou a importância das Assembléias Legisla
tivas fortalecerem a Constituinte, visando, no futu
ro, a elaboração das Constituições estaduais. To
mou a palavra o Deputado Alcides Modesto, que
solicitou seja explicitado a forma de punir aqueles
que violam o direito de greve e os que desres
peitam os direitos coletivos e sugeriu a adoção
do referendum popular para a nova Constituição.
Referiu-se ao desrespeito das estatais com relação
aos direitos coletivos, no que diz respeito à explo
ração nas riquezas de certas áreas, considerando
que as comunidades locais devem ter direito à
participação das riquezas exploradas. Sugeriu,
ainda, a participação das comunidades na elabo
ração e aceitação de projetos de impacto, como
por exemplo, no setor de energia nuclear e ques
tionou de que maneira as organizações ambien
tais e de defesa ecológica poderão influirem pro
jetos sobre o meio ambiente. Referiu-se, também,
ao direito de rebeldia popular, ou seja, o direito
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de o povo se rebelar contra um sistema que já
não aceita mais. O arquiteto LuizAntônio de Sou
za, fez uso da palavra sobre uma reforma urbana
e de transporte. O Presidente do fnstituto dos Ar
quitetos do Brasil apresentou proposta por escnto
A representante da OAB, Ordem dos Advogados
do Brasil, MaríliaMuricy, frisou que é necessário
que a Comissão de Garantia dos Direitos do Ho
mem e da Mulher fixe normas gerais que garan
tam a eflcácía dos dispositivos constitucionais
Sugeriu, inclusive, que se proceda a uma hierar
quia de normas para garantir a dignidade da espo
sa, baseada na liberdade, na justiça, na igualdade,
no pluralismo democrático e no fundamento da
ordem jurídica e política. Propôs a legitimação
para as ações populares e defendeu a manuten
ção do mandado de segurança. Eduardo Topázio,
representante do Grupo GERME (ambientalista),
que luta por mudanças e transformações sociais
e defende o uso de elementos naturais, falou so
bre a qualidade de vida em relação ao sanitarismo.
A Vereadora Jane Vasconcelos, Presidente da Co
missão da Defesa do Consumidor na Câmara Mu
nicipal, pleiteou garantias ao consumidor na nova
Constituição brasileira. Criticou a falta de uma
política econômica e destacou a necessidade de
uma política objetiva de reforma agrária, lembran
do que esta se reflete no abastecimento. O repre
sentante do PMDBde ltajuipe, Carlos Aquino, ma
nifestou-se contra a violência ao jovem e à criança,
pedindó punição para os que praticam atos de
violência contra os mesmos. Reivindicou a exten
são, aos trabalhadores rurais, de todos os direitos
que gozam os pertencentes à área urbana; extin
ção sumária dos órgãos que devassam a vida
privada dos brasileiros. Apresentou proposta para
que seja concedido salário mínimo para todos
os estagiários, usucapião urbano favorecendo os
favelados; dia de folga para o trabalhador na data
de seu aniversário e garantia aos direitos dos ín
dios, igualdade e apoio à luta das mulheres. Usou
também da palavra o Superintendente da Funda
ção do Menor, Itana Viana, que reivindicou gratui
dade na obtenção de certidões e outros docu
mentos, sem que, no entretanto, levem o carimbo
de gratuito, por se tratar de discriminação, to
mando como exemplo o menor desamparado
sempre denominado de pivete, como se não bas
tassem as condições subumanas em que vivem,
espancados pelos pais, encarcerados quando os
mesmos saem para trabalhar e ignorados por to
dos. Arrematou, dizendo que os menores brasi
leiros estão cada vez mais subdesenvolvidos e
marginalizados; em razão disso, não são recru
tados pelo Exército. Faz-se urgente que se garanta
a integridade física e moral do menor. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião às vinte e uma horas, cujo teor será
publicado na integra no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu Anna
Maria Rattes, Secretária, Constituinte, lavrei a pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

11' Reunião Ordinária,
realizada em 6 de maio de 1987

6' Audiência Pública

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala D do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, às dezessete horas
e vinte minutos, reuniu-se a Subcomissão dos

Direitos Políticos, Direitos Coletivos e Garantias,
sob a presidência do Senhor Constituinte Maurílio
Ferreira Lima, com a presença dos seguintes
Constituintes: Uldurico Pinto, Vice-Presidente; Ly
sáneas Maciel, Relator; João Menezes, Gonzaaa
Patriota, Anna Maria Rattes, João Agripino, Ziía
Valadares, Jayme Paliarin, Paulo Almada e Home
ro Santos. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente abriu os trabalhos, dispensando a leitu
ra da Ata da reunião anterior. Anunciou a presença
do Dr. Rex Nazareth Alves, Presidente da Comis
são Nacional de Energia Nuclear, que veio a esta
Subcomissão para prestar esclarecimentos sobre
o Programa Nuclear Clandestino Brasileiro, as
sunto objeto da reunião de audiência pública no
último dia 29 de abril, que contou com as presen
ças dos Professores Ramayana Gazzinelli, Presi
dente da Sociedade Brasileira de Física, e Ênio
Candotti, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência - SBPe. O Senhor
Presidente explicou a razão do convite feito ao
Dr. Rex Nazareth, atendendo a sugestão do Cons
tituinte João Agripino, acolhida unanimemente
pela Subcomissão: é responsabilidade deste ór
gão zelar pela transparência nos gastos do dinhei
ro público. Enfatizou a receptividade com que
o Dr. Rex Nazareth acolheu o convite, confirman
do sua presença antes mesmo de serem cum
pridas as formalidades de praxe. Em seguida, con
vidou a fazerem parte da Mesa o Presidente da
Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher, Constituinte MárioAssad
e o expositor, Dr. Rex Nazareth Alves. O Senhor
Relator, Constituinte Lysâneas Maciel, pediu a pa
lavra para esclarecer que a reunião não se deve
apenas às publicações da imprensa sobre as con
tas secretas e o Programa Nuclear Clandestino
Brasileiro, mas sim pela preocupação que esta
Subcomissão tem com a transparência dos gas
tos do dinheiro do contribuinte e também pela
natureza sigilosa desses gastos e as manipulações
perigosas que podem levar à fabricação de artefa
tos atômicos. O Senhor Presidente registrou a
presença do Dr. Ubirajara Brito, Assessor da Se
cretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da
Indústria e do Comércio, que veio representar os
dois conferencistas Ramayana Gazzinelli e Ênio
Candotti, impossibilitados de comparecer à reu
nião de hoje. Determinando que o expositor teria
quarenta minutos para falar, passou a palavra ao
Dr. Rex Nazareth. O Constituinte João Menezes
levantou questão de ordem, propondo que o ex
positor dispensasse a leitura do documento por
ele elaborado e distribuído aos presentes para
ser mais objetivo, esclarecendo as dúvidas já le
vantadas pela Subcomissão. O Sr. Presidente aco
lheu a questão de ordem, encarecendo ao expo
sitor que abordasse o enfoque prático da questão.

O Dr, Rex Nazareth pediu permissão para fazer
um breve histórico sobre a energia nuclear no
Brasil, desenvolvendo, a partir daí, sua exposição.
Denunciou a existência de um cartel de países
desenvolvidos que procura, de todas as formas
possíveis, impedir a auto-suficiência do Brasil e
demais países em desenvolvimento, mantendo
os como mercado cativo em diversos setores,
particularmente com relação à tecnologia de pon
ta, como é o caso da energia nuclear. Este cartel,
segundo o expositor, atua principalmente pelas
severas restrições ao acesso de tecnologias, equi
pamentos e combustíveis nucleares, com base
em políticas e legislações que contrariam o ínte-

resse brasileiro, utilizando-se quase sempre do
falso argumento de que assim agem em defesa
de uma discutível política de não proliferação de
armas nucleares que não os atinge, justamente
por serem os únicos, hoje, com capacidade de
fabricá-Ias. Disse que os objetivos pacíficos do
programa autônomo brasileiro para o domínio
da tecnologia nuclear podem ser constatados pela
assinatura do Tratado de Tlatelolco - que não
impõe contrapartidas prejudiciais ao País - e a
iniciativa do Presidente Samey de encaminhar à
ONU proposta de desnuclearízação do Atlântico
Sul. Afirmou que a não assinatura do Tratado
de não Proliferação Nuclear é um ato de defesa
do próprio desenvolvimento tecnológico brasilei
ro, que se veria acintosa e livremente fiscalizado
pelos países do cartel, sem que estes permitissem
o mesmo aos cientistas brasileiros, que continua
riam impedidos mesmo de aproximarem-se dos
grandes laboratórios e das pesquisas dos países
desenvolvidos. O programa autônomo brasileiro,
continuou o expositor, visa a criar no Pais capaci
dade científica que lhe assegure a independência
tecnológica, substituindo o processo de impor
tação pelo de exportação, estendendo ainda seus
beneficios a toda a população, inclusive à iniciativa
privada, que já começa a se beneficiar dos êxitos
obtidos até o momento. Além da redução da vul
nerabilidade brasileira, particularmente nas áreas
sensíveis e de materiais, o programa autônomo
visa a controlar as reservas estratégicas, manten
do estoques desses materiais de interesse da
energia nuclear. Pretende, ainda, construir instala
ções em escala semi-industrial indispensáveis pa
ra viabilidade industrial dos processos. Sobre as
contas sigilosas, o Dr. Rex Nazareth disse que
o CNEN cumpre rigorosamente a lei, enviando
todas as suas contas para supervisão e aprovação
do Tribunal de Contas da União. Terminada a
exposição, passou-se à fase dos debates. interpe
laram o expositor os Senhores Constituintes João
Menezes, João Agripino, Maurílio Ferreira Uma,
Ziza Valadares, Lysâneas Maciel, Uldurico Pinto
e os Senhores Ubirê\iara Brito e Alcides de F. Fer
reira. Em determinado momento dos debates, o
Senhor Presidente passou a presidência dos tra
balhos ao Constituinte U1durico Pinto, para poder
se ausentar da sala de reunião. Respondidas todas
as perguntas levantadas, o Dr. Rex Nazareth con
c1uiu suas palavras, agradecendo a atenção de
todos os presentes. O Relator, Constituinte Lysâ
neas Maciel, e o Presidente da Mesa, Uldurico
Pinto, agradeceram a presença do expositor, que,
com sua explanação, muito contribuiu para- os
trabalhos que esta Subcomissão desenvolve na
Constituinte. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Sr. Paulo Alberto Maga
lhães Moreira, representante dos Deficientes Físí
as minorias aos Senhores Constituintes. Também
fez uso da palavra a Dr' Elisa Gonçalves Martins,
Diretora do PROCON-DF, que entregou a Carta
de Brasília sobre os Direitos do Consumidor. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou a reunião às vinte horas e vinte minutos, cujo
teor será publicado na íntegra no Diário da As·
sembléia Nacional Constituinte. E para cons
tar, eu, Walter Flôres Figueira, Secretário, lavrei
a presenta Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
-Audiência pública da Subcomissão de Direitos
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Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, da
Assembléia Nacional Constituinte.

A Presidência convida para a Mesa o Relator,
Constituinte Lysâneas Maciel,e o Dr.Rex Nazareth
Alves,Presidente da Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear, que dá a honra a esta Comissão
de prestar o seu depoimento sobre o Programa
Nuclear Brasileiro.

Esta Presidência esclarece aos presentes a ra
zão da presença, na Subcomissão de Direitos Polí
ticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, do emi
nente Presidente da Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear, Dr. Rex Nazareth.

ASubcomissão dos Direitos Políticos, dos Direi
tos Coletivos e Garantias tem a responsabilidade
de zelar pelo direito do contribuinte e a parte es
sencial do respeito aos direitos do contribuinte
é a transparência e o controle dos gastos públicos.

Esta Subcomissão constatou que a imprensa
brasileira, através de órgãos respeitáveis, vem pu
blicando ultimamente uma série de reportagens
sobre um programa atômico, classificado por es
ses órgãos de imprensa - exatamente a revista
Vejae a Folha de 8. Paulo - como um progra
ma clandestino, que já teria realizado despesas
irregulares, em valores perto de três e meio bi
lhões de dólares.

O jornal Folha de 8. Paulo, em sucessivas
reportagens publicadas a partir de dezembro de
1986, levantou a existência de contas, em agên
cias do Banco do Brasil, situadas no Rio de Janei
ro e na cidade de São Paulo, onde o dinheiro
público tem sido manipulado sem nenhum con
trole. E, segundo as reportagens da Folha de
8. Paulo, corroboradas depois por reportagens
da revista Veja, seria o Presidente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, exatamente o Dr
Rex Nazareth, que nos honra hoje com a sua
presença, o funcionário que assinaria os cheques
e movimentaria essas contas.

Esta Subcomissão teve, na última semana, a
oportunidade de ouvir o Presidente da Sociedade
Brasileira de Física, Dr, Ramayana Gazzinelli, e
o Vice-Presidente da Sociedade Brasileira pelo
Progresso da Ciência, Dr. Ênio Candotti. Ambos
os cientistas corroboraram, em depoimentos
prestados perante esta Subcomissão, a existência
desse programa nuclear clandestino, sem poder
confirmar a existência das contas secretas que
foram veiculadas pela Folha de 8. Paulo e pela
revista Veja - esta última inclusive chegou a
publicar cópia xérox dos extratos dessas contas
e de cheques, que movimentavam as somas de
positadas nessas contas.

Ao final do depoimento dos dois cientistas o
Constituinte João Agripino propôs que esta Sub
comissão realizasse a sua última audiência públi
ca - em função do rígido calendário de trabalho
da Assembléia Nacional Constituinte - com a
presença do Dr. Rex Nazareth, para que S. S·
pudesse transmitir, a fim de que conste nos Anais
da Assembléia Nacional Constituinte, a sua ver
são, o outro lado da questão.

A Subcomissão adotou a proposta do Consti
tuinte João Agripino e imediatamente colocou-se
em contato com o Dr. Rex Nazareth, que, creio,
mesmo antes de receber formalmente o convite,
por parte da Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, propôs-se voluntariamente, anteci
pando-se à formalidade do convite, a vir a Brasília
e prestar o seu depoimento sobre tema de tão
relevante importância.

Esta Subcomissão quer destacar o compor
tamento do Presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, comportamento que prestigia
a representação política, o Congresso Nacional
e a Assembléia Nacional Constituinte.

Estes são os esclarecimentos que eu teria de
prestar ao público, sobre as razões da presença,
nesta tarde, no plenário desta Subcomissão, do
Dr. Rex Nazareth.

A Presidência dispensa a leitura da ata, porque
a última audiência pública fizemos ontem, na ci
dade de Salvador e na Assembléia Legislativa de
São Paulo, o Constituinte Gonzaga Patriota, que
funcionou como Secretário "ad hoc", fornecerá
posteriormente a ata respectiva.

Antes de passar a palavra ao Dr, Rex Nazareth
Alves, que terá quarenta minutos para fazer sua
exposição, esta Presidência passa a palavra para
o Relator, Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. RELATOR (Lysãneas Maciel) - Srs. e
Sr'" Constituintes, Senhores e Senhoras, Sr. Presi
dente da Comissão Nacional de Energia Nuclear,

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
-A Presidência convida para a Mesa o Presidente
da Comissão Temática, à qual pertence esta Sub
comissão, Constituinte Mário Assad.

O SR. RELATOR (Lysâneas MaCIel) - Para
aqueles que não têm acompanhado de perto os
trabalhos desta Subcomissão conviria esclarecer
que não estamos aqui apenas em virtude de publi
cações da imprensa. Estamos aqui, também, por
que queremos vincular o direito do contribuinte,
função específica da nossa Subcomissão, aos
gastos públicos que se fazem em programas, nes
te País.

Tem sido norma, nos últimos tempos, face ao
regime autoritário, que certas contas tinham de
ter caráter sigiloso, caráter reservado, caráter de
coisa que não poderia vira público para ser discu
tida. Estamos discutindo esse programa que, até
agora, fora os gastos financeiros - e o Presidente
poderá nos corrigir isso - já consumiram quatro
e meio bilhões de dólares.

E nós, ao trazermos aqui diversos expoentes
na área da Física Nuclear, na área da energia
nuclear, o flzemos apenas com o propósito de
estudar eventualmente como esse programa de
energia nuclear- que deveria estar, como murtos
julgariam, inserto na Subcomissão de Ciência e
Tecnologia - relaciona-se com o direito do con
tribuinte, direito especificamente incluído nas atri
buições desta Subcomissão, assim como o são
a Energia Nuclear, a Ciência e Tecnologia, que
vão afetar sobremaneira o direito do contribuinte.

Para que os senhores tenham uma idéia de
como estão sendo desenvolvidos os trabalhos
desta Subcomissão, temos essa preocupação.
Por exemplo, quanto ao consumo, não se vai limi
tar apenas a verificar a qualidade do produto, o
preço do produto, mas também a possibilidade
que têm todos os brasileiros de acesso a ele.

É uma noção um pouco mais ampla, um pouco
mais abrangente. Na questão da energia nuclear,
lembrei na nossa última reunião, que estávamos
fazendo uma conferência com o Presidente da
Comissão de Minas e Energia, em Amsterdã. Fui
contra o acordo atômico celebrado com a Alema
nha e alguém me perguntou: mas o senhor acha
que os países do Terceiro Mundo não têm direito

de acesso à tecnologia? Era uma pergunta apa
rentemente muito sensata, mas ao verificarmos
as dificuldades do País, estamos querendo estabe
lecer, aqui, o que é prioritário. Não se trata apenas
de acesso à tecnologia, não se trata apenas do
eventual preço do "megawatt" que vai ser trazido
do Alto Tocantins, que é a metade do preço do
"megawatt" produzido pelas usinas atômicas.
Não se trata apenas disso, mas de se saber o
que é prioritário para um País, que no momento
enfrenta grandes dificuldades.

Outro aspecto, é que repugna a muitos mem
bros desta Comissão a questão das contas sigilo
sas. As contas sigilosas, a nosso ver, permitem
um manuseio muito grande, muitas vezes em de
sacordo com os interesses do País.

Fomos informados, Sr. Presidente, Constituinte
Maurílio Ferreira Uma, de que na Presidência da
Cormssão de Energia Nuclear encontra-se um
patriota, encontra-se um homem bem intencio
nado, assessorado por elementos de primeira
qualidade, com os quais temos até contatos e
relações pessoais. Mas o nosso problema aqui
é a questão de uma filosofia nova a ser instituída
neste País. Gastos sigilosos neste campo sempre
podem levar a manipulações sigilosas, cujos re
sultados desconhecemos, face à tênue diferença
existente entre energia nuclear para fins não pací
ficos e energia nuclear para fins pacíficos. E essa
tênue diferença pode atrair o País, possivelmente,
a fabricar um artefato nuclear que, evidentemente,
não é prioridade para uma nação onde quarenta
e dois milhões de brasileiros vão dormir com fo
me.

São essas as observações iniciais, porque mui
tos não sabem o que tem a ver a Comissão dos
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garan
tias com a questão do projeto nuclear brasileiro.
Tem muita coisa a ver, porque ao se estabelecer
prioridades, ao se estabelecerem programas, sem
que sejam consultados os vários segmentos da
sociedade, essas prioridades, esses gastos po
dem...

Ao mesmo tempo, o Acordo Nuclear significou
aumento de 20% na nossa dívida externa. Isso
era prioridade para o País, naquela época, ou foi
simplesmente uma decisão militar em emulação
com os argentinos, que já haviam construído o
Atucha I e com o Atucha li?

Sr. Presidente, são estas as observações iniciais,
para dar um esclarecimento ao Plenário e aos
Srs. Membros da Comissão de Energia Nuclear,
sobre qual é o propósito desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Também por ocasião da última audiência os
Constituintes propuseram que os físícos que ti
nham prestado depoimento aqui voltassem para
ouvir ou para fazer perguntas ao Dr.Rex Nazareth.

Naquela oportunidade, o Presidente da Socie
dade Brasileira de Física e o Vice-Presidente da
SBPC afirmaram que não poderiam estar presen
tes hoje nesta audiência e propuseram que eles
fossem substituídos pelo Dr.Ubirajara Brito,enge
nheiro civil, com doutorado pela Universidade de
Paris, pesquisador titular do Centro Nacional de
Pesquisa Científicae da Comissão de Energia Atô
mica da França, chefe de equipe e do traço de
fissão nuclear do Centro de Fracas Radioativi
dade~ em Saclay, na França, pesquisador do Ce
dec. J:. um amplo currículo e acho que o que
anunciei já basta para qualificar o Dr. Ubirajara.
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Então, passo a palavra ao Dr. Rex Nazareth,
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nu
clear.

O SR.REXNAZARETH ALVES -Muito obriga
do, Sr. Presidente.

Exm'' Sr. Presidente da Subcomissão dos Direi
tos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias;
Exm° Sr. Relator, Exm9SSrs. e Sr's Constituintes,
meus senhores e minhas senhoras. O Brasil é
um País de cultura ocidental e estrutura social
de Terceiro Mundo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Tem V. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Foi-nos entregue agora um trabalho grande, apre
sentado pelo Dr, Rex Nazareth.Naturalmente, ele
faz uma exposição sobre a história nuclear no
Brasile apresenta váriosaspectos. Masparece-me
que a razão do convite para o Dr, Rex vir a esta
Subcomissão foi para esclarecer pontos focaliza
dos, referentes a verbas sigIlosas e, sobretudo,
sobre a ação do trabalho da energia nuclear em
nosso País; sua tecnologia e tudo o mais.

Ora, este trabalho que aqui está realmente é
histórico, inclusive conta a história de como co
meçou a energia nuclear no Brasil.Deveser muito
bom, pelo que estou vendo. Mas eu acho que
se formos ler tudo isto aqui não vamos alcançar
nossos objetivos:trazer esclarecimentos à Subco
missão sobre aqueles fatos aqui trazidos ao co
nhecimento do Plenário.

Quero que o Dr. Rex não tome isso como um
desrespeito - nem podia tomar, de forma algu
ma - ou como um desapreço para ouvir todo
o seu trabalho, que deve ser enorme. Masse ouvir
mos esse trabalho não vamos chegar ao ponto
que a Subcomissão deseja.

Eu gostaria que se fizesse uma reunião mais
objetiva, no sentido de esclarecer os dados de
que precisamos, sobretudo porque hoje é oúltimo
dia em que se pode apresentar propostas na
Constituinte.Se formos seguir nesse ritmo, ficare
mos aqui até meia-noite e não acabaremos a reu
nião desta Subcomissão. Então, faço esta Ques
tão de Ordem. Quero apenas que o Dr.Rexenten
da que nosso desejo é o de colocar um sentido
prático no desenrolar dos trabalhos desta Subco
missão. Ler tudo o que está aqui, contando toda
a história da energia nuclear não nos vai trazer
muitos esclarecimentos. Queremos é saber o po
sitivo: como ela está funcionando e qual é a nossa
posição em relação aos países estrangeiros. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Esta Presidência responde à Questão de Or
dem do Senador ConstituinteJoão Menezes,lem
brando que, realmente, conforme já afirmei ante
riormente, a presença voluntária - porque foi
uma iniciativa do Dr. Rex aceitar o convite antes
que ele fosse formalmente apresentado - de S.
S' se deu em função do cuidado desta Subco
missão em proteger o direitodo contribuinte,que
julgamos ameaçados por despesas efetuadas por
certos setores do Poder Público, sem controle
nem transparência.

A documentação de que se valeu esta Subco
missão para realizara primeira audiência pública,
com a presença do Presidente da Sociedade Bra
sileira de Física e do Vice-Presidente da SBPC,
foi um material - conforme já afirmei- publi
cado na Folha de S. Paulo e na Veja falando
de contas clandestinas abertas em agências do
Banco do Brasil, contas essas que foram movi
mentadas por cheques assinados pelo Dr. Rex
Nazareth Alves.

Realmente,o SenadorJoão Menezestem razão.
Não é responsabilidade desta Subcomissão a
análise do Programa Nuclear Brasrleíro, Nossa
responsabilidade prende-se ao fato de a imprensa
nacional referir-se a um programa nuclear clan
destino, financiado com dinheiro público, gasto
sem controle.

Lembraria ao Dr.Rexque, inclusive,na audiên
cia que fizemos com o Presidente da Sociedade
Brasileirade Física e o Vice-Presidenteda SBPC,
dissemos que não cabia a esta Subcomissão en
trar no mérito dos objetivos do programa nuclear
clandestino que, segundo a imprensa, seria bus
car o segredo de uma bomba atômica a ser fabri
cada no Brasil e explodida num buraco no Norte
do País. Dissemos que não cabia a esta Subco
missão fazer um julgamento de valor sobre este
programa, que a Comissão se destina no aspecto
de gastos públicos realizados sem controle.

A Presidência acolhe a Questão de Ordem do
Senador João Menezes e pergunta ao ilustrecon
ferencista se 05 esclarecimentos sobre o progra
ma nuclear clandestino brasileiro referido pela re
vista Veja e pela Folha de S. Paulo poderiam
ser prestados independente de um histórico, de
uma palestra sobre a política nuclear, como um
todo, do Brasil.

O SR.REXNAZARETH ALVES -Muito obriga
do, Sr. Presidente;muito obrigado nobre Senador.

O principal enfoque, que acredito seja minha
obrigação, como brasileiro, trazer aos Senhores
e que é o que visa este documento, não é, em
absoluto, contar uma história do que aconteceu
na energia nuclear, mas demonstrar, através de
um conjunto de documentos, que trouxe para
passar às mãos do Exm" Sr. ConstituinteLysâneas
Maciel, Relator desta Subcomissão, as pressões
internacionais que o Brasilsofre, nesse momento
- e sofreu no passado - para poder atender
a quarenta milhões de brasileiros que fazem uso
da energia nuclear em radiodiagnóstico; de um
milhão de brasileirosque fazem uso dessa energia
em radioterapia e em Medicina Nuclear e que
nos é vedado, nobre Constituinte. Esse histórico
que aí está é a comprovação disso que lhe trago
e é a demonstração de que não conseguimos
nem comprar medicamentos. Em seguida de
monstrarei qual o percentual e, que não se tratam
de bilhões de dólares. Essa questão deve estar
sendo confundida com a aplicada nos acordos
bilaterais, estrangeiros, que têm outras conota
ções e que talveztenham seus interesses feridos
por brasileiros, que estão carregando uma ban
deira pedida por este próprio Congresso, de um
programa nacional, que não nos é permitido fazer
de maneira clara por causa dos obstáculos que
nos são lançados todos os dias.

Pediria que me fosse permitido fazer um breve
histórico, através de uma leitura.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Está concedido.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Atrasamo
nos sucessiva e gradativamente em adventos tec
nológicos: máquina a vapor, máquina de com
bustão interna e siderurgia. Admitimos que par
cela do desenvolvimento nacional, para atender
a esse mercado, fosse prestada por empresas
multínacíonais que vinham a esse País buscando
lucros, mas que deixavam em suas matrizes as
pesquisas de base. Isso nos obrigava a implantar
uma infra-estrutura que, efetivamente, fazia com
que aqueles recursos das pesquisas básicas nos
fossem negados.

Fiquei feliz de ver Ubirajara Brito sentado ali,
porque também é um dos que trabalhou, como
eu trabalhei, em Saclay. Nossos destinos se cruza
ram porque ele media produto de fissão com
traços de fissão em emulsões, em placas, a única
coisa que podíamos fazer neste país, uma vez
que os recursos eram reduzidos a cada dia.

Podemos, portanto - e devemos - reduzir
objetivamente essas vulnerabilidades se quiser
mos preservar e ampliar nossa autonomia interna
e externa, e isso é um direito do cidadão, isso
é um direito coletivo, isso é soberania. Podemos
-edevemos -tomariniciativasautônomas ade
quadas às nossas necessidades, mediante a ado
ção de políticas adequadas que devem ser trans
parentes.

Se formos ao ângulo meramente prospectivo
vamos verificar uma mformática que nasceu e
cresceu, mas que, a cada instante, 05 obstáculos
são colocados e ela disputa apenas um ínfimo
mercado. E as pressões surgem apenas para fazer
mudar integralmente aquelas decisões soberanas
do povo brasileiro, das quais o Congresso parti
cipou

Se raciocinarmos que essas novas tecnologias
que aí estão são capazes de produzir fotografias
que nos dão, em detalhe, qual será nossa produ
ção de soja e café do amanhã e, com isso, serem
manipulados os preços internacionais, eu lhes
pergunto: seremos etemamente colonizados por
essa tecnologia ou deveremos brigar para sermos
dela partícipes?

É necessário, portanto, que países como o Bra
sil,que aspiram a uma melhor qualidade de vida
para sua população, procurem uma participação
menos onerosa para seu povo na política e no
comércio intemacional, fazendo adequado esfor
ço para dominar essas novas tecnologias.

Não se trata de gastar bílhões. 1550 lhes asse
guro e demonstrarei. 05 países que ocupam posi
ções intermediárias - e principalmente aqueles
em situação mais marcadamente caudatária, em
referência ao desenvolvimento tecnológico global
- têm-se confrontado, ao longo do seu legítimo
empenho, para alcançar patamares de capaci
tação mais elevados, com dificuldades e óbices
provenientes de fatores exógenos. É sabido que
quando surgia a energia nuclear efetivamente,em
45, no fim da década de 40 surgiu o primeiro
movimento efetivo internacional. Chamava-se
Plano Baruch e procurava internacionalizar as
áreas produtoras dos então denominados miné
rios atômicos. O Brasil se levantou contra isso
e procurou preservar suas reservas - e aí está
a pedra fundamental do que existe na política
nuclear brasileira,a pedra fundamental do progra
ma autônomo. Programa autônomo sim, não um
programa clandestino, porque - mostrarei aos
senhores - tive o cuidado de ir ao dicionário
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procurar saber o que era clandestino. Clandestino
é ilegal.Se é ilegal defender interesses desta popu
lação podem chamá-lo de ilegal mas, na verdade,
lhes asseguro, o objetivo fundamental pode ser
verificado facilmente através da convocação de
associações como a Associação de Biologia e
Medicina Nuclear, que lhes assegurará que hoje
só funcionam 1.125 hospitais, porque esse pro
grama autônomo está produzindo os materiais
que eles têm necessidade.

Por que esse sigilo? Trata-se, na verdade, Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, minhas senhoras
e meus senhores, de um mercado internacional,
que hoje oscila entre cinqüenta e setenta e cinco
bilhões de dólares na mão de cinco ou seis países.
É um número muito grande de centrais nucleares
em operação e é um número muito pequeno
de países supridores; é um número muito grande
de centrais em construção e é um número muito
pequeno de supridores. Como nos é dado o aces
so a essa tecnologia, jamais é feito em alguma
coisa que seja industrialmente comprovada, sem
pre nos é dada através de tecnologias que devam
ser comprovadas por nós. E, a partir daí, surgiram
tratados que, sob o pretexto de não-proliferação,
visavam especificamente a preservar todo o mo
nopólio da tecnologia. Esses tratados davam uma
série de deveres ao Brasil e aos países que deles
não eram signatários, e uma série de direitos
àqueles países que o possuíam; apenas direito
para eles e deveres para nós.

Sr. Presidente, a Organização das Nações Uni
das, no início da década de cinqüenta, formalizou
a Agência Internacional de Energia Atômica, que
visava especificamente a aumentar a cooperação
internacional. Visava especificamente a criar con
dições para essa energia nuclear, que têm tantas
outras aplicações, como demonstrarei, ao invés
de apenas as que são citadas, de ordem militar
ou de energia elétrica. Essa agência deveria ter
como prioridade, como motivação básica a coo
peração entre os países. Entretanto, ela lança, a
cada instante, obstáculos. Trouxe uma compro
vação, um documento que passo às mãos de
V.Ex" - como farei em todas as coisas que acre
dito devam ser comprovadas, porque se tratam
de direitos da nossa coletividade. Trata-se da lista
dos equipamentos a que não temos mais acesso.
E, como V.Ex" pode ver, aqui existe um código
e, aqui em baixo, existe uma indicação, cada uma
dessas letras se refere a um país. Qual é a letra
do Brasil? Eu lhes asseguro, qualquer que seja
ela, está pontilhada em todos os pontos. Pontos
esses que, ou nós desenvolvemos - e a lista
comporta todas essas páginas - ou seremos
eternos caudatários, estaremos entrando numa
fase de neocolonialismo diferente, mantido pelo
conhecimento, mantido pela tecnologia.

Sr. Presidente, dentro desse quadro colocam-se
também coisas graves que alguns pesquisado
res... Este é um ponto muito importante.

Fala-se muito que comunidade científica está
contra a energia nuclear. Mas coloco minha mão,
com cinco dedos, para que me dêem cinco no
mes, porque desse programa também faz parte
essa comunidade científica. E aqui está, por
exemplo, uma carta da Agência Internacional de
Energia Atômica, dirigida à Ora. Solange de Bar
ros, que também trabalhou nas técnicas de fissão,
na qual um laboratório americano responde a
um programa aprovado pela Agência Intemacio-

nal de Energia Atômica, e dizendo especificamen
te: "Esses materiais não serão fornecidos para
vocês e para alguns outros laboratórios". Esta
carta demonstra - como procurarei fazê-lo 
os obstáculos que encontramos.

Mas nós vamos mais longe. Durante vinte anos
essa Agência Internacional de Energia Atômica
foidirigidapor um sueco chamadoSigma EkIund.
Ao se retirar da direção da agência, dizia, em seu
discurso proferido exatamente no dia 29 de abril
de 1983, na Universidade de Princeton: "Presta-se
muita atenção a uma proliferação horizontal, es
quece-se, deixando fora de controle, da prolife
ração vertical". Diziamais: "Agrande defesa para,
no futuro, existir um efetivo desarmamento, virá
daqueles poucos países que têm vontade de ser
independentes" - e isto fazparte do terceiro pará
grafo, na página 12, do seu discurso - "que
não aceitam essas teses de não-proliferação, que
permitem aos Estados possuidores de armas nu
cleares agirem como bem entendem, no mercado
internacional".

Sr. Presidente, faço questão de que esse docu
mento fique arquivado aqui e passo-o às mãos
do Sr. Relator.

Mas, na verdade, o quadro que se coloca é
bastante sério; as limitações que estáo colocadas
ao Brasil não se inferem apenas no contexto de
hoje.

Lembro-me de Álvaro Alberto, um dos funda
dores do Conselho Nacional de Pesquisas, que
tentou trazer para o Brasil uma tecnologia de pon
ta, nessa época.

Aqui, neste próprio Congresso Nacional, numa
CPI de 1956, todo a história era levantada. Mas,
em 1984, um livro americano chamado "Prolife
ração Nuclear Hoje" colocava abertamente o se
guinte: "Por querer enriquecer urânio, por não
querer transformar o Brasil em um país autônomo
em energia nuclear, os Estados Unidos pressio
nara,m o então governo brasileiro até à demissão
de Alvaro Alberto". Faço questão de que essa
cópia também fique aqui no Congresso, Sr. Presi
dente.

. Emsíntese, podemos concluir que a atual situa
ção internacional indica a existência de cartel tec
nológico, restringindo o acesso a tecnologias e
inviabilizando a compra de materiais e equipa
mentos: prática de legislação restritiva de países
exportadores de tecnologia, equipamentos e ma
teriais unificados no Clube de Londres, que era
a origem daquele primeiro documento; política
de não-proliferação discriminatória e impeditva
do desenvolvimento autônomo para fms eminen
temente pacíficos; intenção declarada de não per
mitir o acesso de novos países ao mercado de
tecnologias consideradas inacessíveis; interesse
externo de manter o mercado brasileiro como
importador de produtos com agredados tecnoló
gicos e exportador de matérias-primas; carência
de matérias-primas em alguns países índustría
lizados.

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, minhas se
nhoras e meus senhores, a mola disto tudo é
o formidável mercado internacional que aí está
por trás. Vou-lhes dar um pequeno exemplo: exis
te na radioterapia para tratamento de câncer um
pequeno objeto chamado câmara de ionização,
que é capaz de medir a radiação à qual o paciente
será exposto e que deve ser calibrada anualmente.
O desenvolvimento dessa tecnologia nacional

permitiu-nos algumas coisas, que lhes informarei.
Os países industrializados não possuem esse cli
ma tropical que o Brasil possui. Sou cientista de
carreira. Trabalhei, quando retomei ao Brasil, em
1968, para o estabelecimento dos primeiros pro
cedimentos na área de câncer dentro do País.
Srs. Constituintes, uma câmara de ionização, im
portada, não resistiria mais de 24 horas com calí
bração, no Estado do Pará, em Belém. famos
deixar que os pacientes, lá do Norte - que é
tão Brasil quanto o Sul - fossem afetados por
isso ou deveríamos produzir um produto nacional,
inteiramente. independente, que permitisse fosse
feita essa medida? Essa medida hoje é feita. São
208 hospitais que possuem esse tipo de medida.
São mais de um total, em Medicina Nuclear, para
não dar números falsos - um milhão de pacien
tes por ano. Só a calibração desses dosímetros
mandados para o exterior implicava para o labora
tório em 1.300 mil dólares. Esse laboratório, hoje,
em todo o seu orçamento, gasta menos de 1.300
mil dólares e cobre inteiramente o Brasil, como
será mostrado em se..9uida a V.Ex""

Essa iniciativa de AlvaroAlberto, a criação dos
institutos de pesquisa, a cooperação bilaterial, tu
do isso formava um quadro que tinha duas verten
tes - uma vertente dos acordos bilaterais e uma
dos acordos de desenvoMmento próprio.

Não somos contra acordos bilaterais, em abso
luto, pois não somos xenófobos. Acreditamos que
há sempre espaço neste País para cooperação
bilateral, mas acreditamos também que há espa
ço efetivo para o uso da competência de brasi
leiros. Isso ficou claro em 1978, quando nos foi
negado - mesmo com base em acordos que
o Brasil já tinha firmado e com contratos já
assinados - combustível para Angra I. Foi-nos
negado combustível a 20% para os reatores de
pesquisa - reatores esses que produzem o iodo,
que fazem o exame da tireóide no País. Não se
fazbomba com 3%. Não se faz bomba com 20%.
É realmente sustentação de mercado.

No campo energético, não disputamos um es
paço com a hidroeletricidade. Acreditamos que
ela deve ser usada dentro do País, mas acredi
tamos que também temos obrigação de usar o
urânio, que nos foi dado pela Natureza, como
temos obrigação de usar o carvão, como temos
obrigação e a felicidade de, a cada momento,
encontrarmos mais gás.

Não dominarmos a tecnologia do enriqueci
mento de urânio, por exemplo, é optarmos pela
eterna importação de radioisótopos para 912 ser
viços médicos que deles fazem uso. V.Ex'" encon
tram, em qualquer hospital que faz Medicina Nu
clear no Brasil, hoje, tecnécio. Perguntem a eles
de onde vem esse tecnécio. Eles lhes dirão que,
graças a Deus, o Instituto da Comissão Nacional
de Energia Nuclear conseguiu ultrapassar o que
sofríamos nas mãos de uma multinacional, cha
mada Malincraul, a qual, efetivamente, quando
partíamos para esse programa, queixou-se direta.
mente aos altos mandatários do Governo, dizendo
que a ação da Comissão Nacional de Energia
Nuclear estava prejudicando a iniciativa privada.
Poderia estar prejudicando, mas não era a nossa,
era a deles. Senhores, se prejudicar é continuar
assim, eu continuarei prejudicando enquanto vi.
ver.

Com relação ao programa autônomo de tecno
logia nuclear, fala-se muito em bomba, mas,
quanto a isso, V.Ex'" encontram no Anexo IIdeste
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trabalho qual é a situação atual, as necessidades,
as dificuldades. Vamos abri-lo na primeira página,
que se refere à Saúde. Quais são as necessidades?
Precisamos de radioisótopos para diagnósticos.
Precisamos de meia, longa e curta vida desses
radioisótopos. Mas falta-nos isótopos estáveis.
Não~o fomecidos. FaJta..nosurânio enrique
cido, que também não nos é fomecido. Não há
disponibilidade de um reator de pesquisa com
fluxo" clt! 10 a 14, e não conseguimos comprá-lo
no-mercado intemacional. Então, vamos fazê-lo.
Senhores, nós o estamos fazendo. Se V.Ex" ob
servarem na página 3 deste anexo verão que exis
tem 2.398 entidades brasileiras trabalhando em
energia nuclear, em Rondônia, no Acre, na Ama
zônia, em todos os Estados brasileiros. V. Ex'"
vão verificar,na página 3, a distribuição que mos
tra que lá, na longínqua Belém, temos dois servi
ços de radioterapia, três de radioimuno-ensaio,
um de Medicina Nuclear in vitro. Excelências,
hoje eles fazem parte desse sistema do programa
autônomo. Perguntem aos médicos quem define
a necessidade desse programa, quem discute
com a Comissão qual o programa que deve ser
realizado. Eles responderão que são eles.

Agora, por que não noticiamos isso? Não noti
ciamos. Excelências, não porque tenhamos algo
a esconder da Nação brasileira - para a Nação
brasileira estamos abertos - mas porque temos
tudo a nos proteger contra interesses extemos,
por essa mesma Nação brasileira.

Sr. Presidente, falou-se durante a apresentação
que havia processos c1ahdestinos, e clandestino
é ilegal. Trouxe para V. Ex" a demonstração: um
quadro que faço questão de rubricar antes de
fazer a entrega ao Sr. Relator. Não se trata de
ter gasto 4,5 bilhões de dólares até agora - asse
guro-lhes que não se gastou mais do que 400
milhões de dólares de 1979 até hoje, distribuídos
ano a ano. V.Ex'" me perguntam; por que o sigilo?
E aqui está, Sr. Presidente, o valor total do que
não é sigiloso e o valor da despesa sigilosa. V.
Ex"pode verificarque ao mesmo tempo que, em
1982, tinha-se 8.688.913 mil cruzeiros como valor
ostensivo, apenas 2.200 mil cruzeiros eram sigilo
sos. Em 1986, de 530.184 mil cruzados osten
sivos, apenas 65.088 mil eram sigilosos, ou seja,
em tomo de 12%. Agora, por que isso? Esta é
a pergunta, É ilegal? Primeiro ponto importante,
Sr. Presidente: efetivamente, existe uma conta si
gilosa; efetivamente, deve ser mantido o sigilo
desse programa. Explicarei a V. Ex'" porquê. O
Brasil tentou, em 1978, comprar a tecnologia de
hexafluoreto de urânio. Foi-nos proposto o forne
cimento dessa tecnologia sob forma de caixa pre
ta. Não foi aceito, e o programa autônomo resol
veu que faria essa tecnologia. Neste momento
visávamos apenas a uma coisa: ele era ponto de
partida para qualquer enriquecimento de urânio
que fosse feito no futuro no Pais. Apenas pelos
desenhos era-nos cobrado, naquela época, 60 mi
lhões de dólares. Hoje o Brasil tem a sua unidade
operando com uma capacidade de 90 tonela
das/ano.lsso nos fezentender algo: primeiro, nun
ca nos foi possível ver uma unidade de produção
de hexafluoreto de urânio, segundo; os desenhos
dessa unidade são mantidos sob total sigilo, ter
ceiro, nem o princípio de patente eles atendem,
eles não patenteiam, e isso está claro no conceito
de informação tecnológica relevante usada pelos
países supridores. O que é esse conceito? São
aquelas informações que serão transmitidas e não

são disponíveis ao público. Excelências, implique
que valor seja, mas estávamos defendendo um
interesse maior e, quando chegamos ao produto
final, começamos a nos perguntar: por que isso
tudo, se finalmente, em 5 ou 6 anos, haviamos
conseguido dominar essa tecnologia? Aívou con
tar alguns detalhes para que V. Ex'" verifiquem
a que nívelisso vai.Haviadois produtores de ácido
fluorídrico dentro do País, que se chamavam Du
pon e Bayer, só que produziam esse ácido fluorí
drico num grau de umidade que não satisfazia
as condições para produzir o flúor. Começamos
a examinar para ver que flúor era esse, onde era
aplicado, e começamos a verificarque se aplicava
no teflon e em inúmeros produtos médicos. Co
meçamos também a nos perguntar se não haveria
a necessidade de proteger esse interesse. E lhes
darei um número: apenas no ano passado, o Bra
sil importou 900 milhões de dólares em teflon,
em subproduto. A única diferença, Excelências,
é que dentro de dois anos a primeira fábrica brasi
leira estará operando. Se conseguimos isso foi
porque ao nos ter sido negado aquele ácido fluorí
drico anídrico que queríamos - e que conse
guimos comprar um ou dois litros, mas não a
quantidade que queríamos - conseguimos, tra
balhando junto com um industrial brasileiro, pro
duziresse HF anídrico. Senhores, é normal o sigilo
industrial. Todas essas contas, inclusive as sigilo
sas, segundo a legislação, são examinadas pelo
Tribunal de Contas da União.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
meus senhores e minhas senhoras, teria muito
mais a dizer na minha exposição. Apenas para
podermos partir para os debates, ficarei por aqui,
mas direi uma frase para encerrar: o programa
autônomo não tem nada a esconder da Nação
brasileira, mas tem tudo a proteger dos interesses
externos. Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Esclareceria ao Senador Constituinte João Me
nezes que foi o Deputado Constituinte João Agri
pino o autor da proposta de convite ao Dr. Rex
Nazareth Alves. Perguntaria ao Senador Consti
tuinte se a sua intervenção é referente à palestra
do Dr, Rex Nazareth Alves, porque, neste caso,
a Presidência daria prioridade ao Constituinte
João Agripino, autor da proposta de convite, e
que se preparou para as interrogações pertinen
tes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
(Fora do microfone.lnaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Constituinte João Menezes, como infelizmente
não temos um microfone para lhe fornecer, V.
Ex"aceitaria falar ali no microfone?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES 
Julgo-me no dever de prestar uns esclarecimen
tos sobre por que fIZ aquela interrupção. Ninguém
aqui está julgando a falta de capacidade do brasi
leiro em progredir em todos os setores, mas tam
bém ninguém duvida que toda vez, em qualquer
ramo da vida pública, que o Brasil progride, en
frentamos as dificuldades dos países concorren
tes. Não é só na energia nuclear. Qualquer coisa
que se produza, que saia daqui e vá entrar em
concorrência com os produtos estrangeiros, sofre
dificuldades. Até nas coisas mais simples, como
no caso do sapato, há dificuldades. É só crescer
mos e as dificuldades aparecem.

Mas também queria dizer aqui que não duvido
da capacidade do Dr. Rex Nazareth Alves, como
cientista. Não o conhecia. Hoje é o primeiro dia
que eu o vi.Tampouco duvido dos cientistas brasi
leiros. Agora, o que queríamos saber era funda
mentalmente por que conta sigilosa? Qual a razão
da conta sigilosa? O Tribunal de Contas está exa
minando contas sigilosas? Que negócio é esse?
Também queríamos saber aqui a origem do di
nheiro para a energia nuclear. Isso também é inte
ressante sabermos. É isso que queremos saber.
Foi isso que nos trouxe aqui. Esta é a razão do
convite aceito com toda a simpatia pelo Dr. Rex
Nazareth Alves.

Ele explicou que em todos os anos houve uma
conta sigilosa para comprar isso, aquilo e aquilo
outro. Por quê? Se somos independentes temos
de fazer os nossos negócios. Precisamos escon
der de quem? Por que estamos escondendo?
Qual é a razão de estarmos escondendo? No seu
depoimento ele declarou que a conta sigilosa real
mente existe, que há dois ou três anos ela existe
e está funcionando.

O que nos causou admiração na última reunião
foi a denúncia, não só dos jornais como de pes
soas que aqui vieram, da existência das contas
sigilosas, que agora são confirmadas. Acho isso
realmente um absurdo e, por achar isso absurdo,
não quer dizer que eu desconheça a capacidade
dos brasileiros que trabalham com energia atômi
ca, embora eu, pessoalmente, seja contra a que
o Brasil gaste dinheiro para fazer usina de energia
nuclear. Sou contra porque acho que temos ou
tros problemas mais urgentes, mais necessários,
mais prementes.

De maneira, Sr. Presidente, que peço descul
pas, mas era esse o esclarecimento que queria
dar e o qual acho necessário, porque realmente
foi confirmada a existência das contas sigilosas.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Muito bem. Com a palavra o Constituinte João
Agripino, a quem peço a fineza de falar do único
microfone que temos funcionando, para que todo
o Plenário possa escutar as palavras de S. Ex<

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente da Subcomissão dos Direitos Políticos,
dos Direitos Coletivos e Garantias, Sr. Relator, Sr.
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nu
clear, Dr. Rex Nazareth Alves, Sr'" e Srs. Consti
tuintes, na úhirna sessão desta Subcomissão reali
zada em Brasília, ouvimos a exposição de dois
cientistas brasileiros ligados à Sociedade Brasi
leira para o Progresso da Ciência e ao Instituto
de Física, cujos nomes são da maior respeita
bilidade na comunidade científico-brasileira.

Naquela ocasião, sustentaram os cientistas que
havia divergência de opinião em relação ao êxito,
ao sucesso e ao redirecionamento do Programa
Nucle!Jr Brasileiro. Mas ambos foram unânimes
em dizer que a comunidade científica não dispu
nha de elementos que pudessem, de fato, avaliar
a extensão desse programa, porque os dados não
lhes chegavam às mãos.

Considerei as acusações sobretudo fortes, por
que em determinado momento passaram a su
portar as acusações que estavam na imprensa
do Brasil, notadamente nos jornais de São Paulo
e na revistaVeja, que tomavam públicas as contas
sigilosas da Comissão Nacional de Energia Nu
clear. Percebi então que poderíamos ser levados
a tomar decisões emocionais ou sermos envol-
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vidos por algum clima passional e decidir propor
a convocação de V. S', para prestar depoimento
nesta Subcomissão. Tenho para mim que não
posso tomar qualquer decisão sem ouviras partes
interessadas.

Sr. Presidente, esta Subcomissão não cuida es
pecificamente de dizer se o Programa. Nuclear
Brasileiro é bom ou ruim, se deve ou não conti
nuar, se o uso da energia atômica deve ser ou
não para fins pacíficos. Também não cuida espe
cificamente de contas. A nossa Subcomissão cui
da principalmente - e essa é a razão da convo
cação de V. S· - dos direitos coletivos.Ao assim
fazê-lo, ficamos preocupados diante da notícia
da que havia contas irregulares no Programa Na
cional de Energia Nuclear. Nossa intenção é dotar
a Constituição de dispositivos que permitam, de
fato, à população, o acesso às contas públicas,
porque é com o dinheiro do povo que os gastos
são realizados de forma direta ou indireta. Com
essa preocupação, propus a convocação de V.
S· Tenho alguns pontos a levantar, reiterando as
ressalvas que já fIZ, que são preocupações minhas
e, acredito, da Subcomissão também.

Em primeiro lugar, gostaria de saber qual é
a origem dos recursos mencionados por V. S',
como aqueles gastos de forma ostensiva e os
gastos de forma sigilosa. Qual a rubrica para a
dotação desses recursos gastos de 1979 a 19B7?
V. S· disse que prestava contas desses recursos
ao Tribunal de Contas da União. Confesso-lhe
a minha ignorância no que diz respeito à autori
zação legal para a existência de contas sigilosas.
Gostaria que V. S· me dissesse qual o dispositivo
legal que autoriza o Programa de Energia Nuclear
a manter contas sigilosas.

As pressões intemacionais, como salientou o
Constituinte João Menezes, existem nos mais di
versos campos de atividade na economia de mer
cado - e acredito que notadamente no campo
da energia nuclearse tomem muito mais violentas
e muito mais fortes, porque os interesses são
maiores. Acho que é obrigação de V. S', já que
foi mencionado aqui, declinar exatamente de on
de partem essas pressões, de vezque mencionou
o nome de uma ou outra empresa, mas deixou
o restante no vazio.Gostaria, então, de saber mais
precisamente de onde partem essas pressões.

A indagação final,que gostaria de saber ainda
de V. S', é quanto à movimentação dessas contas.
Quem as movimenta dentro do Programa Nu
clear, se são sigilosas e se estão autorizadas por
leia serem mantidas como sigilosas?Vamos deci
dir depois se se ppde ou não manter contas sigilo
sas. Essa será uma decisão da Subcomissão. Por
que as reportagens são bastante minuciosas. Fi
nalmente, gostaria de saber, até como curiosi
dade, porque não é nossa matéria, qual é o retomo
do investimento do Programa Nuclear, dentro da
relação investimento-retomo.

Eram essas as considerações que por enquanto
tinha a dizer a V. S'

o SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Esta Presidência, antes de passar a palavra
ao nobre Constituinte Ziza Valadares, acrescenta
às indagações.do ConstituinteJoão Agripinoalgu
mas considerações. Por exemplo: a Folha de S.
Paulo, de 17 de janeiro de 1987, noticia que
a PolíciaFederal abriu inquérito, também sigiloso,
sobre a existência de contas sigilosas e chega
a afirmar o seguinte: "O Coronel e o Presidente
do Conselho Nacional de Energia Nuclear, Rex

Nazareth,serão interrogados na Superintendência
da PolíciaFederal do Rio,pelo Delegado Ronaldo
Joppert. O Procurador da República, do Rio,Jua
rez Tavares, respónsável pela abertura do inqué
rito, qualificou como muito boa - entre aspas
- a designação de Joppert para o caso, afirman
do que ele teve comportamento exemplar - tam
bém entre aspas - em diversos inquéritos. A
revistaVeja publicou matéria sob o título "Abom
ba no porão" e um xerox de um cheque de rr
337342, da conta 0365/9, Delta 4. A Folha de
S. Paulo também publica extratos de contas
abertas nos nomes Delta 1, 2, 3 e 4 e um oficio
confidencial dizendo que o general Bayma Denys
aplicava as verbas do Delta 3 no over. A reporta
gem da revista Veja diz também que o objetivo
desse programa atômico clandestino é fazer uma
bomba atômica. Então agregaria também a essas
indagações ao Dr.Rex Nazareth se ele realmente
prestou depoimento na PolíciaFederal. Se há um
inquérito por parte da Polícia Federal é porque
as contas abertas com dinheiro público,no Banco
do Brasil, sob o código Delta 1, 2, 3 e 4, são
consideradas irregulares. Não acredito que a Polí
cia Federal abra um inquérito para apurar fatos
legais.

Passo a palavra ao Constituinte Ziza Valadares
e posteriormente darei oportunidade ao Dr, Rex
Nazareth para responder.

o SR. CONSTITUINTE ZIZA VAlADARES _
Sr. Presidente, uma questão de ordem. Preferiria
não fazermeu questionamento agora, mas depois
que o ilustre Dr. Rex Nazareth responder às per
guntas do Constituinte João Agripino. Entendo
que a partir das próprias respostas do Dr. Rex
poderemos continuar o debate. Talvez,se deixar
mos que S. S' responda no final,iremos prolongar
muito e não teremos as respostas que procura
mos. O meu questionamento será feito a poste
ríori. Gostaria, antes que o Dr. Rex respondesse
ao Constituinte João Agripino,que o ilustre cien
tista, também convidado por nós para debater
com o Dr. Rex, nos dissesse algo, porque não
entendo de energia nuclear. Foram citados aqui
centenas de nomes que me pareceram ser desco
nhecidos por todos nós, Parlamentares. (Risos.)
Estava vendo, com o companheiroJoão Menezes,
o mapa do Brasil.Em Minas Gerais, por exemplo,
tem "126", "136" e não sei se são bombas a
serem jogadas lá, ou coisa que o valha. Por isso,
prefeririaque alguém, com conhecimento e com
petência, pudesse trazer-nos seus conhecimentos
e até discutir sobre o aspecto técnico com o Dr.
Rex Nazareth.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Esta Presidência convida o Dr, UbirajaraBrito,
pedindo-lhe que deixe de lado toda e qualquer
consideração técnica ou científicasobre o Progra
ma Nuclear Brasileiro, uma vez que não é de
nossa competência um julgamento de valorsobre
esse Programa. Entretanto, esta Subcomissão se
fixouem propor ao Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte o direito de audiência, ou seja,
ouvira coletividade,quando um programa ou pro
jeto de grande impacto para a sociedade brasi
leira, vier a ser executado pelo Governo. Pediria
ao Dr.Ubirajaraque dissesse a esta Subcomissão
se tem conhecimento de que o programa clan
destino nuclear brasileiro visa a dotar o País do
segreiílo da bomba atômica.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
(lnaudíveL Intervençãofora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- A Presidência atendeu a sugestão do nobre
Constituinte ZizaValadares.Então, o Dr. Ubirajara
responderá rapidamente a essa simples indaga
ção, e depois passaremos a palavra ao Dr. Rex
Nazareth.

O SR. UBIRAJARA BRITO - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, caro Dr. Rex,uma dúvida paira
ainda em meu espírito, não quanto à importância
do Programa Nuclear Brasileiro, especialmente
aquele conduzido pela CNEN, mas sobre a com
ponente de caráter bélico, a componente de cará
ter pacífico, caráter civil. Em sua exposição, o
Dr. Rex deu ênfase ao caráter civil, ao caráter
pacífico, afirmando que com as instalações de
que dispomos atualmente, do nosso conheci
mento, não temos condição de fazer uma bomba
atômica, uma bomba nuclear. Para isso seria pre
ciso uma usina de enriquecimento potente e po
derosa. Portanto, os recursos alocados para o pro
grama, segundo o Dr. Rex Nazareth, não seriam
suficientes para a implantação de uma usina de
enriquecimento desse porte. Apergunta que faço
ao Dr.RexNazareth seria: se estamos trabalhando
de fato em um processo nosso para fazer, nem
que seja a nível de laboratório, o enriquecimento
de urânio, já seria um passo, pois a partir do
momento em que dominássemos o processo, es
taríamos também abrindo vias para chegar às
dimensões industriais e, portanto, enriquecer urâ
nio e fazer uma bomba. Isso é simples, é notório.
Mas, gostaria de saber do Dr. Rex Nazareth se
existe de fato dentro da Comissão um projeto
para a implantação de um laboratório, uma usina
de enriquecimento de urânio. A partir daí, tería
mos uma componente bélica importante.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Com a palavra o Dr. Rex Nazareth Alves.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Começaria,
se me fosse permitido, respondendo a pergunta
de aspecto técnico do Dr. Ubirajara,o que talvez
facilitasse todo o restante.

Sem dúvida nenhuma, e gostaria da confirma
ção dele, é impraticável hoje, sem abrir mão da
soberania, a obtenção de urânio enriquecido. Lo
gicamente, o urânio enriquecido não é aplicado
apenas para fazer bombas. Uma usina de enrique
cimento, a níveisque pudessem permitira fabrica
ção de bombas - ele mesmo o disse - seria
fatalmente identificável por seu porte.

Então, estamos perseguindo o enriquecimento
do urânio, mas o estamos fazendo até o nível
de enriquecimento adequado para suprir essas
dificuldades nacionais de hoje. Eu não irradio io
do; não faço tecnécio, não faço sódio e uma série
de radiosótopos se não tivero urânio enriquecido.
Então, obviamente estamos enriquecendo urânio.
Mas temos um limite, que é o nosso alvo, de
20%. Por que 20%? Vamos examinar agora um
pouco o aspecto político. O Brasil não assinou
o Tratado da Não-Proliferação,mas assinou e rati
ficou o Tratado T1atelolco. Pode parecer uma in
coerência, mas não é; o primeiro é discrimina
tório, o segundo, não. Na verdade, ao assinar o
Tratado de T1atelolco estamos politicamente re
nunciando à bomba atômica. Esse tratado foi as
sinado e ratificadopelo Congresso brasileiro.Ago-
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O SR. REX NAZAREfH ALVES - A verba é
gasta no Programa, especificamente. Daía presta
ção de contas ser feita via Secretaria de Controle
Intemo ao Conselho e do Conselho ao Tribunal
de Contas da União.

O SR. CONSmUlNTEJOÃO AGRIPINO-Es
sa verba é gasta no Programa ou no Conselho?

O SR. REX NAZARETH ALVES - Ocorre que
todas as tecnologias que tiveram sua origem em
tecnologia independente, numa determinada fase
da República,tiveram origem no Cõnselho de Se
gurança Nacional. Exemplo específico: a tecno
logia de Informática. Após os resultados terem
chegado a um determinado ponto, foram transfe
ridos, juntamente com a CNEN,para o respectivo
órgão, onde hoje se encontram.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Não. Essa
conta sobre a qual estamos discutindo e da qual
tenho conhecimento é especificamente assinada
pelaCNEN.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Perguntaria ao Dr. Rex Nazareth se quando
o Supremo Tribunal Federal avocou o inquérito
o fez em função do oficio de um Ministro de Es
tado?

O SR:-REX NAZARETH ALVES - Não poderia
responder a esta pergunta, pois faltar-me-ia em
basamento legal.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - O
que V. S· está dizendo é que movimentava esta
conta em função de ser Presidente da Comissão
ou por ser do Conselho de Segurança Nacional?

O SR. REX NAZARETH ALVES - Não. Em
função de ser assessor do Conselho de Segurança
Nacional e Coordenador do Programa Autônomo
de Tecnologia Nuclear.

O SR. CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO 
Que é vinculado ao Conselho de Segurança Na
cional?

O SR. REXNAZARETH ALVES - Que é coor
denado pelo Conselho de Segurança Nacional
com base legal.

O SR. CONSmUlNTE 'lJZA VAlADARES 
Além de V. S· e do Sr. Lemos, outras pessoas
fora do programa Nuclear também têm acesso
a essa conta?

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO 
Qual a sua ligação com o Conselho de Segurança
Nacional?

Peço aos Srs. Constituintes que se lembrem,
ao fazer a Constituição, de um detalhe: não se
macula a honra de um indMduo impunemente.
Dêem meios, na Constituição, de podermos real
mente - tal qual ocorre em outros países 
colocar as coisas nos seus devidos lugares e com
os mesmos espaços, efetivamente.

Continuando: "Com relação aos principais as
pectos veiculados pela imprensa, em particular
aqueles publicados pela Folha de 8. Paulo, in
formo: a conta Delta-3, em questão, não pertence
à Comissão Nacional de Energia Nuclear, tam
pouco está em nome do seu Presidente, RexNaza
reth, ou de seu Coordenador Administrativo,Car
los Lemos de Campos. É titular da conta a Secre
taria Geral do Conselho de Segurança Nacional,
órgão da Adminstração Federal direta. O Dr. Rex
Nazareth e o Sr. Carlos Lemos de Campos estão
apenas autorizados a movimentá-Ia, sob a super
visão da Secretaria Geral do Conselho de Segu
rança Nacional. A conta Delta-3 não é secreta,
estando sujeita, entretanto, ao sigilobancário, pre
visto no art, 38 da Leirr4.595, de 31 de dezembro
de 1964, que alcança todas as contas bancárias.
A adoção do nome em questão foi medida de
cautela para preservar o indispensável sigilo aos
assuntos relativos a essa matéria".

sobre a tomada de contas de caráter sigiloso e Sr. Presidente, este é o ofício que o General
dá outras providências. Essas duas sistemáticas Rubens Bayma Denys encaminhou ao Sr. Procu
têm também o apoio da Lei n° 6.223, de 14 de rador. Em conseqüência, seguindo a legislação
julho de 1975, que prevê também o procedimento em vigor, o processo foi solicitado pelo Supremo
usado na tomada de contas sigilosas. Tribunal Federal, onde se encontra atualmente.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma) O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO -
- Dr. Rex Nazareth, há respaldo legal para a exís- Permita-me um aparte?
tência de contas confidenciais, pergunto: por que O SR. REX NAZARETH ALVES _ Pois não.
razão a Polícia Federal abriu inquérito a respeito?
Segundo a Folha de 8. Paulo, V. s-foi interro- O SR. CONSmUlNTE JOÃO AGRIPINO - A
gado na Superitendência da Polícia Federal. conta não é da Comissão nacional de Energia,

O SR. REX NAZARETH ALVES _ Sr. Presi- não está em seu nome nem no nome do outro
dente, se V. Ex- observar o que a Folha de 8. funcionário, mas era movimentada por V. Ex- e
Paulo diz, o inquérito solicitado pelo represen- por ele?
tante do Sr. Procurador da República do Rio de O SR. REX NAZARETH ALVES - Sim, Exce-
Janeiro foibaseado em informações da Imprensa, '< lência.
Informações essas que também V. Ex-está utili- -"
zando e que, é óbvio, têm de ser esclarecídes.
Na verdade ocorre que, embora os recursos sejam
movimentados por mim e pelo Sr. Carlos Lemos
de Campos, as contas não são da Comissão Na
cional de Energia Nuclear, nem minhas. Daí, o
aviso encaminhado pelo Ministro de Estado, Se
cretário-Geral do Conselho de Segurança Nacio
nal, ao Sr. Procurador-Geral da República, que
tomo a liberdade de ler e que foi motivo de publi
cação na imprensa: "Sr. Procurador-Geral, em re
cente contato que mantivemos a respeito de notí
cias veiculadas na imprensa, relacionadas com
a existência da conta bancária Delta-S, da Comis
são Nacional de Energia Nuclear, notícias que
motivaram a ação do Dr. Juarez Tavares, Procu
rador da Justiça do Rio de Janeiro, V. Ex-rnanís
festou o desejo de obter informações sobre o
assunto".

Sr. Presidente, apenas peço vênia, neste mo
mento, para fazer uma declaração: era 31 de de
zembro. Sou um cientista, com 26 anos de profis
são, respeitado nacional e internacionalmente.
Ouvi na imprensa, na televisão, às 20 horas, ba
seado numa simples notícia de imprensa, que
eu, no mínimo, haveria cometido um crime de
prevaricação no uso desses recursos.

ra, se é verdade também - e o Dr, Ubirajara
tem bastante razão - que ao dominarmos a tec
nologia do enriquecimento, o Brasil estará em
condições de em um momento decidir ampliar
em escalas, que seriam facilmente identificáveis,
quer pelas unidades quer pelo consumo de ener
gia, estaremos em condições de partir para a lou
cura nuclear -que eu considero loucura nuclear.
V.~ podem ter a certeza de que não serei eu
quem apertará o botão de uma bomba no Brasil,
embora tenha prometido a mim mesmo que, se
um dia nos jogarem uma sou capaz de juntar
os cacos que tiver para fazer uma outra. Mas essa
não é a intenção, não é a finalidade do programa.

Dr. Ubirajara, a limitação em 20% está exata
mente no sentido de poder demonstrar à comu
nidade intemacional que o que estamos perse
guindo é uma tecnologia autônoma não com a
finalidade de fazer uma bomba. Este é um ponto
importante e que deve ficar muito claro.

Por outro lado, ocorre um fato que também
julgo importante para nós. A índole pacífica do
povo brasileiro e o controle, que acredito deve
vir, responsável das nossas autoridades legisla
tivas e judiciárias sobre o programa que o Execu
tivo conduz, permitem a verificação disso. Háum
fato importante. Há dias eu estava em Genebra,
onde fui pressionado e dei uma resposta muito
simples: "O Brasil não conduz a sua política inter
nacional por noticiário de imprensa estrangeira."
Será que não estamos conduzindo a nossa polí
tica intema pelo noticiário intemo?

Antes de começar, gostaria de saber, do ponto
de vista técnico, se respondi a pergunta do Dr,
Ubirajara Brito.

O SR. UBIRAJARA BRITO - Sim. O Dr. Rex
Nazareth deixou bem claro que se conseguirmos
pôr. em prática um processo nosso, brasileiro, de
enriquecimento, teremos aberto as vias para
construir uma bomba.

O SR. REX NAZARETH ALVES - V. S· con
corda em que existe algum outro processo de
se fazer tecnécio sem que tenhamos urânio enri
quecido?

O SR. UBIRAJARA BRITO - Evidentemente,
não.

O SR. REXNAZARETH ALVES -Muito obriga
do. Então, ter-se-ia que evitarfabricar aço, porque
com aço se faz canhão, porque com aço se faz
tanque; ter-se-ia que parar com a pesquisa bacte
riológica, porque isso pode levar a uma guerra
bacteriológica. Com relação à energia nuclear
posso dar uma garantia: paro em 20%. E aí V.
S. concorda comigo que eu não faço a bomba.

Gostaria de agradecer aos nobres Constituintes,
João Menezes e João Agripino pelas perguntas
formuladas.

Realmente, Srs. Constituintes, é muito impor
tante que todas as coisas sejam o mais transpa
rente possível. Mas peço-lhes desculpas, porque
marquei alguns trechos na legislação e não sou
um advogado.

O Decreto-Lei rr 200, em seu art. 86, prevê
8 existência de despesas reservadas ou confiden
ciais. E diz mais: "A movimentação dos créditos
destinados à realização de despesas reservadas
ou confidenciais será feita sigilosamente e nesse
caráter serão tomadas as contas dos responsá
veiS":-X-Reso]ução n° 202, de 10 de dezembro
de 1979, do Tribunal de Contas da União, dispõe
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oSR. CONSmUINTEJOÃO AGRlPINO-To
das essas contas 'foram aprovadas em todos os
anos?

O SR. REX NAZARETH ALVES - Sim, até
1985. A de 1986 provavelmente deverá ser apro
vada agora em julho. Mas como todo o processa
mento legal é totalmente cumprido, acredito que
não há qualquer envolvimento.

o SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
- Concedo a palavra à nobre Constituinte Ziza
Valadares.

O SR. CONSmUINTEJOÃO AGRIPINO -Sr.
Presidente, o Líder não terminou a resposta à
minha pergunta.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Sr. Consti
tuinte, a primeira e a segunda estão respondidas.

Com relação às pressões internacionais...

O SR. CONSmUlNTE JOÃO AGRIPINO - Eu
gostaria de ter mais esclarecimento. Qual a ori
gem dessa ,conta do Conselho que é gasta no
Programa? E dotação do Conselho ou da Comis
são?

O SR. REXNAZARETH ALVES - Dotação do
Conselho.

O SR. CONSmUlNTE JOÃO AGRIPINO - É
integralmente verba do Conselho?

O SR. REXNAZARETHALVES -Sim, integral
mente verba do Conselho. Especificamente para
esse fim: apoio à Ciência e Tecnologia.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Dr. Rex Nazareth, V.S' poderia precisar a data
do decreto-lei a que se referiu e que respalda
legalmente a existência de contas confidenciais?

O SR. REX NAZARETH ALVES - É o Decre
to-Lein°200, de 1967, da Reforma Administrativa.
V. Ex' quer também o número da Resolução?
Depois passarei às mãos do Sr. Relatoresse docu
mento. Ainda poderá surgir alguma pergunta a
respeito dele e por isso gostaria de mantê-lo co
migo.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, gostaria de acrescentar, ainda dentro desse
Programa, que houve uma discrepância muito
grande entre as cifras dadas pelo eminente Dr.
Rex Nazareth e as cifras oferecidas pelo Prof. Ra
mayana Gazzinelli que se refere a um gasto de
4,5 bilhões de dólares. O Prof. Ramayana Gazzi
neIli não é qualquer um, porque foi convocado
pela Presidência da República para fazer não só
um estudo sobre energia nuclear, mas também
sobre o potencial energético no Pais. Ele nos deu
essa cifra e eu lhe pedi que corrigisse, porque
os gastos financeiros não estavam incluídos nes
ses 4,5 bilhões de dólares. Será que a diferença
entre 300 milhões de dólares e 4 bilhões e 200
milhões de dólares é porque são verbas secretas?

O SR. REX NAZARETH ALVES - Não, nobre
Constituinte. Creio que o Prof. Gazzinelli usou a
expressão gastos financeiros para referir-se aos
gastos totais do Acordo Brasil-RFA Posso asse
gurar a V. Ex' que o programa autônomo não
deve a ninguém. Ele é feito em função e à me
dida...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Nós ain
da não estamos falando em moratória. Estamos

falando nas verbas empregadas nesse Programa.
V.S'já deu várias cifras, que são sempre dúplices:
umas ostensivas e outras de caráter reservado.

O SR. REX NAZARETH ALVES - V.Ex' pode
ver que o total é um fator da ordem de dez vezes
inferior ao informado. Isso me faz crer, inclusive
por causa dos custos financeiros citados, que se
trata dos gastos realizados com o acordo Brasil
RFA

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Pergun
taria, para complementar: V. S' disse que não se
faz uma bomba atômica com 3%, ou seja 
segundo os cálculos com base nos números que
temos, seria o equivalente a 3% da dívida extema
do Brasil, em tomo de 110 bilhões de dólares
- com 3 bilhões e trezentos milhões de dólares.

O SR. REXNAZARETH ALVES - Posso garan
tir a V. Ex'que essa não é a despesa do programa
autônomo. Nunca foi.Ao contrário, sinto que nós
não tenhamos mais recursos. Vou dizer-lhe por
quê. A DI'" Ana Amélia, diretora do Instituto de
Radioproteção e Dosimetria, aqui presente, pode
dizer,se V. Ex' quiser detalhes, como é dilicilpara
um grupo de pesquisadores que tem de cobrir
o Brasil inteiro; que dificuldades estamos tendo
para criar um sistema descentralizado com labo
ratórios em Recife,no Ceará, em Belém, em São
Paulo e no Rio Grande do Sul; quão antigos são
os equipamentos de que dispomos. V. Ex' não
imagina, mas quando aconteceu o acidente de
Chemobyl tivemos de trabalhar dia e noite para
garantir que a população brasileira não sofresse
seus efeitos. Peço a V. Ex' que verifique exata
mente quais são os valores em divisas estran
geiras alocados para esses programas. Dêem-nos
apenas 20% e daremos tecnologia ao Brasil.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - V. S'
está falando muito nessa cifra de 20% no enrique
cimento de urânio. Todos sabemos que a dife
rença entre a utilização da energia nuclear para
fins pacíficos e não-pacíficos é uma linha muito
débil, muito tênue.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Não neste
caso.

O SR. RELATOR (Lysãneas Maciel) - Estou
dizendo no caso do enriquecimento do urânio,
mais especificamente. Adotamos o sistema jatt
man, um jato centrífugo na época em que isso
foi decidido tínhamos a tecnologia do laser e
outras.

O SR. REXNAZARETH ALVES - Não. Infeliz
mente não, porque o mundo inteiro possui essa
tecnologia ainda em escala de laboratório. Nin
guém possui a tecnologia do laser em escala
industrial. Pediria a confirmação do Dr. Ubirajara.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sei. Mas
o que digo é o seguinte: na verdade, compramos
uma tecnologia que só tinha sido aprovada em
escala laboratorial.

O SR. REXNAZARETH ALVES - Perfeitamen
te. Porque nunca nos foi passada outra.

O SR. CONSmUlNTE ZlZA VALADARES 
Sr. Presidente pela ordem. Ainda há oradores ins
critos.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sim. Pe
diria vênia ao companheiro, mas ainda estamos

discutindo a verba. A pergunta que V. Ex' deseja
fazerrelativaà verba? Senão interrompo ...(Pausa.)
Então me reservo para outra oportunidade, por
que acho que quanto à verba ainda não está escla
recido para mim.

O SR. CONSmUlNTE ZlZA VALADARES
Sr. Presidente, queria antes de mais nada, cumpri
mentar o Dr. Rex Nazareth, que tenho o prazer
e a honra de conhecer hoje, pela sinceridade e
pela coragem de contestar, a nós, Parlamentares,
com posições que podem não nos agradar. Pare
ce-nos, Dr, Rex Nazareth, que estou conhecendo
agora, que V. S' é um homem de coragem, afeito
para estar à frente desse Programa que vem nos
explicar.Gosto de gente assim. Acho que o Brasil
precisa de pessoas de coragem e coIT\, vontade
de defender com garra o que está fazend~QUerO
cumprimentá-lo por isso. Acho que o Pr ramll,
está bem entregue e em boas mãos. Nã so~\
como já disse, especialista. Pelo contrário, tenho
absoluto desconhecimento do problema nuclear,
Dentro do aspecto político, foi o que disse na\
última reunião, acho que este Pais não deve, a
meu ver, continuar a implantar usinas nucleares.
Quem conhece o Brasil sabe que se a Rússia
e os Estados Unidos não têm competência para
dirigir as suas usinas, muito menos temos nós.
Nem por isso deixo de cumprimentar V. S' pela
explanação feita. Mas quero fazer um reparo ao
que disse V. S' quando afirmou que não nos deve- .
mos balizar pelo que a imprensa noticia, V. S'
foi vitima dela e talvez esteja um pouco machu
cado. Não concordo em que, se a imprensa pro
voca um dano, não tenhamos direito de resposta
pela mesma via.Acho que a Constituição também
tem de preservar isso. É fundamental que a im
prensa assim faça, porque se V.s- está aqui hoje
é porque ela o denunciou. Se assim não fosse,
não tomariamos conhecimento desse problema,
e se assim não fosse Richard Nixon talvez ainda
fosse Presidente dos Estados Unidos. A imprensa
tem um papel muito importante neste País e por
isso merece o nosso aplauso. Mas é preciso tam
bém dar ao cidadão o direito de defesa. É funda
mentai para este Pais que a imprensa seja livre.
Aocontrário teremos os maiores absurdos como
nos 21 anos de autoritarismo. A imprensa tem
um papel muito importante, e o está cumprindo.
O ilustre Constituinte João Agripino já fez as per
guntas que eu gostaria de ter feito.A parte técnica
não me interessa, porque dela não tenho conheci
mento. Mas gostaria de saber de V.S', segundo
informa a imprensa, se houve aplicação dos recur
sos no ovemight, e no open. Se a resposta for
positiva, gostaria de saber se há alguma lei que
permita - porque a nenhuma instituição pública
é dado esse direito - à Comissão Nacional fazer
essas aplicações.

O SR. PRESIDENTE(U1durico Pinto) - Passo
a palavra ao Dr, Rex Nazareth Alves para respon
der à pergunta do Constituinte ZizaValadares.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Muito obri
gado Sr. Constituinte. Gostaria apenas de fazer,
se V. EX' me permitem, dois reparos: primeiro,
tenho certeza absoluta de que não estou confron
tando os interesses dos ilustres Constituintes pelo
fato de ter apresentado a imagem de 40 milhões
de pessoas que dependem de raio-Xno diagnós
tico. Respeito a Constituição e esta Assembléia
Nacional Constituinte, porque ela é o argumento
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básico que utilizo nos organismos internacionais
para defender os interesses brasileiros.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. REX NAZARETH ALVES - Desculpe
me, Excelência, mas entendi como se eu tivesse
tentado defender pontos que pudessem confron
tar algumas idéias expostas pelos Constituintes.
Então, muito obrigado. Peço desculpas por essa
afirmação. O segundo fato, é o respeito à impren
sa - e eu a respeito. Não tenho a menor dúvida
de que ela tem um papel fundamental. O que
eu questionei foi o direito de resposta, referido
adequadamente por V. Ex' ao indicar que talvez
seja este um ponto importante na nossa Cons
tituição.

Com referência à sua pergunta, o documento
de 6 de fevereiro de 1987, encaminhado ao Sr.
Superintendente da Polícia Federal, dizo seguinte,
no SE.'J item C: "Aaplicação de recursos da conta
Delta 3 no mercado aberto em aplicações de curto
prazo, sem sua imobilização, teve por objetivo
manter o valor real dos referidos recursos.

Todos os rendimentos das aplicações reverte
ram integralmente àquela conta, sem jamais ter
saído dela, não havendo qualquer prejuízo para
o Tesouro Nacional ou apropriação indevida do
dinheiro público, por parte dos movimentadores
da mesma. Isso está comprovado nas prestações
de contas e nos extratos bancários".

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES
Gostaria de voltar ao assunto. A legislação espe
cífica não permite a aplicação dos recursos como
está sendo feita. Essa aplicação foi aprovada pelo
Tribunal de Contas?

O SR. REX NAZARETH ALVES - Eu poderia
dizer que esta matéria foi encaminhada ao Tribu
nal de Contas. Não posso garantir neste momento
se tem aprovação ou não. Mas posso dizer que
todas as contas, até 1985, estão aprovadas pelo
Tribunal de Contas.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
Quer dizer que em 1985 se fazia a aplicação tam
bém?

O SR. REXNAZARETH ALVES - Não poderia
assegurar-lhe neste momento, mas acredito que,
em 1985, sim. O importante - porque realmente
não tenho esse dado - é que foi dito que eu
assino os cheques, mas...

O SR. CONSmUlNTE ZIZA VAlADARES 
Quem faria a aplicação?

O SR. REX NAZARETH ALVES - O próprio
Banco do Brasil, retirando um valor da conta e
recolocando na conta imediatamente.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
Não é o presidente, aquela pessoa citada por V.
S', nenhum dos dois?

O SR. REX NAZARETH ALVES - Não. A pró
pria movimentação direta é autorizada e feita pelo
Banco do Brasil. Por outro lado, a legislação proí
be que órgãos da administração indireta adotem
esse procedimento.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES
Direta e indireta, que dependem de recursos dos
outros.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Sim, isso
é verdade, mas não quando se trata de recursos
de receita.

O SR. CONSmUlNTE ZIZAVAlADARES 
Pelo contrário, sobre o recurso de receita se é
obrigado a prestar as contas.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Não, desse
também se presta conta. De todos os recursos
se presta contas.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
Perdão, eu diria, de não aplicação, principalmente
de receita.

O SR. REX NAZARETH ALVES- Não, os re
cursos de receita própria podem...

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
De receita própria.

O SR. REX NAZARETH ALVES - De receita
própria.

O SR. CONSmUINTE ZIZA VAlADARES 
Mas eu não sabia. V. S" têm receita própria?

O SR. REX NAZARETH ALVES - Temos, e
será exclarecída em seguida quando respondida
a pergunta do nobre Constituinte João Agripino
sobre o retomo do programa nuclear. Vamos che
gar a esse ponto.

O SR. CONSmUlNTEJOÃO AGRIPINO - Só
para um esclarecimento, V.S· informou que essa
conta era de receita, rubrica do Conselho, a conta
sigilosa. Asaplicações no ovemighte no mercado
aberto eram realizadas na conta sigilosa, ou seja,
receita de rubrica do Conselho de Segurança Na
cional.

O SR. REXNAZARETHALVES - Ou seja, den
tro de um repasse feito na rubrica do...

O SR. CONsmUlNTEJOÃO AGRIPINO - Do
Conselho.

O SR. REXNAZARETH ALVES- Exatamente.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO 
Elas só poderiam ser feitas, a meu ver, nas contas
anteriores a 1986, porque em 1986 houve o con
gelamento (inaudível) financeiro.

O SR.REXNAZARETHALVES -Mas eu posso
lhe garantir que, num determinado momento,
quando houve o congelamento, foram interrom
pidas as aplicações.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO 
Então elas são anteriores a 1986.

O SR. REX NAZARETH ALVES - Não, elas
são anteriores a uma determinada data de 1986,
que não posso lhe precisar neste momento.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Em 1985...

O SR. REX NAZARETH ALVES - Em 1985
havia aplicações. Em qual o período não posso
lhe precisar também.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - O
Tribunal de Contas aprovou essas contas de
1985?

O SR. REX NAZARETH ALVES - As contas
de 1985 estão aprovadas.

O SR. CONSillUlNTEJOÃO AGRlPINO-(ln
tervenção fora do microfone, inaudivel)

O SR. PRESIDENTE (c.Ddurico Pinto) -Como
não há mais nenhuma pergunta...

O SR. REX NAZARETH ALVES - Eu tenho
ainda uma pergunta a responder.

O SR. PRESIDENTE (U1durico Pinto) - Então,
responda à pergunta, Sr. Rex Nazareth ALves.

O SR. REX NAZARETH ALVES - S. Ex' per
guntou sobre o retorno do Programa Nuclear.
Também foi feita uma pergunta sobre as restri
ções internacionais. S. Ex' pedia que eu indicasse
especificamente. Então à medida que eu for citan
do uma por uma, irei passando às mãos do Sr.
Relator. Primeiro, a Digital entregou um questío
nário intitulado "Finalidade do Usuário". É impor
tante ressaltar que a aquisição de computadores
de grande porte hoje é uma dificuldade nacional,
por causa do domínio de tecnologias de ponta.
Então, nós partimos para comuptadores de me
nor porte. E a Digital entregou um questionário,
no qual, basicamente, é uma condicionante para
atendimento da manutenção de um equipamento
já comprado. E especificamente são feitas as se
guintes perguntas: "Existe atividade de processa
mento quirnico de material de radiação nuclear
ou respectiva fonte? "Lógico que nós produzimos
iodo. Existe, e a partir dai nós não teríamos mais
essa manutenção. Segunda: "Havia necessidade
de aquisição da válvulas do tipo fotomultiplica
dores que procuram ser adquiridas na RCANew
Products Division, e New Holand? Também
esse item nos foi negado, porque exigiam decla
ração de que essas válvulas seriam utilizadas para
fins nucleares, com anuência prévia do Departa
mento de Comércio dos Estados Unidos. Terceira
- é da Pectonics (?). Pectronics (?) é essa
que usamos; são os osciloscópios, que são a nos
sa vida: "Informamos que o Departamento de
Energia do Governo americano vem sendo parti
cularmente rigoroso quanto à emissão de licença
de exportação, em especial para órgãos brasi
leiros ligados à energia nuclear. Assim sendo, soli
citamos defmir a aplicação detalhada do material
em questão, especificando em que tipo de equipa
mento serão utilizados para manutenção. E se
for nuclear, se for autônoma, a resposta é não".
Temos um pequeno reator chamado "Argonauta"
- não sei se o Dr.Ubirajara conhece - na Univer
sidade. Ora, dizer que aquele reator prolífera é
um crime contra a inteligência mundial. E um
reator que não consegue passar de 10 kW e é
feito especificamente para ensino. E aqui está
uma carta encaminhada para o Brasil, em que
se informa que não está autorizada a exportação
de câmaras de ionização e contadores propor
cionais no valor de 3.300dólares. Em 15 de abril
de 1986 recebi a reprodução de um documento
que me foi entregue nos Estados Unidos. E eu
ai vou contar-lhes uma passagem ocorrida. Che
gava eu em abril de 1986, nos Estados Unidos,
a convite do Governo americano para uma reu
nião no Departamento de Estados. O Prof.Bernar
dino fazia parte dessa delegação. Ao tentar entrar
no Departamento de Estado, que tinha hora mar
cada, o convite era americano, pediram-me que
abrisse a minha mala - nós nunca pedimos a
eles que abrissem as pastas na entrada das nossas
instituições. Parei na porta, recusei-me a abrir a
mala e disse: "A delegação volta. Vou informar
em que hotel estamos hospedados, onde estare
mos prontos para a reunião." Minha mulher, que
aqui está presente, ficou sent-zía na ante-sala,
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do lado de fora, com todas as pastas. Nós entra
mos sem elas. Essa foi a condição imposta em
15 de abril de 1986: nenhum uso nuclear em
explosivos. Ok, perfeito. Mas também nenhum
uso em atividade não submetida às salvaguardas.
Salvaguarda, na verdade, é uma espionagem in
dustrial autorizada. Se V. Ex"'quiserem, tenho o
testemunho - há algumas testemunhas nesta
sala - de um brasileiro - que durante 15 anos
trabalhou na Agência Internacional de Energia
Atômica e que trouxe de volta quando assumi
a Comissão. Ele pode demonstrar a V.Ex" a expe
riência que manteve neste país - aqui inclusive
está assinalado, onde se encontra esse ponto. Há
uma série de outros exemplos para dar em relação
à pressão internacional. Sr. Constituinte, V. Ex'
gostaria de mais alguns exemplos, ou eu poderia
simplesmente passar o restante às mãos do Rela
tor? (Pausa.)

A outra pergunta de V. Ex' é sobre o retomo
do Programa Nuclear. Posso dar-lhe os seguintes
números: hoje calibramos no Brasile para a Amé
rica Latina os dosímetros clínicos usados na área
de Medicina Nuclear em radioterapia, tratamento
de câncer. O valor dessa calibração ... D'" Ana
Amélia, a senhora poderia informar o valor em
dólares?

ASRA. ANAAMÉLIA-Três mil por dosímetro.

O SR.REXNAZARETH ALVES - Quantos hos
pitais?

A SRA. ANAAMÉLIA - Seiscentos e dois hos
pitais.

O SR. REX NAZARETH ALVES - V. Ex' tem
aí rapidamente um retomo. Terceiro ponto: até
1985 a distribuição de tecnécio brasileiro perten
cia a urna companhia chamada malincrow. Na
cionalizamos esse produto. Esse mercado oscila
entre três e quatro milhões de dólares anuais.
Outro ponto que foi mencionado - muito impor
tante - é que, no dia 10 de outubro de 1984
informávamos isso. Todas as vezes que chega
mos a um resultado, sobre o qual nenhuma pres-

--são pode inviabilizar-nos, imediatamente, anun
ciamos. Resolvemos editar um boletim, que é de
10 de outubro de 1984. Propositalmente, em cima
ele é verde e amarelo e tem um lema nosso,
"Tecnologia própria é autonomia". Era o exemplo
rr 1.E aqui citávamos especificamente que consi
derávamos essa equipe que vinha trabalhando
como verdadeiros bandeirantes. Verifique V. Ex'
quais são os salários pagos a essa equipe e cons
tatará quais as pessoas que permanecem. Verifi
quem V. Ex"'a transparência da minha vida. Eu
gostaria até de citar e honrar dois indivíduos,Luis
Binguele Rosa e Anselmo Páscoa. No momento
em que surgiu o problema da conta foram os
únicos a se levantarpara dizerque me conheciam,
que conviviamcomigo e sabiam da minha integri
dade. Porque a verdade é a seguinte: podemos
discordar no mundo científico,mas nos respeita
mos. Aquihá um conjunto de produtos, mas vou
lhe dar dois exemplos sérios que correlacionam
um produto nacional com a pressão internacional
bélico.O Brasil,no passado, em Governador Vala
dares, criou um pequeno grupo na Fundação Per
civalPasquali. Láfoiiniciadaa produção, em esca
la piloto, berflio. O Brasiltem, sem dúvida alguma,
uma das maiores reservas mundiais de berílio.
Oscilamos entre os segundos e terceiros exporta
dores de benlio. Mas o que acontecia com esse

berflio? Ele era exportado por um preço efetiva
mente muito baixo. Era exportado, com teor de
10% de óxido de berílio,a 100 dólares a tonelada
e o preço do óxido de benlio importado era de
350 dólares por quilo.

O SR. - (Intervenção fora do microfone. /nau
díveL)

O SR. REX NAZARETH ALVES - Não. Aí já
é o berílio separado, sob a forma de óxido de
berílio.O que acontece? fomos a essa Fundação
PercivalPasquali - berílio é material estratégico,
acho que a legislação deve cuidar especificamen
te de materiais estratégicos - e começamos a
ativar.E o que aconteceu? Hoje,o Brasiljá exporta
um percentual de óxido de berílio. Um trabalho
feito entre a Comissão e a Fundação PercivalPas
quali.

E vou dar alguns outros exemplos a V. Ex"
instrumentação de testes de medição. Pratica
mente começamos a ativar junto~ à Fundação
PercivalPasquali. O que aconteceu hoje? O Brasil
já obriga a exportação de um percentual de óxido
de benlio - um trabalho feito entre a Comissão
e a Fundação Percival Pasquali. E, no caso, cito
alguns exemplos a V. Ex"': instrumentação de tes
tes de medição - praticamente ficamos indepen
dentes: florímetro digital, dosímetros portáteis,
analisador multicanal. Fizemos, inclusive, 4.96 ca
nais, o primeiro protótipo nosso está pronto. Es
pectrômetro, sonda cintilométrica, inclusive com
um dado importante: junto com a Universidade
de São Carlos, agora, nacionalizamos completo,
porque eles já estão fazendo cristal de iodeto de
sódio com tálio apenas ainda num diâmetro de
duas polegadas. Toda a medicina e todo hospital
no Brasil usa isso. Ele trabalha cinco anos no
máximo, e se é obrigado a comprar outro. Deve
mos apoiar essa Universidadepara chegar ao cris
tal de três por três.

Fontes de alimentação, amplificadores e gera
dores de sinal, gálio 67; tálio 201, espectrômetro
de massa - e ai há um ponto importante! O
espectrômetro de massa é um elemento chave
na tecnologia de enriquecimento - é ele que
dita o valor exato do enriquecimento, quer de
urânio quer de um isótopo estável.

Mas nessa época, do modo como todos os
trabalhos eram feitos nem as universidades nem
os institutos de pesquisa, achavam - e eu sou
pesquisador de carreira - que seria fundamental
a citação dos nomes dos participantes. E eu colo
quei o nome de todos. Só que esse documento
foi fartamente distribuído. Três meses depois, eu
não tinha mais nenhum na equipe. V.Ex"'podem
verificar o nome que está no espectrômetro de
massa e verifiquem quem os contratou. Dessa
forma, poderia dizer-lhesque o nosso quadro hoje
é fundamentalmente tecnológico. Entretanto, em
termos econômicos, poderíamos dizer que deve
mos estar atingindo, dentro de um horizonte de
quatro a cinco anos, a uma substituição de impor
tações da ordem de 240 milhões de dólares por
ano. Gostaria de perguntar ao Constituinte João
Agripinose essas informações são suficientes. Se
V. Ex' gostaria de mais algum detalhe.

O SR. PRESIDENTE (OIduricoPinto) - Con
cedo a palavra ao Constituinte João Agripino.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente Prof. Rex Nazareth, acho que a razão
de sua vinda aqui foi bastante clara. havia um

noticiário na imprensa denunciando irregularida
des nas contas da Comissão Nacional de Energia
Nuclear, o que consideraram um programa clan
destino nuclear. O objetivoda Comissão também
ficou muito bem explicitado,quando se disse que
a intenção era a de se poder avaliaraté que ponto
o Congresso Nacional e o povo devem fiscalizar
a aplicação do dinheiro público. Se eu tivesse
a mais leve suspeita de que V. Ex' não agia com
integridade e probidade à frente dos destinos da
Comissão Nacional de Energia Nuclear não teria
tido a iniciativa de chamá-lo aqui. Entendo que
o administrador não faz qualquer favor em agir
com decência, com probidade e com honradez
na direção de qualquer órgão público. Mas a sua
vinda trouxe-nos vários esclarecimentos a respei
to do Programa Nuclear Brasileiro, que, como
disse, não é afeto à nossa Comissão. A discussão
poderia prolongar-se se passássemos à questão
do uso pacífico da energia nuclear ou do uso
militarda energia nuclear. Masrestou a convicção
de que o erro é de origem.

No meu entender o Decreto-lei n° 200, origi
nário do iníciodo regime militar- 1967 -, intro
duziu a reforma administrativa no Brasil. Ele era
e foi bastante atualizado na época em que foi
editado. Reconheço isso como advogado mili
tante. Mas havia claramente no seu texto dispo
sitivos destinados à sustentação daquele regime
que se iniciava no Brasil. Entendo que as contas
não podem ser sigilosas. A fiscalização,em casos
excepcionalíssimos por parte do Tribunal de Con
tas da União, não pode restringir-se a esse órgão,
mas vir ao Congresso Nacional, a exemplo do
que ocorre no Congresso norte-americano, em
que há comissões que analisam as contas secre
tas do Governo.

Nós não temos conhecimento disso, o povo
não tem conhecimento de contas secretas, atra
vés dos seus representantes. E é óbvio que se
as contas são secretas e meia dúzia de pessoas
delas tomam conhecimento por que uma comis
são de parlamentares também não pode tomar
conhecimento delas? Então, esse é o objetivo da
nossa Subcomissão: introduzirum dispositivoem
que as contas públicas sejam transparentes. Em
um momento tenho a impressão de que o objetivo
da sua convocação foi esse, ou seja, justamente
o de dissipar as dúvidas existentes.

No caso, entendo que há irregularidades e não
posso dizer-lhe que imputaria má-fé ou dolo de
sua parte, porque a inflação vertiginosa devorava
o capital das empresas. Mas é evidente que me
parece irregular a aplicação de um dinheiro do
Conselho de Segurança Nacional no mercado de
especulação financeira, estimulando até o aqueci
mento do próprio mercado. De forma que eu
me considero satisfeito com as explicações dadas
por V. Ex', e creio que a Subcomissão considera
também de suma importância a sua presença,
a clareza e a clarividênciacom que enfrentou to
das as questões aqui colocadas com uma fran
queza bastante nítida. Agradeço, em nome da
Subcomissão, o seu comparecimento e me consi
dero plenamente satisfeito com suas explicações.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(OIduricoPinto) - Antes
de passar a palavra ao Dr. Rex Nazareth Alves,
na qualidade de Vice~Presidente da Subcomissão,
no momento na Presidência, e antes ainda de
conceder a palavra ao Dr, Ubirajara Brito, tenho
duas perguntas a fazer ao nosso ilustre cientista.
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O SR. PRESIDENTE (Lllduríco Pinto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Relator Lysâneas Maciel

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, em relação à última proposta feita, estou
encaminhando hoje à Comissão do Sistema Tri
butário a seguinte proposição: todos os órgãos
da administração direta e indireta deverão ter suas
contas tomadas em caráter público, vedadas em
qualquer circunstância as tomadas sigilosas de
contas. A medida impõe-se por si mesma num
estado de direito democrático que se empenha
em extinguir os focos de corrupção que caracte
rizaram o estado autoritârio e que levaram à cana
lização de recursos para a prática das mais escan
dalosas malversações, para o arbítrio e para a
violência. Administração transparente em todos
os escalões e a inequívoca probidade fiscalizada
pelos órgãos especializados e pela opinião pública
há de ser a tônica do novo regime.

garrafados e com problemas com Angra-I,e parti
mos para Angra-lI, e certamente teriam os algu
mas Angras mais, totalizando nove ou dez usinas
no final deste século.

Ora, quero crer que não se pode confundir o
programa de tecnologia nuclear autônomo com
o programa energético nuclear brasileiro. Neste,
estamos, de fato, em dificuldades. Embora não
seja objeto desta Subcomissão, toda a comuni
dade ficou um pouco estarrecida quando se cons
tituiu uma comissão, não só a nível ministerial,
mas a nível próprio da Presidência da República,
para analisar o programa energético nuclear bra
sileiro, em separado. O programa energético nu
clear brasileiro, em separado. O programa ener
gético nuclear brasileiro tem de seranalisado den
tro de um contexto de um programa energético
global. No caso, poderíamos discutir o programa
energético nuclear com o problema do carvão,
do petróleo, da biomassa e de todos os assuntos
renovados de energia, de que dispomos bastante
e que, talvez, sejam a possibilidade alvissareira
para o Brasil-potência do próximo século.

Gostaria de sugerir, por fím, a esta Subcomis
são que fizesse inserir na medida do possível com
a redação técnica da competência dos Srs. Cons
tituintes, na nossa Comissão, alguma coisa do
seguinte teor: quaisquer despesas ou investimen
tos envolvendo exploração ou manipulação de
materiais estratégicos e/ou tecnologia de ponta
têm de merecer a apreciação e o acompanha
mento do Congresso, resguardados os aspectos
de segurança nacional. E aí,quando digo resguar
dados os aspectos de segurança nacional entraria
o sigilo, mas com o conhecimento da Comissão
responsável do Congresso Nacional.

Restaria simplesmente a esta Subcomissão en
trar em entendimento com a Comissão de Ciência
e Tecnologia e com a Comissão que cuida de
minérios e de minerais de um modo geral, para
definir o que são materiais estratégicos. Não se
deve confundir materiais estratégicos apenas com
o material fissil.O quartzo, por exemplo, para nós
é um material estratégico. Detemos 96% das re
servas de quartzo do mundo e estamos entre
gando esse quartzo para ser estocado fora. Dete
mos mais de 95% do nióbio do mundo, e o esta
mos entregando para ser estocado fora. Material
estratégico é aquele que respeita e define pontos
fundamentais da segurança nacional. Era o que
eu tinha a dizer. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Wdurico Pinto) - Muito
obrigado a V.S'

Concedo a palavra ao eminente cientista Ubira
jara Brito.

O SR. UBlRAJARA BRITO - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, gostaria de cumprimentar o
Dr. Rex Nazareth pela brilhante exposição que
fezperante esta Subcomissão, pelo denodo e pela
coragem, repetindo já o que foi dito pelos Srs.
Constituintes Ziza Valadares e João Agripino, ao
defender o programa autônomo de tecnologia
nuclear. Quero dízer-lhe, meu caro Rex, que tam
bém sou favorável ao desenvolvimento de um
programa autônomo de tecnologia nuclear, no
Brasil.É uma questão de sobrevivência, de inden
pendência e de soberania. Acho, todavia, que de
vemos - V. S· que tem a responsabilidade de
dirigir a Comissão Nacional de Energia Nuclear
- fazer com que tudo o que se passe na Comis
são seja transparente à responsabilidade do Con
gresso Nacional. Isso não significaria que a Co
missão Nacional de Energia Nuclear deveria pu
blicar tudo o que faz, porque em tecnologia não
se publica tudo nem se diz tudo o que se faz.
A diferença fundamental que existe entre a peso
quisa básica e a pesquisa aplicada - a pesquisa
tecnológica - é que na pesquisa básica quanto
mais se publica, mais se avança, mais ficamos
conhecidos. Na pesquisa tecnológica, na pesqui
sa aplicada, quanto menos se publica mais se
avança e é respeitado.

Gostaria simplesmente de deixar bem claro que
minha opinião pessoal pode não coincidir com
a da comunidade científica brasileira. Há, no en
tanto, uma opinião pessoal que coincide com a
opinião da comunidade científica brasileira, opi
nião que extemamos, há alguns anos, contrária
ao Acordo Nuclear Brasil/Alemanha. De fato,
afundamo-nos nesse acordo nuclear. Afundamo
nos quando compramos, ainda em fase labora
torial, o processo de jato centrífugo. Afundamo
nos quando compramos e contratamos a compra
de oito centrais nucleares, já que estávamos en-

Dr. rex, admiramos a disposição e a franqueza sa Comissão distribuí um documento que eu cha
de V.S' perante os membros desta Subcomissão mavade "corrida de obstáculos". Por que "corrida
que aqui estão numa audiência pública. A fran- de obstáculos?" Imaginem V. Ex-" uma tropa fa
queza em assumir que existia uma conta secreta zendo uma caminhada e a cada instante um obs
há bastante tempo. Agora, sabemos da sua inte- táculo era colocado imediatamente à sua frente.
grldade moral, da sua capacidade, do passado E assim foi nossa vida, e assim é nossa vida.
e presente de cientista e também que se V. S· Em conseqüência disso, coloquei-me ínteírarnen
foi colocado para tomar conta de um valor tão te à disposição de um grupo de ciência com mui
alto, deve ser alvo de uma consideração especial, tos anos de experiência, para vir, a qualquer mo
de uma grande confiança por parte do Conselho mento, e mostrar-lhes, talvez, alguns aspectos le
de Segurança Nacional. gais que pudessem realmente fazer com que pu-

Agora, na minha condição de Parlamentar, e déssemos ter todas as transparências e todos os
abstendo-me das condições específicas aborda- cumprimentos legais necessários sem, entretan
das pela nossa Subcomissão, gostaria de saber to, estarmos ferindo, de maneira alguma, o inte
de V.S· como essa conta secreta fazia para com- resse nacional maior. E que esse interesse nacío
prar material. Usava c~ncorrências secretas? ?u-- nal maior pudesse também ficar transparente. Por
tro aspecto que gostana de saber é se nas aplica- que os Parlamentares.não visitam esses projetos?
ções de mercado paga-se Imposto de Renda. Achõ'êjUé \LEx'" devenrferi'nar uma comissã~
Quem pagava esse Imposto de Renda? V. St? la ~Iáe-diga-quequeremveroqueestáaconte
para a conta de quem? Como se resolvia Q.Er0b!e- cendo, Fala-se tanto em comando militar, eu que
~ do Imposto de Renda nas aplicações fínan- ro verificar uma folha de pagamento, qual é o
ceiras de mercado? Como seria o processo de percentual desses militares? Acho que, nesse mo
con~rrência secn;m ou qual o tipo de concor- menta, fic~á bem transparente todo o procedi
rênc~ que se est,ana fazen~o? . - mento reali~do.Em suma, Sr. Presidente, no que
. Nao estou duvidando da mtegndade ou hones- se refere à licitação, só excluímos quando havia

tidade de V. S', mas se existe essa conta secreta efetivamente, um interesse que era inteiramente
devem existirvárias outras. Acredito e espero que externodo interesse nacional.
ela não tenha proliferado, mas como teve a Del-
ta--I, Delta-2, Delta-S, Delta-4, pode ter a Alfa-I,
A1fa-2, Beta-I, Zeta Gama, etc. Então, queria que
V. S· pudesse nos responder a essas perguntas,
antes de eu conceder a palavra ao eminente cien
tista Ubirajara Brito.

O SR. REX NAZAREii-IALVES -Muito obriga
do, Sr. Presidente. Começarei respondendo à sua
segunda pergunta, que é mais simples. Na própria
aplicação feita no Banco do Brasil, quando eles
retomam o dinheiro para a conta - na verdade,
não sai da conta - ela já retoma com o Imposto
de Renda descontado. Esse o primeiro aspecto.
Com referência às licitações, havia duas coisas
importantes; eu lhe diria francamente que, se pe
garmos hoje o que está previsto no Decreto-Lei
n" 200 e acrescentássemos mais um item, no
art. 126, "é facultado que a concorrência" - no
caso de se chegar à concorrência - "retire ou
não encaminhe ou não deixe participar ou não
convide as empresas que não são genuinamente
brasileiras". Se esse item estivesse ali existiria
100% de legalidade. Digo-lhe isso por quê? Pelos
próprios valores demonstrados - e ai gostaria
de repetir um fato. O programa autônomo é intei
ramente separado do acordo BrasillRFA;é inteira
mente separado do Acordo BrasillEstados Uni
dos.

Se olharmos o que foi feito veremos que, feliz
mente, não tivemos necessidade de concorrên
cias maiores, a não ser, por exemplo, na área
da construção civil. Mas essa não tem problema
específico algum. Poderia dizer-lhe que o único
momento em que realmente deixávamos de curn
prir algum dispositivo era na hora em que existia
o supridor nacional e outros supridores estran
geiros. Daí, infelizmente, do ponto de vista legal,
para nós, nunca consultamos os supridores inter
nacionais, porque quando o fizemos sempre tive
mos s~rias dores de cabeça.

Nobres Constituintes estive na Comissão de Re
lações Exteriores da Câmara dos Deputados, na
Legislatura passada, precisamente em 1986, logo
depois do meu retomo dos Estados Unidos. Nes-
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e Eletrônica, ao verificarmos que na Marinhaexis
tia o único grupo brasileiro que conhecia efetiva
mente o problema do vapor dentro deste País
- e todas essas máquinas térmicas em que se
pode pensar são a vapor - quando fomos identi
ficar o Centro Tecnológico do Exército, fomos
buscar uma tradição de engenharia quimica.

Então, poderia dizer-lhes que com base nestes
três grupos procuramos usar essas peculiaridades
na aplicação.

Por outro lado, com relação ao submarino, te
nho lido muito na imprensa. Agora vamos tentar
restabelecer a verdade. Acontece que o Brasiltem
um litoralde mais de oito milquilômetros quadra
dos. É natural que qualquer Marinha do mundo
- inclusive há dois dias o fez o Canadá - tenha
vontade de ter o seu submarino. Agora, entre a
vontade e o fato há um longo passo. Afirmo-Ihes
que não existe ilha nenhuma em que se esteja
pensando em fazer o submarino nuclear. Segun
do, o próprio modelo de submarino que a Marinha
está desenvolvendo não comporta o reator. É sim
ples, é só observar o tamanho mínimo de um
reator que se conseguiu fazer no mundo e se
pensar nisto. Mas existe uma competência que
está sendo desenvolvida - e eu assino embaixo
do que foi dito pelo Prof. Ubirajara - que nós
precisamos dar força a esse programa autônomo,
porque pode ser que inclusive este Congresso
Nacional, um dia, chegue à conclusão de que
precisamos de uma propulsão nuclear para d~

fender as costas, para evitar,inclusive,o problema
da pesca. Enfim, não é uma bomba. Não se está
falando em bomba, está-se falando em propulsão.
Propulsão esta que poderá ser a solução, em pe
queno porte. Poderemos colocar em pequenas
regiões pobres do País reatores de pequenoporte,
por um preço bem inferior.Efetivamente, se ama
nhã o Brasil vier a ter necessidade de reatores
de pequeno porte, não poderemos deixar de ter
condições de possuir a tecnologia disponível e
ir comprá-la em outros países. Mas asseguro-lhes
que neste momento não existe em construção
nenhum submarino nuclear brasileiro.

ghouse, não tenho neste momento, inclusivepor
que está fora da minha área de atuação, uma
resposta bastante detalhada. Mas eu poderia fazer
uma ilação: se V.Ex"tivesse comprado qualquer
máquina no exterior,ou mesmo no Brasil;tivesse
assinado um contrato e, por algum tipo de "razão"
(entre aspas) essa máquina não viesse a respon
der às suas expectativas, seria óbvioque acionaria
o fornecedor. Mas um fato muito curioso - não
sei inclusive como haverá um comportamento,
porque não sei qual é o tipo de acionamento
- é que não existeno setor elétrico um processo
de acionamento contra a falta de geração. Quan
do se compra uma turbina para uma hidrelétrica,
se ela parar não se é ressarcidopor aquele período
em que ela deixou de produzir. Quando o reator
pára, o prejuízo também não é superado; então,
não sei exatamente qual é o ponto. Só espero
que Fumas efetivamente tenha encontrado um
caminho no sentido de chamar a Westinghouse
a realizarefetivamente a finalizaçãode uma usina
central que pagamos como contribuintes, e cuja
energia começa a ser cada vez mais importante,
já que ela está ali, porque inclusive ela trabalha
como uma espécie de bombeador da energia que
vem do Sul.

o SR. PRESIDENTE(U1derico Pinto) - Con
cedo a palavra ao Dr. Rex Nazareth.

Estamos dando esta explicação porque uma
lei magna não comporta detalhes. Quero escla
recer que estamos aqui hoje simplesmente não
em função de uma declaração da imprensa. Esta
mos aqui porque vamos ouvir daqui a pouco as
pessoas que pertencem à Comissão e natural
mente são versadas na questão do Orçamento
da União. Não podemos fazer a distribuição das
verbas do Orçamento nacional sem cogitarmos
de que maneira vamos fazer a nova alocação de
recursos, em quais ministérios, em quais órgãos,
em que proporção.

Achamos, por exemplo, inclusive com o apoio
de vários elementos expressivos das Forças Ar
madas, que o Orçamento da União não deve des
tinar para as Forças Armadas mais do que 5%
do seu total. É uma matéria dificil, controvertida,
polêmica, mas não pode ser um tabu para 05

Constituintes que querem imprimir uma nova
orientação ao desenvolvimento deste País e às
suas prioridades.

Agora, quero mostrar, Sr. Presidente, Sr. Rex
Nazareth, a importância da audiência da comuni
dade. Fomos contra. Conforme já foi salientado,
uma coisa é a atividade da CNEN, outra coisa
é o programa energético nacional. Estão sendo
confundidos. Até a pretexto de segurança nacio
nal muitas vezes essas informações são sonega
das aos poderes públicos, aos Parlamentares e
à comunidade. Por que razão o Brasil está acio
nando a Westinghouse? V. S' falou da ação das
multinacionais no campo da energia nuclear.
Quais são os motivos de o Brasil estar acionando
a Westinghouse, se todos sabem das ligações
da Westinghouse com a Siemens alemã, a a Kraft
werk Union e outras? Segundo, Sr. Presidente,
a última pergunta que faria ao Presidente da
CNEN:nestas verbas que estão sendogastas, qual
é a verdadeira proporção de gastos para os fins
que V. S' já mencionou - Medicina Nuclear e
outras finalidades e quais são aqueles destinados
à utilizaçãopara fins não pacíficos, dentro da pro
porcionalidade e desses números que V.S' natu
ralmente terá limitações para citar? Qual é a pro
porção? Ainda que sejam trezentos milhões de
dólares gastos. Quero pedir a V. S' que especifique
o que é para fins pacíficos. Por exemplo, se a
utilizaçãoda energia nuclear para o reator de um
submarino nuclear é uma utilização pacífica ou
não.

Com relação às finalidades do programa, eu
poderia dizer-lhes que foi muito bem colocado
pelo Prof. Ubirajara.Na fase em que se encontra
a tecnologia nuclear - e os senhores vêem quais
são os volumes de recursos, aos quais estão en
globados todos os recursos usados, passei-lhes
às mãos a cópia - todos os recursos estão sendo,
neste momento, utilizados para fins pacíficos,
mesmo porque se o Brasil tivesse uma intenção,
que não é o caso, inclusive por causa da nossa
posição internacional, por causa dos nossos com
prometimentos internacionais, seria impraticável.

Com relação às etapas do programa autônomo
acontece um fato muito curioso: o programa foi
chamado de paralelo e de clandestino; tinha lido
na imprensa. Uma vez um cientista brasileiro,que
respeito e por quem tenho um carinho especial;
o Prof. José Goldenberg, ao discutir comigo na
Associação Brasileirade Engenharia Nuclear, for-
mulou uma frase, que considero muito feliz: ''Va- O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) _ A per-
mos acabar com a denominação de "programa
autônomo" ou "paralelo", vamos chamar esse gunta não é se existe ou não. A minha preocu-
programa de "Programa Brasileiro." pação maior, Dr. Rex Nazareth, é no sentido de

saber qual é a proporcionalidade dessas verbas.
Então, qual foi a razão do envolvimento desses Eu apenas citei esse exemplo, para colocar de

grupos? Quando começamos a fazer o trabalho, uma maneira mais clara, se V. S' consideraria
a primeira coisa que fizemos foi verificarqual era um reator em um submarino uma utilização da
a competência brasileiraexistente,e onde ela esta- energia nuclear para fins pacíficos ou não. V. S'

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Permi- va. Então, vou dar-lhes um exemplo especifico, poderia responder-me que dentro das suas verbas
ta-me o Sr. Presidente, há aqui uma pergunta fora deste campo. O Brasil é um exportador de de tantos milhões de dólares estima-se 90% _
- damos sempre a oportunidade de a Assem- pimenta-do-reino. No ano passado exportamos e V. S' acredita que sejam 100%, e sei que V.
bléía participar - de um jornal da área de pes- quinze mil toneladas pelo porto de Belém. Só S' não é um ingênuo. Então, queríamos apenas
quisa e de estudantes de São Paulo: quais são que essas quinze mil toneladas exportadas tive- saber isso. Uma das coisas mais trágicas, Dr.Rex
as etapas do programa paralelo? O que fazem ram um preço de minério, porque parte delas Nazareth, é que quando se faz um programa des-
o IEAU de São José dos Campos, a Copesp 1 tiveram de ser enviadas aos Estados Unidos,parte ses, caríssimo, que interessa a todo o País, há
e 2 de São Paulo, e a Copesp de Sorocaba e à Holanda para serem irradiadas e depois fome- uma falta de transparência nos dados e a comu-
Iperó, e o Centro de Tecnologia do Exército, no cidas ao mercado internacional por causa da de- nidade quer que o País seja defendido. Ninguém
Riode Janeiro? Que volume de dinheiro o progra- sinfestação. Tivemos um problema muito curioso é a favor de que as nossas costas sejam desguar-
ma já usou e vai usar? É verdade que a Marinha de como encontrar solução para isso. Não adianta necidas. A comunidade quer que o País não crie
tem uma ilha para fazer pesquisas com o subma- tentarmos achar a solução no Rio de Janeiro, dependência tecnológica que possa trazer outros
rino que vai -ser feito? Passo as perguntas a V. em São Paulo. Temos de achar a solução lá no tipos de dependência. A dependência tecnológica
5', para não ter de anotá-Ias. local, como estamos procurando soluções em pode levar ~ outros tipos de dependência. Até

O SR. REXNAZARETH ALVES - Muitoobriga- alguns aspectos para o problema do cacau na o armazenamento do urânio enriquecido, que os
do, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Relator, Bahia. É que, ao identificarmos no Ministérioda Estados Unidos nos forneciam, era fiscalizado,
pelas perguntas. No que se refere à primeira per- Aeronáutica, especialmente no_çr~q!,Ie ali~_até-há pouoo-rempo;-pela-€omissão-de-Energia-

- _gunta,--com .eelaçêo-ao -aeionamento-da-Westirr- --rem-exceJernes-gnipos âê Engenharia Mecânica Atômica americana. Até o armazenamento, até
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o lugar onde nós guardávamos o urânio enri
quecido.

O SR. REX NAZAREfH ALVES - Eles hoje
não nos fornecem mais.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pois é,
mas digo que até há pouco tempo não era apenas
o controle de fabricação, mas até onde guardá
vamos 'os gramas de urânio enriquecido era fisca
lizado pela Comissão de Energia Atômica ameri
cana. Queremos exatamente essa questão das
prioridades para um País que tem grandes dificul
dades, um País em que, repito, quarenta e dois
milhões de pessoas vão dormir com fome, em
que trinta e cinco milhões de crianças são aban
donadas na rua. Qual é a prioridade que estabele
ceremos nesta Subcomissão? Vamos votar um
Orçamento para este País e, ao fazê-lo, não sabe
mos se estamos gastando muito com a energia
nuclear. Será que esta é uma prioridade funda
mentai para nós? Será que esta pequena linha
entre energia para fins pacíficos e não pacificos
está sendo ultrapassada? A corrida armamentista
é a grande atração dos monopólios, das compa
nhias de armas - o Brasil é hoje o quinto país
exportador de armas do Mundo. Será que não
estamos entrando nesta área nuclear também,
nesta simulação estúpida, no meu entender, com
a Argentina - Atucha 1, Angra 1,Atucha 2, Angra
2. Então, este é o tipo de preocupação que nos
revela. Por isto estou perguntando a V. S' qual
o percentual, apenas para dar um exemplo, Dr.
Rex Nazareth, já disse aqui que dois terços das
forças armadas dos países destinam-se a ques
tões internas; apenas um terço a questões exter
nas. Muitos de nós, Parlamentares, estamos de
fendendo uma posição diferente: fazer uma força
armada adequada, uma força armada bem dota
da tecnicamente, mas não com duzentos e qua
torze mil homens no Exército, não sei quantos
na Marinha, mas oitenta mil homens bem prepa
rados para defender-nos externamente. Vemos o
que aconteceu na Argentina: havia o mesmo es
quema do Governo brasileiro, quase todas as for
ças armadas eram destinadas a questões de or
dem interna. Resultado: MaIvinas,aquele fracasso
internacional, em que aqueles famosos homens
duros, que tanto perseguiram os civis, foram os
primeiros a depor as armas. Esta a preocupação,
para que não desperdicemos este tema correto.

Se agora estamos acionando a Westinghouse
em trezentos milhões de dólares, este Congresso
Nacional, castrado em 1966, pouco antes de eu
ser cassado, - votava e colocava sob suspeita
aquele programa atômico na tecnologia labora
torial, que provou não ter nenhuma razão de ser.
Esta é a razão da pergunta. Não é uma questão
técnica, uma discussão técnica, nem estamos
querendo aqui que V.S' viole o sigilo ou quebre
este dispositivo, aqui muito claro, do Gen. Bayma
Denys, nesta carta que já foi tomada pública. Mas
segurança nacional significa também algo mais
profundo do que o País armar-se: o País corri
gindo injustiças, o País estabelecendo prioridades.
V.S', como homem patriota que é, pode ter essa
preocupação e nos ajudar aqui na feitura do Orça
mento. Este o sentido da pergunta.

O SR. PRESIDENTE (U1durico Pinto) - Antes
de passar a palavra ao convidado, queria comu
nicar a todos os presentes que a Mesa vai encerrar
os trabalhos às oito e dez, daqui a sete minutos.

Quero comunicar também que o Dr. LuisVascon
celos, chefe da Assessoria de Orçamento e Fisca
lização Financeira da Câmara dos Deputados não
compareceu. O Dr.José Carlos Alves dos Santos,
Diretor da Subsecretaria de Orçamento do Sena
do Federal, também não compareceu. Conti
nuando os trabalhos, vou conceder a palavra ao
Dr,Rex Nazareth para concluir sua exposição. Há
também, Dr. Rex Nazareth, uma pergunta do Sr.
Fausto: "Qual é a contribuição do programa nu
clear autônomo para o desenvolvimento da apli
cação dos radioisótopos na agricultura?" Já que
V.S' respondeu na pergunta anterior.

O SR. REXNAZARETH ALVES -Muito obriga
do, Sr. Presidente e Sr. Relator Lysâneas Maciel.
No documento que apresentamos colocamos os
quadros de nossas necessidades nacionais, de
dificuldades e da capacidade existente. Ocorre
que as três grandes prioridades para nós são saú
de, agricultura e área mineral. Estamos montando
com o apoio dos institutos da Comissão de Ener
gia Nuclear, das universidades brasileiras e da
iniciativa privada um armazém de competência.
Comecei a me perguntar que nome daríamos
ao que estávamos montando. Pensei em almoxa
rifado de competências, mas almoxarifado é um
lugar em que normalmente o produto entra e
talvez fique esquecido. Como os nossos recursos
não nos permitem que façamos alguma coisa
nesse sentido, resolvemos denominar isso de ar
mazém de competência.

Poderia dizer que o percentual oscila dentro
do seguinte quadro hoje: no momento em que
precisávamos fazer hexafluoreto de urânio e dele
surgiram dois subprodutos grandes, que foram
o hexafluoreto de enxofre, usado como isolador,
e está surgindo o teflon, ali congregava oitenta
por cento dos recursos. O segundo ponto é que,
como estamos numa fase de transposição de do
mínio científico para domínio tecnológico, não
existe uma concentração maciça de recursos. O
que existe especificamente é uma distribuição de
recursos em função do local exato onde está a
nossa vulnerabilidade. Vou tentar ser preciso. O
câncer de maior incidência no Brasil é o câncer
de mama. Fazíamos irídio 192 para a indústria.
A tecnologia passou imediatamente ao uso 
ao invés de fazera mastectomia, ou seja, a retirada
do seio - de uma espécie de pastilhas que seriam
atiradas em tomo do tumor, irradiando-se o tumor
naquela região, sem prejuízo da estética feminina.
Neste momento, passamos a concentrar na apli
cação de radioisótopos, não só no tecnécio mas
também nesse produto. Em conseqüência, há a
necessidade de se desenvolver esses estudos e
isso é discutido com a classe médica.

Na área agricola estamos concluindo um estu
do de viabilidade de radiação de alimentos que,
efetivamente, vai permitir ao Brasil poder fazer
estoques em períodos de entressafra. O estudo
de viabilidade econômica foi concluído. Nesse
momento, entretanto, chegamos a números que
são perfeitamente factfveis em termos econômi
cos globais, mas ultrapassam aqueles nossos li
mites. Nesse instante dirigimo-nos à iniciativapri
vada e apresentamos-lhe o problema. Vou dar
um exemplo específico. A irradiação da pimenta
provavelmente será feita em Belém com recursos
da iniciativaprivada de lá.Alta tecnologia nacional.
Estamos apoiando a pesquisa para transformar
o conjunto econômico do qual poderíamos obter

o suco pasteurizado dessa região. Da mesma ma
neira estamos procedendo no Sul, em Paranaguá,
quando estamos discutindo com a Sadia, que
está com dificuldades no mercado internacional
de frango, inclusive por causa da qualidade. Hoje
eu ouvia falar em produto. Acho que há um ponto
importante da nossa legislação que deve ser colo
cado: a qualidade do produto que é dado à popu
lação. Quando observamos quais são as exigên
cias para a exportação desse produto e as exigên
cias para o nosso consumo verificamos que há
um espaço para a nossa tecnologia. Nesse espaço
para a tecnologia, no momento em que a fase
indica a prioridade que deve ser tomada, é que
há concentração. O objetivo principal de 1987
é o de tentar fazer com que o reator do lAR 
1, que só consegue hoje operar oito horas por
dia, cinco dias por semana - o conbustível é
importado e não permite um fluxo de dez a qua
torze anos, produzindo todos os radioisótopos 
chegue em dezembro nessas condições, ao mes
mo tempo em que estamos projetando e vamos
construir o primeiro reator de pesquisa inteira
mente nacional. Como ele pode proliferar? O limi
te de potência dele é de cinco megawatts. Com
essa potência ninguém prolifera.

O SR. PRESIDENTE (Uldurico Pinto) - Muito
obrigado, Dr. Rex Nazareth. Antes de terminar os
trabalhos vou convidar o companheiro Paulo Ro
berto Guimarães Moreira, da Secretaria para os
Assuntos Constituintes, da Organização Nacional
das Entidades de Deficientes Físícos. Antes de
começar a falar, passo a palavra ao Dr, RexNareth
para concluir.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Dr. Rex
Nazareth, antes de fazer a sua consideração final,
gostaria de agradecer a V. S' sua conbribuição
e o seu cuidado. V.S' deu uma atenção especial
ao convite da Comissão,

Devo informar ao nobre Constituinte João Agri
pino que fomos contactados por pessoas de alta
respeitabilidade não só do Governo, mas também
da própria assessoria competente, Dr, Rajan, Dr.
Bernardino, que nos procuraram antecipadamen
te para colocarem-se à disposição desta Subco
missão, apresentando também um trabalho por
escrito, numa demonstração inequivoca da vonta
de de colaborar com os trabalhos da Constituinte.
É o depoimento que o Relator faz aqui, para que
seja registrado nos Anais.

O SR. REX NAZAREfH ALVES - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, meus Senho
res e minhas Senhoras, era setembro de 1983
e na qualidade de governador brasileiro da Agên
cia Internacional de Energia Atômica, quando fui
chamado a uma sala por um governador de um
outro país, ouvi o seu parlatório da seguinte ma
neira: "Quando não tenho flexibilidade, eu leio."
E começava a ler o que eram exigências para
um programa autônomo que começava a nascer.
Nesse momento, quando ele acabou, fiz duas
imagens para ele e um juramento para mim. As
duas imagens foram, primeiro, quando os portu
gueses aqui chegaram tentaram transformar os
nossos índios em escravos e não foram felizes.
E eu sou filho de índio brasileiro. O segundo foi
um juramento a mim mesmo. Enquanto eu viver
nenhum descendente meu ouvirá de novo aque
las exigências, se eu puder contribuir para isso.
Muito obrigado, Srs. Constituintes. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE(GldurlcoPinto) - Passo
a palavra ao companheiro.

O SR.PAULO ROBERTOGUIMARÃEs MOREI
RA - Quero agradecer a V. Ex" esse espaço
fundamental para todos nós. Acabamos de ouvir
toda uma sessão voltada para uma política de
vanguarda, uma políticada energia, que está preo
cupada com a questão da administração da ener
gia que, enfim, é a questão econômica funda
mental, mas está preocupada também com o pro
blema mais importante da humanidade, que é
o problema do desarmamento.

Estou aqui representando o fruto negativo des
sa política,enquanto imagem de portador de defi
ciência. Não falo em nome dos portadores de
deficiêncianem das minorias, porque sou branco,
homem e tenho toda uma característica de pode
roso, um sujeito que tem um curso superior. Mas
uma coisa tem de ficarbem clara na nossa cabeça
- desenvolvimento não é envolvimento com ca
pital internacional. Este País, a partir do Plano
de Metas, envolveu-se completamente com o ca
pital internacional e o resultado é este que está
aí: desenvolvimento é um movimento de dentro
para fora, senão não é desenvolvimento. Até do
ponto de vista capitalista o Japão se desenvolveu
e Meiji dizia: "Não devemos pegar dinheiro em
prestado e se o fizermos devemos pagar no dia
seguinte." Keynes vai lembrar que a maior arma
da guerra é o dinheiro. Estou dizendo isso para
mostrar que essa questão das minorias é a ques
tão do verdadeiro desenvolvimento. Desenvolvi
mento não é afirmação de virtudes. Toda essa
política de vanguarda são virtudes muito interes
santes. Mas a exacerbação de virtudes é um vício.
Uma mulher bonita que quer cada vez ficar mais
bonita fica ridícula; um banqueiro que cada vez
quer mais taxas de juros mata a galinha dos ovos
de ouro e aniquila com o credor; depois, fica com
cara de bobo, sem ter a quem explorar.

Senhores, estou aqui exatamente para defender
um ponto de vista que é de todos nós, porque
superar as deficiências que todos nós temos é
o verdadeiro desenvolvimento. Mas, paremos de
correr da nossa própria deficiência, porque isso
é a mesma coisa que enfiar a cabeça no buraco
para não olhar a cara da tragédia. Já diziao Viani
nha que a única maneira de dominar a tragédia
é olhando nos olhos dela. Não há outra maneira.
Então, estamos propondo aqui que todos são
iguais perante a lei. Mas, até a nossa proposição
já estã superada, porque, na verdade, não somos
todos iguais somente perante a lei.Todos os seres
humanos são abstratamente iguais e, particular
e singularmente diferentes perante a lei. A igual
dade abstrata e as diferenças particulares e singu
lares, quando desrespeitadas ativa ou passiva
mente, é uma violação da liberdade e deve ser
punida como um atentado ou discriminação aos
direitos humanos. Fazem parte desse atentado
à liberdade, a discriminação por sexo, raça, traba
lho, credo religioso, convicções políticas, condi
ções sociais ou por ser portador de deficiência
de qualquer ordem. Será punida por lei toda dis
criminação atentatória aos direitos humanos. Ora,
nossa questão é fundamentalmente de direito. E
o nosso direito fundamental não é simplesmente
ser visto como ser humano, como brasileiro ou
como eleitor,porque na hora de votar não conse
guimos votar. Que respeitem a nossa diferença,
as nossas diferenças particulares, porque um é

paraplégico, outro é preto, outro é mulher. Se
me colocar em nivel de igualdade com qualquer
cidadão eu não consigo entrar no banheiro. En
tão, essa igualdade é uma falácia.

Somos iguais, particular e singularmente dife
rentes ao mesmo tempo. Somos iguais abstrata
mente e somos particular e singularmente dife
rentes ao mesmo tempo. Essa é uma proposta
dialética.A nossa sociedade precisa deixar de ver
o mundo com a ótica formal aristotélica, porque
está superada há muito tempo.

O outro direitoque estamos reclamando é asse
gurar às pessoas deficientes o direito à habilitação
e reabilitação com todos os equipamentos neces
sários. O outro é garantir o livreacesso a edificios
públicos e particulares em logradouros e trans
portes coletivos,mediante a eliminação de barrei
ras arquitetônicas ambientais e adaptação dos
meios de transporte. A Constituição tem uma ten
dência a olhar o ir e vir,porque os progressistas
- tenho muito medo deles, apesar de me consi
derar um deles - estão preocupados com o ir
e vir ideológico. Mas as questões das minorias
não foram discutidas por eles. Os conservadores
reacionários têm uma visão existencialistae pater
nalista da realidade. Mastêm uma visão da realida
de. Os progressistas não têm uma visão da nossa
realidade. Essa discussão ainda está começando.
Essa é uma critica que faço aos meus pares. V.
Ex"" observem que o meu discurso não poderia
deixar de conter emoção. Mas é muito mais do
que emocional, é um discurso lógico. Não há
forma de uma sociedade se desenvolver escon
dendo os seus problemas. É absolutamente im
possível uma coisa dessas. Então, agradeço a r0
dos o espaço que foi dado aqui. É óbvio que
me coloco à disposição para qualquer questiona
mento. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (UldericoPinto) - Muito
obrigado, Dr. Paulo Roberto Guimarães Moreira.
Para concluir,passo a palavraà companheira E1iza
Gonçalves Martins,Diretora do Procon do Distrito
Federal.

ASRA.EUZAGONÇALVES MARTINS - Queria
agradecer a paciência de V. Ex"" e gostaria de
cumprimentar o Dr. Rex Nazareth pela brilhante
informação transmitida aos consumidores. Sou
portadora da Carta de Brasília sobre os Direitos
do Consumidor na Constituinte.Alémda brilhante
palestra feita pelo nosso cientista, S. S· deu-me
o gancho para entrar no meu assunto, que é a
qualidade dos produtos consumidos pela popu
lação brasileira. Os órgãos de defesa do consu
midor são confundidos com órgãos fiscalizadores
de preço. Temos a preocupação de que dois ter
ços da população brasileiraficam doentes porque
não comem. E o terço que come fica doente
porque está comendo alimentos de má qualidade
e conservação e manipulados em péssimas con
dições de higiene. Por isso, agradeço ao nobre
Presidente da Mesa,ao nobre Relatore aos demais
Constituintes esse minuto que me dão aqui para
que eu entregue oficialmente esta Carta a esta
Comissão, que diz respeito aos direitos do consu
midor, lembrando ao/Constituinte e Relator que
o primeiro e fundamental direito do cidadão, en
quanto consumidor, é justamente o acesso ao
consumo. Não desejo me estender mais e me
coloco à disposição de V. Ex'" Pediria a gentileza

e que a Carta de Brasília sobre os Direitos do

Consumidor na Constituinte seja considerada
com muito carinho por esta Comissão. Entrega
mos ao Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte, Ulysses Guimarães, um abaixo-assinado
colhido a nivelnacional, referendando esta Carta
e as conclusões do VIR Encontro Nacional de De
fesa do Consumidor, com a participação da Amé
rica Latina e Caribe, que teve como tema central
"O Consumidor na Constituinte". Esse encontro
nacional transformou-se em internacional, por
que tivemos as representações da Espanha e de
Portugal, cujas Constituições modernas falam ex
plicitamente sobre os direitos do consumidor. E
é esse pedido especial que faço, mesmo porque
todos aqui somos consumidores. Muitoobrigada
Srs. Constituintes ~ muito obrigada Sr. Presidente
e Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE(UldericoPinto) - Muito
obrigado, Dr' EJiza Gonçalves Martins, Diretora
do Procon. Aproveito, na qualidade de Presidente
deste evento, e agradeço a todos os participantes,
especialmente ao Dr. Rex Nazareth, que teve a
disposição e a coragem de colocar-se a frente
de todos os companheiros e pela disposição de
todos de estarem aqui até este momento. Acredito
que num regime que se diz democrático, que
está querendo buscar diminuir as injustiças so
ciais,num regime em que nós, Constituintes, esta
mos querendo construir uma sociedade mais li
vre, mais justa, temos de não só falar em demo
cracia mas exercê-Ia. De agora em diante, que
seja comum aqui, perante esta Casa, o depoi
mento, as declarações de todos os membros que
forem convocados. Agora, por exemplo, o Minis
tro das Comunicações não quis comparecer à
Subcomissão. Apesar de o tema ser delicado, o
Dr. Rex Nazareth teve a coragem de comparecer.
Não é um bicho papão. Estamos aqui no meio
de democratas, exercendo a nossa soberania. Em
nome da Subcomissão dos DireitosPolíticos,dos
Direitos Coletivos e Garantias, agradeço a todos
a presença e encerro a sessão.

COMISSÃO DA SOBERANIA E
DOS DIREITOS E GARANTIAS

DO HOMEM E DA MULHER

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS roimcos,
DOS DIREITOS COLETNOS E GARANTIAS

12' Reunião Ordinária,
realizada em 13 de maIo de 1987

Aos treze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala D3 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, às dezoito horas,
reuniu-se a Subcomissão dos Direitos Políticos,
dos Direitos Coletivos e Garantias, sob a presi
dência do Senhor Constituinte Maurilio Ferreira
Lima, com a presença dos seguintes Constituin
tes: Orlando Pacheco e (Ildurico Pinto, Vice-Pre
sidentes; Lysâneas Maciel, Relator; João Rezek,
José Egreja, Homero Santos, Paulo Almada, João
Menezes, Jayme Paliarin,João de Deus, Adauto
Pereira,JoãoAgripinoe Anna MariaRattes. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente abriu
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reu
nião anterior e anunciou que a Subcomissão se
encontrava reunida para a apresentação do Ante-
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projeto e Relatório elaborados pelo Constituinte
Lysâneas Maciel, Relator.Antes da apresentação
do Relatório,leu o OfícioGP-01220/87-ANC, assi
nado pelo Presidente UlyssesGuimarães, respon
dendo à questão de ordem levantada em Plenário,
indagando se a norma regimental, como está redi
gida, permitirá a apresentação de emendas por
parte daqueles que não integram as Subcomis
sões. O entendimento daquela Presidência foi no
sentido de se admitir o oferecimento de emendas
por todos os Constituintes. O Senhor Constituinte
João Agripino levantou dúvida quanto ao prazo
fatal para a apresentação de emendas nas Subco
missões. Em resposta, o Senhor Presidente lhe
adotará os prazos estabelecidos no fluxograma

elaborado em reunião que contou com a pre
sença dos Presidentes das Comissões, Subco
missões e do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte. Assim, o prazo fatal para a apresen
tação de emendas é o próximo dia dezenove de
maio. Em seguida, o Senhor Presidente passou
a palavra ao Relator,Constituinte Lysâneas Maciel,
que fez a apresentação do seu Relatório. Citou
alguns pontos que foram considerados como, por
exemplo, a criação do Tribunal de Garantias
Constitucionais, o Voto Destituinte, o Direito de
voto e de elegibilidadeaos militares,Anistiaampla,
com ressarcimento de direitos e vantagens, Ga
rantias de Participação Popular, Mandado de Se
gurança Coletivo, Direitode Informação, Consulta
Popular, referendum e plebiscito,Tortura e Direi
to de Asilo.Falou sobre a transformação substan
cial proposta à nova Constituição, cuja ênfase
maior está em que "Todo poder emana do povo
e com ele será exercido". Neste momento, o Se
nhor Presidente recebeu comunicação da Presi
dência da Casa, convocando os Senhores Parla
mentares para votação nominal em Plenário. O
Senhor Presidente convocou nova reunião para
amanhã, dia catorze, às dez horas, para continua
ção da apresentação do Relatório e do Antepro
jeto. O Senhor Presidente encerrou a reunião às
dezenove horas e dez minutos, cujo teor será pu
blicado, na íntegra, no Diário da Assembléia
Nacional ConstibJinte. E, para constar, eu, Wal
ter Flôres Figueira, Secretário, lavrei a presente
Ataque, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da reunião da Subcomissão dos Di
reitos Políticos,dos DireitosColetivose Garantias.

Fica dispensada a leitura da ata em função de
a última reunião ter sido uma audiência pública.

Antes de conceder a palavra ao nobre Relator,
Constituinte Lysâneas Maciel, para apresentar o
seu relatório, gostaria de ler para os presentes
uma comunicação do Constituinte Ulysses Gui
marães, Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte:

"O nobre Constituinte Oscar Corrêa, Presi
dente da Comissão da Organização dos Po
deres e Sistema de Governo, oficia a esta
Presidência indagando quanto à aplicação
do § 1°, art. 17, do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte. No mes
mo sentido, levantaram questões de ordem
os nobres Constituintes José Genoino e
Brandão Monteiro.

O citado § 1°, do art. 17 estabelece que
o anteprojeto será distribuído, em avulsos,
aos demais membros da Subcomissão para,
no prazo dos 5 (cinco) dias seguintes, desti
nados à sua discussão, receber emendas.

Perguntam os Constituintes se a norma
regimental, como está redigida, permitirá
apresentação de emendas por parte daque
les que não integram as Subcomissões.

O Regimento Intemo da Câmara dos De
putados, aplicado subsidiariamente em ca
sos omissos no Regimento da Assembléia,
somente permite a apresentação de emen
das nas Comissões Técnicas de seus inte
grantes. Contudo, o dispositivo, objeto de
exame, não veda expressamente tal procedi
mento, isto é, que Constituintes não integran
tes de determinada Subcomissão, possam
nela oferecer emendas aos anteprojetos ofe
recidos pelos Relatores.

Assim, tal entendimento deverá ser consi
derado pelos Presidentes das Subcomissões
em funcionamento, interpretação benigna,
portanto, admite semelhante entendimento."

Então fica claro que qualquer Deputado ou Se
nador Constituinte poderá oferecer emendas a
qualquer relatório apresentado em qualquer Sub
comissão.

Com a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel,
para a apresentação do seu relatório.

O SR. CONSmUINTEJOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, o fluxograma distribuído, fruto, supo
nho, de um entendimento havido entre os Presi
dentes das Subcomissões, acompanha o Regi
mento Intemo e fixa os prazos para a realização
dos nossos trabalhos. Aapresentação do relatório
seria feita trinta dias após a instalação da Subco
missão, ou seja, no dia onze. O nosso relatório
está sendo apresentado no dia treze, conseqüen
temente, fora do tempo. Mas como o Regimento
é omisso na questão da apresentação do relatório
e foi benigno para com os Relatores, resta uma
dúvida ontem suscitada no Plenário da Consti
tuinte em questão de ordem levantada, no sentido
de se saber que dia terminaria o prazo para a
apresentação de emendas. De acordo com o flu
xograma que temos em mãos, esse prazo come
çaria a ser contado a partir do dia quatorze, ou
seja, a partir de amanhã, quando seriam entregues
os avulsos, porque de acordo com o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, art.
17, § 1°, "o anteprojeto será distribuido, em avul
sos, aos demais membros da Subcomissão para,
no prazo dos 5 (cinco) dias seguintes, destinados
à sua discussão, receber emendas".

Entretanto isso foi colocado ontem no Plenário
da Constituinte e o Presidente disse que os dias
seriam contados corridos, não haveria interrupção
nos feriados, sábados e domingos, quando não
há funcionamento normal dos trabalhos da Cons
tituinte,e interpretou o Regimento Intemo dizendo
que os prazos para a apresentação de emendas
se encerrariam no domingo, ou seja, abandonan
do este fluxograma que todos os Constituintes
receberam, passou a contar o prazo a partir do
dia doze, que seria o dia subseqüente à data fixada

para a apresentação dos relatórios. Se isso for
verdade, estaremos prejudicados, porque recebe
remos o relatório hoje e, a partir de amanhã, só
teríamos até domingo para apresentação de
emendas. Então, antes de vir para cá, consultei
a Secretaria desta Subcomissão e ainda ficoucon
fusa a interpretação, porque agora vem a noticia,
fomecida pela Secretaria da Mesa da Constituinte,
no sentido de que os prazos seriam contados
a partir do recebimento por cada membro da
Subcomissão, dos avulsos, ou seja, desuniformi
zariam os prazos. Faço então esta indagação a
V. Ex' Sabemos que os brasileiros, de um modo
geral, deixam para a última hora a apresentação
das suas sugestões, haja vista o que ocorreu no
ntação das sugestões em plenário. E será muito
desagradável se qualquer um de nós, que acom
panha este fluxograma e entenda que o dia deze
nove seria o último dia para a apresentação de
emendas, chegar aqui na segunda ou terça-feira
e descobrir que o prazo expirou,porque, segundo
a resposta dada pelo Presidente Ulysses Guima
rães a uma questão de ordem levantada ontem,
domingo seria encerrado o prazo para a apresen
tação de emendas. Foi indagado, inclusive, se
teríamos que procurar os Relatores em suas casas
para fazer essa entrega das emendas, e S. Ex'
respondeu que não, que a Constituinte estaria
em funcionamento, para receber essas emendas,
no sábado e no domingo. De forma que gostaria
de ter uma palavra de V. Ex' para que amanhã
não sejamos surpreendidos com o prazo fatalpara
apresentação de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Em matéria de prazos, esta Presidência conti
nuará aplicando o que foi respondido ontem em
Plenário pelo Presidente da Assembléia Nadonal
Constituinte, tendo em vista a informação do se
cretário desta Subcomissão, no sentido de que
essa segunda alteração foi comunicada apenas
por telefone, de maneira oficiosa.Como esta Sub
comissão não recebeu nenhuma comunicação
oficial de uma decisão neste sentido, permane
cerá vinculada à decisão tomada ontem, em re
posta a uma questão de ordem levantada em
Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Dessa forma nós, desta Subcomissão, estamos
prejudicados, porque só recebeREmos o relatório
hoje.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- Creio que V. Ex' deve ter o fluxograma. Nele
está determinado que a distribuição de avulsos
seria dia quatorze, que é amanhã.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Mas esse fluxograma estabelece do dia onze ao
dia quatorze para a publicação de avulsos, e esse
prazo não está em lugar nem hum. Não é regi
mental. É um prazo de comum acordo.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Foi um prazo decorrente de um acordo feito
em uma reunião entre os Presidentes de Comis
sões e de Subcomissões.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Então, ou se começa a contar antes da publicação
do avulso, ou a partir do seu recebimento.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Uma)
- O que está em vigor é esse fluxograma, que
foiobjeto de um acordo feito entre os Presidentes
das Comissões e Subcomissões.
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o SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO 
Mas não foi o que entendeu ontem o Presidente
da Constituinte. S. Ex' disse que o prazo terminaria
no domingo.

oSR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Concedo a palavra ao Relator para que S. Ex"
preste melhor esclarecimento.

o SR. RELATOR (Lysãneas Maciel) - Estou
rigorosamente dentro do prazo fixado pela reu
nião feita pelo Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte com os Srs. Relatores. Esse fluxo
grama veio da própria Presidência. Quanto à
questão dos prazos, recebemos um Regimento
que, todos os Constituintes sabem-, alguns pro
testaram, outros não - foidrasticamente imposto
a todos nós e estamos sob a ditadura dos prazos.
A rigor, fui um dos que endossaram a idéia de
haver uma prorrogação do prazo, pois, se vamos
construir um momento, que segundo o Sr. Ulys
ses Guimarães deve durar cem anos, por que
não perder 24 ou 32 horas? Temos violado fre
qüentemente esse Regimento, graças a Deus. Foi
o mais draconiano dos regimentos já feitos na
história das Constituintes brasileiras para construir
um monumentojurídico.Apesar de sair às 4 horas
da manhã do Prodasen - houve um problema
no computador, que enguiçou - terminamos o
nosso trabalho. V.Ex"s receberão ainda hoje, pos
sivelmente até 7 horas o relatório com o antepro
jeto e as justificativas, assim como todo o esque
ma de trabalho feito de acordo com o Regimento.
Evidentemente, o nosso prazo para entrega do
relatório é hoje até a meia-noite. Sugeri ao Presi
dente que antecipasse esta reunião, já que temos
14 legisladores, exatamente para dar mais tempo
para que opinem sobre o anteprojeto e apresen
tem suas emendas. Vamos ter cinco dias. O enten
dimento do Presidente é que sábado e domingo
são dias corridos, que é outra interpretação rígida.
Então temos cinco dias, a partir de amanhã, para
receber as emendas, discutir o anteprojeto; terei
72 horas, após o recebimento de todas essas
emendas, para fazer um novo relatório e apre
sentar um novo anteprojeto à consideração da
Subcomissão, agora mais elástica, e pela possibi
lidade de Constituintes de outras Comissões tam
bém poderem apresentar emendas e sugestões
ao nosso trabalho. Estou lembrando isto aos Srs.
Constituintes por um detalhe muito simples. Re
cebemos setecentas propostas. Esta Subcomis
são foi praticamente à única que, em desobe
diência ao art. 1° do Regimento, não quis perman
cer no recinto do Congresso Nacional. Fomos
a algumas Unidades da Federação, porque o povo
mais humilde, mais simples, as entidades mais
carentes não têm a possibilidade de aqui vir apre
sentar suas propostas. Está é precisamente uma
Subcomissão que terá por objetivo talvez, a mis
são mais importante desta Assembléia Nacional
Constituinte. Todas as Constítuíçôes anteriores fa
laram de direitos individuais. E o velho prisma
"Iiberalóide" de estabelecer belos princípios e não
dar eficácia, ou um meio de implementação des
ses príncípíos, De maneira que esta é a Subco
missão que possivelmente recebeu mais propos
tas - a não ser a Subcomissão de Legislação
Social - inclusive de entidades humildes, muito
simples.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Sr. Relator, a Presidência lembra que sua inter
venção era concermente à questão de ordem.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Exata
mente, a questão de ordem levantada envolve
tudo isso, e acho que ela não tem procedência.
Estou contestando a questão de ordem de V.Ex"
em virtude dessa série de acontecimentos. Recebi
propostas, na segunda-feria à noite, a fim de per
mitir que todas as vozes, principalmente dos Srs.
Constituintes, aqui fossem ouvidas. Examinamos
proposta por proposta. De maneira que se nos
detivermos a apreciar alguns tecnicismos jurídi
cos, toda a atuação desta Assembléia Nacional
Constituinte poderá ser contestada. Os prazos es
tão sendo violados diariamente, Sr. Presidente,
para terminar meu contra-arrazoado, devo dizer
a V. Ex" que estou dentro do prazo fixado: hoje
até a meia-noite. Vou antecipar em cinco horas
meu prazo máximo.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- A Presidência lembra que estamos realmente
diante de um conflito, porque há um fluxograma,
objeto de um acordo, que diz que a distribuição
dos avulsos será feita no dia 14/5, amanhã. Então
estamos rigorosamente dentro do prazo: E deter
mina também que o encerramento da discussão
seja no dia 19/5. Infelizmente,conforme nos infor
ma o Constituinte João Agripino, a Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte decidiu, on
tem, que o prazo termina no domingo. Tenho
aqui outro papel com a seguinte observação final:

"Os prazos que terminarem aos sábados,
domingos e feriados serão prorrogados para
o primeiro dia útil."

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Segun
da-feira.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- Está aqui sobre a mesa para orientar os traba
lhos.

O SR.CONSmUlNTEJOÃO AGRIPINO -Por
isso mesmo formulo a questão de ordem, Sr.
Presidente. Não tenho nenhuma dúvida quanto
à tarefa árdua a que o Relator se submeteu com
todo esse trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- A Mesa decide a questão de ordem de acordo
com o entendimento feito pelos Presidentes das
Comissões, das Subcomissões, Relatores etc. Os
avulsos serão distribuídos amanhã, e esta Subco
missão encerrará a discussão no dia 19/5, confor
me o fluxograma, inclusive com o prazo para a
apresentação de emendas no dia 19/5, conforme
está aqui, até que esta Presidência receba oficial
mente da Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte uma comunicação em contrário. En
quanto não receber essa comunicação, vamos
nos reger pelo fluxograma, aprovada em reunião
no inicio dos trabalhos.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO 
Apenas a título de sugestão, gostaria de solicitar
a V.Ex"que indagasse do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, se possível por escrito,
sobre qual o dia que S. Ex" entende termina
o prazo para a apresentação de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
-Pois não.

A Presidência decide cumprir o fluxograma ob
jeto de um acordo, e fará essa comunicação ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
solicitando informações, em função dessa ques
tão de ordem decidida ontem, em Plenário, sobre
algo em contrário.

Passo a palavra ao Constituinte Lysâneas Maciel
para a apresentação de seu relatório.

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a decisão que está sendo
tomada agora leva a um outro problema, porque
o Relator, que teria 72 (setenta e duas) horas
para opinar sobre centenas de emendas, ficaria
apenas com 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo.
Isso lembra-me aquela história do burro do Coro
nel Vitorino, que ficava sem comer o ano inteiro
e, no último dia do ano, era-lhe fornecida uma
alimentação farta e, é claro, os resultados eram
funestos.

O Regimento diz no art. 17, § 2°:

"Encerrada a discussão, o Relator terá 72
(setenta e duas) horas para emitir parecer
sobre as emendas, sendo estas e o antepro
jeto submetidos a votação."

Não posso fazer isso em 24 (vinte e quatro)
horas. E humanamente impossível.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Uma)
- A Presidência informa que, de acordo com
o fluxograma, V. Ex" terá 72 horas, porque, no
dia 19 de maio, encerra-se a discussão e, no dia
22, será feita a apresentação do parecer do Rela
tor. Estou seguindo o fluxograma, não o Regi
mento. Então, de conformidade com o fluxogra
ma, V.Ex"terá 72 horas para isso.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Então
vamos abandonar 9 Regimento.

Srs. Constituintes, procurarei ser breve porque
estamos aguardando o relatório com o antepro
jeto mas, para aproveitar, diria a V.Ex'" o seguinte:
estes trabalhos envolveram uma verdadeira mu
dança de perspectiva na elaboração de uma
Constituição. Peço aos companheiros perdão por
que estou exausto, tenho dormido todas as noites
às 4 horas da manhã. Há uma transformação
substancial que esta Subcomissão poderia pro
por. Mantive contato com diversos membros de
outras comissões, principalmente nossa comis
são temática, através do Senador Bisol e queria
apenas dar aqui a linha geral de alguns pontos,
bastante diferentes em matéria de feitura da Cons
tituição.

Em primeiro lugar, com essa transformação
de perspectivas, o art. 1· da Constituição, que
diz "todo poder emana do povo e em seu nome
será exercido", nesta Comissão, teria uma trans
formação, que justifico:

'Todo poder emana do povo e com ele
será exercido."

Todo aproveitamento das sugestões dos Srs.
Constituintes baseou-se nessa transformação
substancial. Por quê? Porque, de uma forma ou
de outra, grande parte do trabalho politico,voltado
para os interesses populares se concentra em for
çar oportunidades, em arrombar a porta das insti
tuições e tomar presente, o povo, cujo poder de
participação é subtraído a cada golpe e contra
golpe.

A tarefa desta Constituinte se renova - claro
que não convém exagerar as possibilidades reais
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- na medida em que os diferentes setores e
segmentos da população se fizerem e se fazem
presentes no Congresso, através de representa
ções, entidades de classe, líderes de comunidades
locais que circularam pelas Comissões e Subco
missões, sugerindo, discutindo ·.e pressionando,
para que a sua voz seja ouvida. Como observou
bem o nobre colega e Mestre em Direito, Consti
tuinte Florestan Fernandes, o lobby que a bur
guesia e os remanescentes do autoritarismo orga
nizaram não contava com isto e foram, de certa
maneira, surpreendidos e atropelados pelos acon
tecimentos.

Na consolidação deste avanço, permito-me
chamar a atenção dos Srs, Constituintes, no sen
tido de estarmos atentos para o que pode acon
tecer - e de certa maneira é inevitável- quando
a força da reação e do autoritarismo tentarem
filtrar o que de novo, democrático e necessário,
foi trazido ou inspirado nos movimentos popu
lares. As diferentes etapas, as diferentes Comis
sões de trabalhos de redação, exigiram atenção
constante para que a tarefa não se perca.

É preciso ser bem claro que o regime que foi
afastado plantou bem firme seus representantes
no Congresso, e seu objetivo é aperfeiçoar o velho,
para que não haja modificações substanciais ou,
no máximo, que seja consentida a modernização
do conservadorismo. Convém estar atento aos
passos que já estão armados.

O primeiro perigo, Srs. Gqnstituintess, aparece
com a tentação sempre presente nestas ocasiões
e a preocupação de utilizar uma linguagem jurí
dica erudita - é a perspectiva erudita a primeira
atração - e distante, adotada por representantes
das velhas garantias individualistas de procurar
uma redação abstrata e vaga que encubra as rei
vindicações de mudanças e as alterações básicas
e fundamentais. E chegado o tempo em que te
mos, como tarefa básica, a eliminação do discur
so e da prática individualista e "Iiberalóide" que
tem sido utilizada para manter antigos privilégios
e para impedir que a busca conjunta da justiça
se estabeleça.

Mais do que nunca, temos em mãos elementos
suficientes para elaborar uma Constituição com
material e reivindicações realmente populares. As
Comissões e Subcomissões viram - e a nossa
especialmente, que saiu do recinto do Congresso
para ir ao encontro das Assembléias, onde essas
vozes foram auscultadas - e ouviram manifes
tações concretas e maciças dos anseios popu
lares, colocados de forma clara e precisa no âm
bito da discussão. Emendas, projetos, justifica
tivas e decretos - sugestões - passaram, em
grande escala, à nossa frente, enquanto trabalhá
vamos. Deixar que impeçam que estas formu
lações sejam transformadas em leis, é trair esta
movimentação legítima, conseqüente e madura.

Não sei como deverão estar pensando e agindo
aqueles que já vieram com a intenção de aprovar
a velha Carta com roupa nova. As reivindicações
dos diversos setores são claras e objetivas. Podem
e devem ser transformadas em lei. Agora, cabe
aos Parlamentares a tarefa de cumprir com fideli
dade o seu mandato, de acordo com os anseios
populares, nosso real compromisso.

Parece que o salto qualitativo se encontra na
luta pelo direito coletivo, que não elimina o direito
individual, mas o coloca sob ótica diversa do todo
social, expresso pela possibilidade de organização
de medidas que defendam uma comunidade, um

segmento da população e até mesmo as organi
zações de cunho popular.

Na verdade, isso tudo altera a velha prática par
lamentar. O representante eleito não recebe pron
ta e acabada sua tarefa, da qual prestaria conta
a cada quatro anos. Aquí se trata de modificar
esta falácia e alterar radicalmente a perspectiva
da ação política.

Por outro lado, a questão dos direitos políticos
coletivos é central para o pleno desenvolvimento
de uma sociedade democrática. Sua conceitua
ção no texto constitucional deve estar vinculada
a mecanismos de controle do poder por parte
dos cidadãos.

Segundo Norberto Bobbio, conhecido cientista
político italiano, a condição básica para o exercício
desses direitos é a visibilidade ou a transparência
do poder, pressuposto fundamental da democra
cia. Em outras palavras, a informação e a publici
dade das decisões políticas são indispensáveis
para o efetivo conhecimento e controle do pro
cesso decisório por parte da opinião pública.

Nesse sentido, a democracia, enquanto gover
no do poder visíveldo poder público, em público,
contrapõe-se ao reino do segredo, próprio de regi
mes autoritários e totalitários.

Bobbio afirma ainda que a luta pela democra
tização pressupõe: a) descentralização do poder,
de forma a tomá-lo mais próximo da sociedade
civil e passível, portanto, de maior controle; b)
desconcentração do poder, com a participação
efetiva da comunidade nos processos decisórios,
seja a nível nacional seja a nível estadual ou muni
cipal.

De fato, uma maior distribuição do poder abre
as portas para a democratização da sociedade
civile esta alarga e integra a democracia política.

Trata-se, pois, de perceber, diferentemente, a
natureza da Constituição. Todo poder emana do
povo e com ele será exercido. Esta a nossa pers
pectiva, a qual submetemos, com humildade e
esperança, aos nossos pares.

Devo dizer aos Srs. Constituintes alguns pontos
- porque a matéria daquí a pouco vai ser distri
buída de uma maneira mais completa.- epedia
vênia para que não notem as incorreções que
vamos fazer durante o decurso das discussões,
porque realmente foram mais de setecentas as
propostas examinadas e o foram com todo cuida
do; propostas feitas com simplicidade por gente
do povo, por Senadores, por ex-Parlamentares.
O povo teve uma participação, ainda que frágil,
mas plena. Então, estamos criando aquí situações
da maior importãncia.

Antes, gostaria de dizer aos companheiros, que
esta Subcomissão de Direitos Políticos, dos Direi
tos Coletivos e Garantias é composta - como
todos sabem - por 20 membros titulares, distri
buídos assim: 11 do PMDB;5 do PFL; 1 do PDT;
1 do PDS e 1 do Pl',

Após sua instalação, a Subcomissão se reuniu
para estabelecer um roteiro de trabalho. Nessa
oportunidade, foi consensual a decisão para o
deslocamento aos Estados. Esses setores, princi
palmente os mais populares, por falta de estrutura
e condições financeiras, não teriam condições de
se manifestar, vindo a Brasília, ou entregandosuas
sugestões aos Parlamentares.

Foram realizadas 6 reuniões de audiência públi
ca nas cidades de São Paulo, Recife, Rio de Janei
ro, Salvador e duas em Brasilia. O êxito da inicia-

tiva pode ser facilmente constatado pela intensa
participação popular e de entidades que tiveram
a oportunidade de levar aos Srs. Constituintes
seus problemas, prioridades e reivindicações,
muitas delas em forma de sugestões ao projeto
de Constituição, num total de 285 entidades parti
cipantes. Este número, na verdade, é mais expres
sivo se considerarmos que várias entidades cons
tituem federações de outras.

Outras 6 reuniões ordinárias foram realizadas
no âmbito da Subcomissão para discussão de
questões temáticas, o que proporcionou ao Rela
tor uma visão geral do posicionamento da maioria
de seus integrantes em relação às mesmas.

Instituições, estudiosos, conferencistas e outros
interessados, inclusive centenas de entidades de
classe, associações de bairro e comunidades ca
rentes, apresentaram valiosas contribuições.

Todos notam, por exemplo, que a questão das
verbas secretas Delta I, 11 e m, foi assunto que
mereceu duas audiências especiais aqui, com vis
tas ao futuro orçamento. Todos se recordam, por
exemplo, de que foi modificado o conceito. Há
uma comissão de consumo, para tratar do direito
do consumidor, do contribuinte. E, verdade, até
modificamos esses nossos conceitos, na medida
em que entramos em contato com várias entida
des. Consumo, por exemplo, todos se recordam,
não se limitaria apenas a verificar a qualidade
ou o preço do produto, mas saber quem tem
acesso ao consumo. E isto, devo dizer aos Srs.
Constituintes aqui presentes, me inspirou a cria
ção do Tribunal de Garantias Contitucionais, por
que o Tribunal Constitucional iria, evidentemente,
entrar em choque, causar espécie entre os mem
bros do Supremo.

Assinalamos que, não obstante a exigüidade
do tempo, conseguimos examinar mais de 400
sugestões de vários Parlamentares e, mesmo sem
individualizar sua apreciação, extraímos de todas
elas um tipo de contribuição para a feitura da
Constituição.

Registre-se também que, embora haja grande
interpenetrabilidade na esfera de competência
das várias Subcomissões, algumas sugestões fo
ram encaminhadas, àquelas que nos pareceram
mais pertinentes ao exame das matérias suge
ridas.

O aproveitamento das propostas, notadamente
as oriundas dos setores populares, foi conside
rado sem maiores preocupações com a forma.
Outras, como as que mencionamos meramente
a título ilustrativo, sugerimos fossem rejeitadas,
pelos motivos que o Relator expôs aqui, em rela
ção a cada uma delas. Curiosamente, algumas
delas, pelo menos quatro, eram completamente
casuísticas, porque eliminariam até a possibili
dade de o ilustre Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte concorrer a qualquer cargo, uma
vez que estaria proposto que a elegibilidade fosse
apenas até os 65 anos de idade, outra até os
72 - de qualquer forma, eliminariam vários dos
pretendentes ao cargo de Presidente da Repú
blica, Governador de Estado etc. Outras tantas
também tinham um caráter um pouco policia
lesco, como o direito de indagar sobre o imposto
de renda a todo cidadão que tivesse ocupado
um cargo público, medida aparentemente demo
crática, na fiscalização, mas colocaria um verda
deiro macarthismo em funcionamento. Então,
criamos o primeiro instrumento importante. Divi
dimos o nosso trabalho em direitos políticos, direi-
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tos coletivos e mecanismos, ou seja, garantias
de implementação. A toda norma que fizemos,
procuramos colocar um dispositivo que permi
tisse que ela fosse implementada. Vinculamos ca
da sugestão a uma proposta, não apenas de fisca
lização,mas também de eficácia. Então, tratamos
dos seguintes assuntos: Tribunal de Garantias
Constitucionais, sugerido aqui, e vou falar sobre
esses assuntos posteriormente. Introduzimos
uma nova definição de soberania, a partir desse
principio de que "todo poder emana do povo
e com ele será exercido", porque o atual conceito,
de que "todo poder emana do povo e em seu
nome será exercido", transmite a idéia de que
o Parlamentar, depois de eleito, não tem mais
qualquer satisfação a dar ao povo. Então, paralela
mente a essa idéia, sugerimos aos Srs. Consti
a matéria profundamente interessante para os
efeitos da fiscalização popular. Notem os Srs.
Constituintesqual é,a essência desse voto revoga
tório. É claro que o Constituinte que decai da
confiança popular, pode ser destituído, nas próxi
mas eleições, pela não repetição do seu mandato.
O povo repeliria esse tipo de coisa. Mas é da
essência da democracia, de um governo com o
povo e pelo povo, e não em seu nome, essa possi
bilidade de revogar o mandato do Constituinte
que traia a sua confiança, que entre em processo
de corrupção, que faça uma série de promessas
eleitorais e que negocie com o seu mandato, de
uma maneira ou de outra. Que o povo tenha con
dições, não apenas no término do seu período,
de reveraquele mandato, e a essência de qualquer
mandato é a sua revogabilidade.Eu discutia sobre
isto com o eminente constitucionalista e Presi
dente da Comissão de Sistematização, Constituin
te Afonso Arinos, e S. Ex" me explicava que, do
seu ponto de vista, na Comissão de Sistemati
zação, ao recebermos o nosso mandato, tínha
mos apenas um dever com a nossa consciência,
e perdiamos todo o nosso vinculo com o povo
que nos elegeu. Invoqueiprecisamente o exemplo
de S. Ex", o éonstituinte Afonso Arinos, que foi
eleito Senador pelo prazo de oito anos. O povo
do meu Estado outorgou-lhe um mandato de oito
anos, mas S. EX- já declarou, segundo os jornais
informam, que, ao término dos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte, vai renunciar ao
seu mandato. Este é um caso típico do direito
cjerecaã, ou seja, do direito de consultar o povo
do meu Estado se ele quer que o seu suplente
exerça realmente um mandato pelo prazo de sete
anos a mais. E assim, por exemplo, alguns Depu
tados e Senadores que negociam seu mandato,
muitas vezesnão têm um determinado comporta
mentó, e o povo teria o direito de rever esse man
dato, a fim de que haja realmente uma partilha,
um mandato exercido através de uma prática con
junta com setores populares. Devo dizer aos Srs.
Constituintes que as legislações mais avançadas
aplicam esse direito - isso não é inovação do
Relator, existe nos Estados Unidos e na Suécia,
é o chamado direito de recaDo Não existe apenas
para os Parlamentares, mas até para as autori
dades públicas, que acham que não têm de pres
tar contas das suas atuações depois de investidos
nos seus cargos ou nomeados para suas funções.
É o direito de fiscalização do povo. Então, notem
os Srs. Constítuíntes que, ao mesmo tempo que
anuncíarnos o direito "o poder vem do povo e
com o povo será exercido", estabelecemos meca-

nismos para a sua implementação. Em relação
ao voto destituinte ou revogatório, tomamos im
prescritíveis os crimes eleitorais e os abusos do
poder econômico durante o mandato. Todos sa
bemos que os prazos são preclusivos, são muito
curtos, para a apuração desses crimes eleitorais
de abuso de poder econômico. Então instituímos
que durante o mandato do Senador ou do Depu
tado, se qualquer cidadão, qualquer eleitor quiser
questionar os abusos do poder econômico, a cor
rupção eleitoral, poderá fazê-lo até o término do
mandato e não nos prazos preclusivos.

O SR. CONSmUlNTE SAMIR ACHÓA - Esse
instrumento penaliza também o eleitor na medida
em que ele aja por vindita ou por qualquer senti
mento subalterno?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - A per
gunta é muito boa. Isso é um caso de perda de
mandato. Os casos de perda de mandato devem
ter exatamente um lugar no texto maior da lei.
Deixeiapenas o detalhamento à lei complemen
tar, porque não sabemos ainda se o nosso regime
vai ser parlamentarista ou presidencialista, não
sabemos se vamos ter voto distritalou não.

O SR. CONSmUlNTE SAMIR ACHÓA - Mas
se não houver o princípio. É evidente que aquele
que litiga de uma forma inadequada, responde
por isso.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Exato.
M nós podemos entrar naquela história da ação
temerária, na ação sem fins relevantes.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Uma)
- A Presidência pede ao Constituinte Samir
Achôa que fale no microfone.

O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÓA - Evi
dentemente, se o princípio é estabelecido contra
o Parlamentar, se já sofre no tempo a possibi
lidade de sua cassação, evidentemente aquele
que pleiteia indevidamente um direito eventual,
ele tem que ser penalizado gravemente também,
sob pena de transformarmos o Parlamento num
verdadeiro inferno. Na insegurança do exercício
do mandato, isso é realmente muito grave. Nós,
Parlamentares, temos que ter pelo menos o míni
mo de segurança e não ficarmos sujeitos, princi
palmente dentro do processo político, a esse tipo
de ação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Uma
mera vingança ou simulação, ou mesmo um abu
so do poder econômico ao contrário.

O SR. CONSmUlNTE SAMIR ACHÓA - Na
própira Justiça do Trabalho, 90% das questões
ali tratadas, dada a falta de uma cláusula penal
para quem litiga sobre as mais diversas formas,
faz com que se acumule de tal maneira que ela
não anda. Então, acho que o princípio deveria
ser estabelecido. Quando estabelecemos algo
contra alguém, temos que estabelecer algo contra
alguém que pretende prejudicar alguém.

o
O SR.RELATOR (LysâneasMaciel)-Sim, mas

o prisma de V. 'Ex" ainda é, permita-me dizer,meio
índívídualísta,

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - O
princípio nunca é individualista. O princípio cons
titucional ~ uma norma que não serve a indivi
duos.

O SR.RELATOR (LysâneasMaciel)-Sim, mas
o princípioconstitucional é que todo poder emana
do povo e com ele será exercido. E estou justifi
cando, com base na legislação mais avançada,
onde esse direitoexiste,baseou-se principalmente
no princípio de que os eleitores, nesse exercício
conjunto do poder, têm o direito de reconsiderar
o seu voto e a sua confiança naqueles Parlamen
tares que decaiam dessa confiança.

O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÓA - A
toda hora nós citamos legislações mais avança
das. Temos que lembrar também que são culturas
mais avançadas e geralmente estabelecem deter
minados princípios.Eu não estabeleço, por exem
plo, o avanço dos Estados Unidos na questão
do júri como democrático. Acho que o sistema
brasileiroé muito superior porque trata de número
ímpar para julgar.Asistemática é diferente.Então,
esse negócio de legislação mais avançada me
deixa um pouco, preocupado, na medida em que
vivemos no Brasil.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Eviden
temente, esclareci aqui no início que teríamos
uma polêmica e esta Comissão tem-se caracte
rizado exatamente pelo respeito às divergências.
Mas gostaria de chamar a atenção, Constituinte
Samir Achôa, que estamos propondo aqui uma
mudança realmente muito substancial no prisma
de fazer Constituições. E tenho certeza de que
com a sensibilidade de V. Ex", vamos chegar a
um termo comum, porque deixeipara a lei com
plementar... Note V. Ex" que tive a preocupação
de não deixar nada para a lei complementar, por
que expusemos aqui inicialmente que todas as
normas, que não são auto-aplicáveis, deixam mar
gem a muitas interpretações e essas interpreta
ções nem sempre são de acordo com as verda
deiras intenções do legislador que as inseririu no
texto maior. Masvamos chegar a um acordo por
que, na verdade, o povo tem sido o grande ausen
te, o Parlamentar se desvincula do eleitor depois
de eleito.E um homem como o ConstituinteAfon
so Arinos, com a notável experiência e cultura
que tem, disse assim: "Não, Deputado, a nossa
divergência é que V. Ex" não está se preocupando
com a representatividade, mas apenas com a par
ticipação popular". Ele distingiu assim a minha
opinião. Na verdade, a nossa função é uma das
funções do poder popular, e não é a única e talvez
nem seja a mais importante atividade parlamen
tar.

a SR. CaNSmUlNTE SAMIR ACOOA - En
tendo que todos esses instrumentos já existem
na legislação atual, eles não são é cumpridos.
A questão da prestação de contas pelos tribunais
regionais eleitorais é a maior fraude que existe
no Brasil.O abuso do poder econômico realmen
te existe.a problema não é do princípio,na minha
opinião, mas do cumprimento da lei. Na legisla
ção brasileirajá se prevê tudo isso. Não pelo cida
dão, mas pelá promotoria pública, pela iniciativa
de qualquer cidadão, pelos partidos políticos, por
aqueles que devem fiscalizar. Sou favorável ao
princípio, desde que haja em contrapartida o im
pedimento dos abusos e das vinditas. É apenas
isso.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte João
Agripino,para uma questão de ordem.
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o SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, já teria feito algumas observações du
rante a leitura do relatório, mas aguardo o término
de sua leitura e a decisão se vamos discuti-lo
agora ou não. Ficar discutindo o Relatório, em
pedaços, durante a sua leitura... Gostaria de ouvir
o término da leitura do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Esta Presidência solicita aos Srs. Constituintes
que se abstenham de intervenções até que possa
mos terminar de ouvir o relatório do Constituinte
Lysâneas Maciel.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Devo
dizer aos 'senhores, naturalmente repetindo que
perdoem as imperfeições, as incorreções, mas
há um grupo dedicadíssimo de funcionários e
de assessores que estão trabalhando noite e dia
para que isso seja produzido e entregue hoje. Da
qui a pouco vamos entregar cópia a V.Ex'"

Vouapenas ler os pontos principais do relatório,
em face do grande número de propostas. Aliás,
conforme sugestão do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte e do próprio Presidente des
ta Subcomissão, examinamos todas elas com cui
dado e desenvolvemos, em tempo próprio, à Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte, aquelas cu
jo exame seria mais pertinente a outra Comissão,
para que os companheiros Constituintes não fi
cassem prejudicados. Devolvemos mediante re
cibo.

Outra matéria da maior importância. Falei rapi
damente sobre a imprescritibilidade dos crimes
eleitorais, que está vinculada à questão do voto
revogatório. E acho que o Constituinte Samir
Achôa, qiie é um homem que tem uma votação
popular muito expressiva, vai verificar que, ao es
tabelecer as condições do voto revogatório, atra
vés de uma lei complementar, incluímos todas
essas condições que previnam a ação temerária,
que previnam a imulação de direito, que previnam
o abuso do poder econômico. Um homem pode
roso economicamente no Estado pode tentar re
vogar o mandato popular através da manipulação
do resultado eleitoral. Tenho esse tipo de preocu
pação, mas acho que é uma conquista somada
à imprescritibilidade dos crimes eleitorais, porque
todos sabem que praticamente horas depois de
cometido o abuso ou a corrupção eleitoral, não
se fala mais nisso. Ao passo que, durante o man
dato, ao se tomar imprescritível a apuração disso,
vamos permitir durante todo o exercício do man
'dato que se questionem esses fatos.

Acontecerá uma coisa muito interessante: trata
mos do caso das inelegibilidades; entre eles estão
aqueles que foram condenados por crimes e têm
vários impedimentos, ou o exercício de um cargo
sem a competente desincompatibilização. Note
bem, nesse caso, como ocorrerá o impedimento
do abuso do poder econômico? A inelegibilidade,
a rigor, permanece, porque se transforma, depois
da diplomação, em incompatibilidade para o exer
cício do cargo. Não há nenhum inconveniente
em matéria jurídica em que se processe isso.

Estabelecemos o voto dos militares. Achamos
que o militar é um cidadão como outro qualquer,
com todos os direitos e deveres próprios dos cida
dãos brasileiros.

Aproposta aqui contida permite o voto de todos
os militares, sejam eles praça de pré, marinheiro,
general etc. Têm o mesmo direito de se candí-

datar, de votar e de ser votado. É aquela velha
distinçãô muito comum no direito brasileiro: bra
sileiro de primeira e de segunda categoria. Há
algo curioso: a polícia militar de Goiás exige como
condição de ingresso que se possua título de eleí
tor, e no momento em que se entra na polícia,
cassa-se esse título de eleitor. São essas íncon
gruências que não se justificam, não têm o menor
cabimento. Estabelecemos apenas que os mílíta
res têm o mesmo direito do cidadão comum.
Entendo que os militares não têm que ficar confio
nados nos quartéis. Deacordo com aquela emen
da que apresentei ao Projeto de Decisão, os rníllta
res não podem, como o General Leônídas de
Resende, dizer que o mandato do Presidente da
República é de seis anos. Os militares reunidos
não podem dizer que o praça de pré e o mari
nheiro não podem votar. Isso é matéria constituo
cional de nossa competência. Agora, os seus direi
tos são plenos e absolutos no entender do Relator,
que submete este ponto de vista à apreciação
dos Srs. Constituintes.

Devo dizer que, também nessa matéria, estabe
lecendo prazo de desincompatibilização para
aqueles que estejam no comando de tropa em
seu território ou jurisdição. Em sua jurisdição eles
teriam que se desíncornpatíbíllzar, como qualquer
civil, para que não exerçam o comando militar.
Digamos assim o comandante militar da área de
São Paulo pode candidatar-se a posto eletívo des
de que se dispa dessa condição e não se candí
date em área de sua jurisdição de influência.

Anistia ampla com ressarcimento de direitos
e vantagens. Gostaria de me estender um pouco
mais porque nada menos do que 145 propostas
sobre anistia foram examinadas. Devo dizer aos
Srs. Constituintes que elas vieram de todos os
partidos, com exceção de um - parece-me 
mas todos os Constituintes e demais segmentos
da sociedade trataram dessa matéria; que tem
sido um ponto de bastante preocupação. Pediria
a um dos assessores presentes que separasse
a matéria da anistia para mim, pois estou rece
bendo agora o relatório final.

Em matéria de direitos coletivos, tratamos de
estabelecer garantias de participação popular. Ai
vem o problema para efeito de não fazer belas
declarações doutrinárias sem maneira de imple
mentá-Ias. A toda sugestão, a toda declaração
doutrinária ou a todo belo principio, estabelece
mos uma garantia de eficácia. Não apenas adota
mos a questão da ação popular já existente, mas
a ampliamos, quer na iniciatíva a entidade, asso
ciações etc., mas também no alcance, podendo
ir até à moralidade administratíva e violações da
Constituição. Quer dizer,ampliou-se a ação popu
lar. Não tiveram aquele efeito restrito, nem as pe
nalizações, a não ser nas ações temerárias e emu
lação de direito, as limitações que tinha antiga·
mente a ação popular.

Sugerimos a criação do mandado de seguran
ça coletivo, com alcance sobre pessoas ffsicas
e jurídicas de direito público ou privado.

O SR. CONSmUINTE JOÃO AGRIPINO - V.
Ex' me permite uma interrupção? A Presidência
solicitou à Secretaria da Mesa que se informasse
a respeito do andamento da sessão, uma vez que
temos matérias altamente relevantes a serem vo
tadas, que interessam profundamente à opinião
pública, como a prorrogação da isenção do IPI
para os taxistas; a mensagem que beneficia os
aposentados e outra que está pendente de vota-

ção, inclusive sendo objeto e razão de uma crise
política, que é a matéria que autoriza a viagem
do Presidente da República para uma reunião já
marcada com os Presidentes do Uruguai e da
Argentina. Então, a Presidência, logo depois que
tiver a comunicação da Secretaria do horário da
votação, proporá a suspensão dos trabalhos para
que possamos votar e depois continuemos a ouvir
O Relator, porque as matérias da pauta da ordem
do dia de hoje, da sessão extraordinária do Con
gresso, são realmente relevantes.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Falei
sobre o mandado de segurança coletivo com as
duas alterações fundamentais.

O direito de informação, o habeas data. Todos
os colegas sabem o que é isso.

O cidadão, quer individual - não é garantia
individual -, quer coletivamente, tem o direito
de saber o que os órgãos de informação dizem
a seu respeito. Isso não é inovação mas uma
correção que se faz.Notem bem que essa relatoria
recusou o direito de investigação dos funcionários
públicos e privados que, por acaso, tivessem' ex
trapolado das suas funções. Manteve isso apenas
dentro das garantias comuns da açãõ popular
etc., mas não permitiu esse exagero, a exacer
bação desse direito.

O defensor do povo, o ornbudsman, mas não
nomeada pelo Presidente da República ou pelo
Poder Executivo, a quem ele cabe fiscalizar tam-
bém. .

A consulta popular. O povo tem sido o grande
ausente do processo Legislativo. Com essa con
sulta popular, com referendum e plebiscito, va
mos ter um avanço substancial.

A tortura. Nós a colocamos como crime não
suscetível de anistia, de prescrição ou de fiança
e estabelecemos a responsabilidade do Governo,
quer na esfera federal, quer na municipal, quer
na esfera estadual, e estabelecemos, também, o
direito regresso da União contra os governos esta
dual e municipal quando essa tortura, essa viola
ção dos direitos humanos, nesse particular, é feito
por uma dessas Unidades da Federação, e tam
bém essas Unidades da Federação têm direito
de regresso sobre policiais, representantes, agen
tes do poder público que tenham extrapolado das
suas obrigações.

Estabelecemos também o direito de asilo, que
é um pouco diferente. Segundo a tradição latino
americana, sempre foi respeitado o direito do refu
giado, do sujeito perseguido por suas convicções
religiosas, políticas, ser abrigado no país recipien
te. Mas a expressão corrente nas Nações Unidas
é de que precisava haver um temor justificado
de que ele estava sendo perseguido por razões
políticas ou religiosas etc. Mas essa expressão
inglesa well founderd fear é uma expressão ne
bulosa e dá uma margem de interpretação ao
pais recipiente. Estabelecemos que, num primeiro
momento, o pais do primeiro asilo, o Brasil não
discutiria se ele veio por razões econômicas, por
simples imigração ou se veio por razões políticas,
mas ele ficaria sob custódia até que se apurassem
as verdadeiras razões. Mas não poderia o Brasil
negar-lhe o direito de asilo. Informo aos compa
nheiros que foi uma proposta que fizquando era
representante de organizações não governamen
tais nas Nações Unidas, que foi acolhida e está
sendo objeto de uma convenção intemacional.

Ainda mais com essa razão, gostaria de chamar
a atenção sobre o direito de anistia que tem preo-
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cupado todo o País. É uma matéria delicada. A
rigor, a mobilização popular que ensejou a criação
do Governo da Nova República e a convocação'
da Assembléia Nacional Constituinte teve, como
um de seus mais fortes componentes, a vontade
nacional de sufocar todas as formas de opressão
que marcaram duramente a nossa sociedade nes
tas duas últimas décadas. Milhares de familias
ainda mantêm viva nas suas lembranças episó
dios que envolveram amigos ou parentes numa
série de arbitrariedades e de atos da mais extrema
violência, perpetrados pelos governos ditos revo
lucionários. A esse passado de desmandos, ódios,
discriminações, urge contrapor uma presente jus
tiça de grandeza e de coragem para que as forças
progressistas desta Nação se unam e encontrem
as condições básicas para o enfrentamento das
desafiadoras crises políticas, econômicas e so
ciais, que atingem dramaticamente o Brasil. Mais
de uma centena e meia de sugestões chegaram
aqui na Assembléia Nacional Constituinte. Cha
mei a atenção de todos os partidos, com exceção
de um. Quer dizer, é um sentimento nacional.
Para as vítimas do regime autoritário não menor
número de telegramas, cartas e presenças indivi
duais vindas de lugares os mais diversos do País
apelam aos Constituintes para essa idéia de justiça
reparadora. O povo deseja a Nação pacificada;
quer eliminar ressentimentos, cicatrizar feridas,
extinguir ofensas e hostilidades; corrigir erros e
injustiças.

Sabemos que a anistia promulgada em 79, lon
ge de reparar flagrantes iniqüidades, ainda frus
trou as esperanças de milhares de famílias, por
que não reparou, em termos de universal abran
gência, os prejuízos causados às vítimas de um
longo período de dominação à margem da lei.
A abstração feita nas claras distorções, a anistia
concedida pela Emenda Constitucional rr 26, de
27-11-85, deixou de alcançar milhares de brasi
leiros e, ainda, desta vez,adiou o restabelecimento
imediato e a plena recuperação dos direitos das
vítimas dos regimes autoritários. Por outro lado,
é relevante o fato - chamo a atenção dos Consti
tuintes para esta observação de que as anistias
anteriores a 64 sempre beneficiaram brasileiros
que se haviam sublevado contra a lei, contra a
ordem e contra os regimes legalmente constí
tuidos. Mas é a partir da sucessão de golpes milita
res aos governos da América Latina e que nos
alcançou, em 64, que se inicia a escalada de vio
lências contra os que permaneceram ao lado dos
governos legitimamente eleitos pelo povo e em
defesa do regime democrático. (Palrnas.) Essa
foia diferença fundamental na concessão de anis
tia. Há um caso até: nos movimentos de Aragar
ças, naqueles que ocorreram, também, na Serra
do Cachimbo e em outros lugares, os que se
sublevaram contra o governo de Juscelino Kubits
chek - se não me falha a memória - chegaram
a ganhar em dólar no exterior durante o tempo
em que lá estiveram, e eles estavam contra um
presidente legitimamente eleito, como os demais
estiveram. Essa é uma diferença fundamental que
estou submetendo à apreciação de V.Ex-", porque
hoje em dia o domínio da imprensa, a sua mani
pulação contra aqueles que ficaram ao lado da
lei,da democracia, ainda que com as divergências
naturais de perspectivas e de ideologias, esse fato
é irretocável. Quem ficou ao lado da lei, da legali
dade e da democracia sofreu penalizações e injus-

tiças que jamais foram reparadas, ou as foram
parcialmente. Assim é que a crônica política des
sas duas últimas décadas tomou-se rica de fatos
profundamente desoladores, que a sociedade
brasileira não esquecerá jamais: milhares foram
afastados de seus empregos, honestamente con
quistados pela decência dos concursos públicos,
sem direito de defesa, sem julgamento e, o que
é mais grave, sem crime. Perdem o seu maior
patrimônio, que é o trabalho, e ainda ficam proibi
dos de sustentar suas famílias através de um novo
emprego. Nesse largo período de obscurantismo,
o Congresso Nacional ficou impedido de resgatar
essa violência perpetrada contra cidadãos inocen
tes, impedimento que se estendeu até mesmo
ao PoderJudiciário, por força de dispositivos insti
tucionais impostos por legislação autoritária e ou
torgada, que atingiu inclusive os próprios Parla
mentares. O Presidente e o Relator - somente
a título ilustrativo - são dos atingidos aqui na
área parlamentar, assim como possivelmente, ou
tros companheiros. O Constituinte João Agripino
também?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Eu
não tinha mandato.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Senão
estaria possivelmente enquadrado.

A permanência desse estado de coisas é uma
afronta à consciência jurídica, um atentado ao
direito e à moral, uma violência contra toda a
sociedade.

Na verdade, não se está aqui pedindo uma anis
tia que signifique o esquecimento ou o perdão.
O que se deseja é a devolução de direitos consa
grados, arbitrariamente arrancados pelas garras
da usurpação dominante. Estamos tentando eli
minar uma ordem jurídica envelhecida e repu
diada.

Impõe-se, portanto, a adoção de uma anistia
geral, ampla e irrestrita, capaz de pôr um ponto
final em todas as divergências e lutas políticas
que causaram prejuízos incalculáveis a milhares
de famílias, além dos males sociais que trouxeram
desdobramento dramático para a vida do País.

Por essa razão, sugeriamos, no Capítulo das
Disposições Transitórias da nova Constituição,
que conste parte do desejo nacional de pacifica
ção, traduzido em artigos em que fique explicitado
o universo dos anistiados, os seus direitos, elimi
nando-se as regulamentações - chamo a aten
ção dos Srs. Constituintes para isso - as interpre
tações e as exigências, que possam diminuir ou
prejudicar a abrangência da anistia.

A Constituinte, por todos os motivos expostos,
deverá ser um passo definitivo na reparação e
na devolução dos projetos democráticos, que fica
ram inacabados e que são defendidos e reclama
dos pelos setores mais conseqüentes da socie
dade brasileira.

Dos inúmeros projetos apresentados e analisa
dos, resumidamente, extraímos a matéria que
passou a fazer parte do Substitutivo que em segui
da apresentamos.

Acho que tenho tempo de ler o substitutivo
aqui. Ele é curto. (Pausa.) Estou sendo informado
de que está havendo votação no Plenário.

Embora o Presidente e o Vice-Presidente este
jam aqui, entendo que devemos, de acordo com
a deliberação tomada, suspender os nossos traba
lhos até às dez horas de amanhã.

É a sugestão que submeto à Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Maunlio Ferreira Lima)
- Sr. Relator, Sras. e Srs. Constituintes, a Presi
dência convoca uma reunião para amanhã, às
dez horas, para distribuíção de avulsos e discus
são do anteprojeto.

Está encerrada a sessão.

13" Reunião Ordinária,
reaDzada em 14 de maio de 1987

Aos quatqrze dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, na sala D3, do
Anexo 11, da Câmara dos Deputados, às dez horas
e trinta minutos, reuniu-se a Subcomissão dos
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garan
tias, sob a Presidência do Constituinte Maurílio
Ferreira Lima, com a presença dos seguintes
Constituintes: Orlando Pacheco, Vice-Presidente;
Lysâneas Maciel, Relator; João de Deus Antunes,
ZizaValadares, João Paulo, João Rezek, Paulo Al
mada, Jayme Paliarin,João Menezes, Anna Maria
Rattes, João Agripino e Gonzaga Patriota. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente abriu
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reu
nião anterior. O Senhor Constituinte João Paulo
pediu a palavra para manifestar seu repúdio ao
abuso da autoridade policial verificada ontem, por
ocasião da concentração popular na Praça Sete,
em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando alguns
parlamentares foram também agredidos. Solici
tou ao Presidente que a Subcomissão dirigisse
telegrama ao Govemador Newton Cardoso, em
solidariedade aos Deputados agredidos, repu
diando b acontecido. O Constituinte Lysâneas Ma
ciel usou da palavra para dizer que fato idêntico
ocorreu recentemente em Brasília, em concen
tração organizada pelos bancários. Informou ter
encaminhado à Presidência da Assembléia Nacio
nal Constituinte Projeto de Decisão, exigindo proi
bição do abuso de autoridade. Sugeriu que um
grupo de Membros desta Subcomissão fosse pes
soalmente em visita ao Presidente Ulysses Guima
rães, para ratificar o propósito do seu Projeto de
Decisão. Submetidas à deliberação do Plenário,
as duas propostas foram aprovadas por unanimi
dade. Em seguida, o Senhor Presidente passou
a palavra ao Relator, Constituinte Lysâneas Maciel,
que deu continuidade à apresentação do Antepro
jeto e do Relatório, iniciada na reunião anterior.
Em determinado momento, o Senhor Presidente
pediu permissão para se ausentar, para cumprir
compromissos anteriormente assumido de com
parecer, em audiência, à Presidência da Repú
blica. Assumiu a presidência o Senhor Consti
tuinte Orlando Pacheco, Vice-Presidente da Sub
comissão. Terminada a leitura do Relatório e do
Anteprojeto, o Relator pediu àSecretaria que fizes
se a distribuição das cópias aos Constituintes pre
sentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente convocou reunião para as quinze horas
de amanhã, dia quinze de maio. Às doze horas
e trinta minutos, foi encerrada a reunião, cujo
teor será publicado, na íntegra, no Diário da As·
sembléia Naclonal Constituinte. E, para cons
tar, eu, Walter Flôres Figueira, Secretário, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da Subcomissão dos Direitos Políti
cos, dos Direitos Coletivos e Garantias.
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A Presidência dispensa a leitura da ata da ses
são anterior.

O objetivo desta sessão é dar continuidade à
palavra do Relator, que dará conhecimento à Sub
comissão do seu relatório.

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

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira ÜITIa)
- Com a palavra o Constituinte João Paulo para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, eu queria registrar aqui o aconteci
mento e, ao mesmo tempo, porpor à Subcomis
são que tome medidas e repudie a ação da Polícia
Militar, ocorrida por determinação do Govemador
do Estado de Minas Gerais, ontem, em Belo Hori
zonte. Como os jomais de hoje noticiam, os fun
cionários públicos e professores em greve organi
zaram uma manifestação no centro da cidade.
Houve um culto ecumênico às treze horas e uma
concentração na principal praça daquela cidade,
a Praça Sete. Um pouco antes das quinze horas,
quando lá cheguei, a praça já se encontrava ocu
pada pela polícia de choque, e, pouco tempo de
pois, os funcionários públicos foram chegando
com faixas e cartazes, pois queriam manifestar-se.
A polícia investiu contra a população, inclusive
contra nós, os Deputados presentes, apesar de
termos mostrado nossas credenciais. Estavam lá
quatro Deputados Federais: Chico Humberto, do
PDT; Virgílio Guimarães, Paulo Delgado e eu, do
PI. Houve determinação do Comandante da Polí
cia, Coronel Braga, que estava presente coman
dando a operação, de agressão, inclusive aos De
putados. O Deputado Chico Humberto foi ferido
na cabeça, e, após a chegada dos Deputados
Estaduais do PDT e do PFL, um deles, Pedro
Agostin, do PFL, foi agredido. É lamentável que
o Govemador do Estado de Minas Gerais tome
esta atitude e não, como em São Paulo, onde,
se não me engano ontem, o Govemador apenas
determinou que a polícia acompanhasse a mani
festação, para que ela pudesse ocorrer livremente.
Não houve isso, mas sim uma provocação da
parte da Polícia Militar, que, apesar de conhecer
os Deputados que estavam lá, agrediram-nos sol
taram bombas de gás lacrimogêneo sobre a po
pulação para, no final, ceder o espaço, que foi
conquistado pela população. A manifestação fi
nalmente foi feita, apesar da incompetência abso
luta do Comandante da Polícia Militar, com a
agressão a Deputados e à população. Portanto,
registro aqui meu protesto e pediria que a Subco
missão se manifestasse diante do Govemador do
Estado, repudiando o que aconteceu lá ontem
à tarde.

É isto que queria dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Umá)
- Submeto aos demais membros da Subcomis
são a disposição da Presidência de passar um
telegrama ao Govemador de Minas Gerais mani
festando nossa solidariedade aos Constituintes
que estavam presentes naquela manifestação le
gal, permitida, na ."dade de Belo Horizonte, pro
testando contra i. víciêncía a que foram subme
tidos os manif{'s1:aÚ~s -e os Parlamentares.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Peço
a palavra. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, não se pode dizer nem que isso é original.
Há pouco mais de um mês, verificamos aconteci
mentos idênticos aqui na Capital Federal, e na
quela noite o Coronel que comanda a Secretaria
de Segurança rejubilou-se com o espancamento
de Deputados e bancários, justificando o fato da
seguinte maneira: "A ação da Polícia Militar foi
brilhante". Mesmo depois de a Assembléia Nacio
nal Constituinte, através do seu Presidente, Ulys
ses Guimarães, ter determinado que uma Comis
são de Constituintes fosse lá falar com o Gover
nador, o Comandante, à noite, foi à televisão e
declarou que a ação da Polícia foi brilhante. Sr.
Presidente, esses gestos de solidariedade são bas
tante in6quos. Tenho impressão de que nós pode
riamos incorporar à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte. Trata-se de mais um es
pancamento de Deputados Constituintes. Está
implícita claramente a violação do § 7° do art.
59, que diz respeito a circunstâncias que podem
obstruir o livre exercício da Assembléia Nacional
Constituinte. Tenho um projeto de decisão que
manda verificar os acontecimentos de Brasília,
proibindo o abuso da autoridade nas suas mani
festações e nas reivindicações legítimas. Já temos
cem assinaturas, incluindo quase todos os inte
grantes desta Subcomissão, com raras exceções.
A providência mais positiva seria que fôssemos
incorporados, juntamente com os Deputados es
pancados, para exigirque o Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte coloque em votação
esse projeto de decisão. Devo informar aos Srs.
e moderado, que manda apurar o assassinato
de um pedreiro em São Paulo pela guarda preto
riana do Prefeito de São Paulo e, ao mesmo tem
po, proíbe o abuso do exercício da força e mantém
todo o poder de guardar a ordem e de preservar
a incolumidade dos edifícios públicos - todos
os instrumentos necessários para que haja desor
dem - mas não dá o poder e o direito de fazer
o que fez em Belo Horizonte, em Brasília e em
vários outros lugares. Eu tranformaria a proposta:
ao invés de um telegrama, que fôssemos ao Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte pedir
a agilização imediata desse projeto de decisão,
que já tem a assinatura de cem Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente: concede-me V.Ex" a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira ÜITIa)
- Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr.
Presidente, acho que não são excludentes as pro
postas. Pediria que o que o ilustre Deputado pro
põe seja levado a efeito, mas que também seja
feita a manifestação da subcomissão ao Gover
nador do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira ÜITIa)
- Exatamente. A Presidência lembra aos Srs.
Constituintes o que, diz o art. 59, § 7°, do Regi
mento: "Os projetos de decisão destinam-se a
sobrestar medidas que possam ameaçar os traba
lhos e as decisões soberanas da Assembléia Na
cional Constituinte, necessitando ter o apoiamen
to de um terço dos Constituintes, e serão encami
nhados à Comissão de Sistematização que, num
prazo de cinco dias, emitirá parecer prévio, sendo

arquivado definitivamente o projeto que dela rece
ber parecer contrário. Caso tenha parecer favorá
vel, a decisão final será proferida pelo Plenário
por maioria absoluta de votos, em dois turnos;
de discussão e de votação".

Portanto, esse § 7°, objeto de um acordo para
desbloquear os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, infelizmente impede que esses proje
tos de decisão sejam acolhidos. Fica apenas o
gesto político. De modo que, se os membros da
subcomissão aceitarem a sugestão do Sr. Relator,
esta Presidência não tem problema que a impeça
de, acompanhando o Sr. Relator, pedir a aprova
ção desse projeto de decisão, embora reconheça
que esse projeto de decisão não é pertinente, de
acordo com o Regimento.

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, data venia, é pertinente e já foi objeto
de apreciação projeto semelhante na Comissão
de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira ÜITIa)
- Então fica a sugestão, além do telegrama, de
se acrescer, como medida, essa ida à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte. Se os Srs.
Constituintes nada têm a opor, a Presidência iria,
acompanhada do Relator, em nome da subco
missão, colocar o problema junto à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte.

Com a palavra o Relator Lysâneas Maciel, para
dar conhecimento do seu Relatório.

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)- Sr. Presi
dente, ontem examinamos - apesar de interrom
pidos por uma votação no plenário da Assembléia
Nacional Constituinte - o voto destituinte, a ini
ciativa popular das leis, o voto dos militares, o
voto facultativo, a imprescritibilidade dos crimes
eleitorais e começamos a examinar a anistia am
pla. Vou retomar o relatório daqui em diante. Já
foi lida aqui a argumentação que fizemosrelativa
mente à nossa sugestão quanto à anistia, e vou
apenas lembrar aos Srs. Constituintes que este
projeto, o qual apresentamos já está pronto, está
apenas sendo numerado e grampeado na Secre
taria. O substitutivo que estamos submetendo à
apreciação dos membros desta Subcomissão dos
Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garan
tias, quer alcançar alguns objetivos. O art. 1°,que,
aliás, é o único, diz:

"É concedida anistia ampla, geral e irres
trita a todos os que, no período compreen
dido entre 2 de setembro de 1961 a 1° de
fevereiro de 1987, foram punidos em decor
rência de motivação política por qualquer di
ploma legal, atos de exceção, atos institu
cionais, atos complementares ou sanções
disciplinares impostas por ato administrati
vo."

Quisemos aqui estender o período para con
cessão da anistia até a data da instalação da As
sembléia Nacional Constituinte, beneficiando, as
sim, 05 que foram punidos por motivação política.
Neste ponto, devo esclarecer uma dúvida do emi
nente Constituinte Samir Achôa. Tivemos propos
ta de vários Constituintes no sentido de se esten
der esse benefício aos crimes conexos, ou seja,
em casos até de corrupção, e recusamos essas
proposituras. Trata-se de crimes por motivação
política. Quisemos também ampliar a abrangên
cia da anistia a todos quantos foram punidos em
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decorrência de motivação política, por qualquer
diploma legal, inclusivesanções disciplinarescom
base em atos administrativos. O universo da
abrangência das anistias anteriores excluíaos que
haviam sido punidos por legislação que não fosse
de exceção. Procura-se, agora, corrigiressa injus
tificada omissão. Citei até o. caso daqueles que
se insurgiram contra o Presidente Juscelino Ku
bitschek e chegaram a receber dólares, no exte
rior,enquanto lá estavam. Lembro aos Srs. Consti
tuintes que aqueles que ficaram ao lado da lei,
ao lado dos poderes constituídos, instituidos legal
-mente, democraticamente, a partir de uma modi
ficação na América Latina,com o estabelecimen
to de vários golpes e ditaduras, receberam bene
ficiosamplos, gerais e irrestritos, e os que ficaram
ao lado da lei,ao lado da democracia e do governo
eleito, tiveram um tipo de anistia completamente
diferente. Quer dizer,uma diferença fundamental,
aqui. Então, não se está fazendo nenhum favor.
O espírito da anistia que foi dada aos rebelados
contra os poderes constituidos não foi sequer es
tendido àqueles que ficaram ao lado dos poderes
constituídos, da lei e da democracia. Cerca de
mil e quinhentos praças marinheiros, em sua
grande maioria funcionários públicos e autárqui
cos, punidos por outros diplomas legais, não obti
veram até hoje os beneficios das anistias promul
gadas em 1979 e 1985, embora o afastamento
de suas carreiras tenha ocorrido, comprovada
mente, com nexo de causa política. Em todo o
caso, houve sempre a preocupação de caracte
rizara perseguição política como causa exclusiva
do-afastamento dos servidores do seu trabalho.
Em alguns casos, Srs. Constituintes, recebi docu
mentação dizendo-se de um grupo, por exemplo,
de oficiais da FAB, e de vários outros setores,
como de marinheiros, muitos deles já morreram,
inclusivealguns se suicidaram em razão das con
dições de miséria, de dificuldades, de angústia
e de humilhação a que foram submetidos. Essa
abrangência, essa universalidade, portanto, não
é nada mais, nada menos, que estender aos que
ficaram ao lado da lei os beneficios que foram
concedidos àqueles que foram contra a lei. Este
o art 1° Só fIZ um artigo, com vários parágrafos.
O § 1°diz:

"A anistia de que trata esse artigo garante
aos anistiados, civis e militares, desde que
requerida até doze meses após a promul
gação dessa Constituição, a reintegração ao
serviço ativo, recebimento dos vencimentos,
salários, vantagens e gratificações atrasadas,
com seus valores corrigidos a contar da data
da punição, promoções a cargos, postos,
graduações ou funções a que pudessem vir
a ter direitocomo se em atividadeestivessem,
computando-se o tempo de afastamento co
mo de efetivo serviço, para todos os efeitos
legais".

Não é nada mais, nada menos - repito -,
do que uma medida de justiça. Conforme salienta
mos ontem, os homens que ficaram ao lado da
lei, ao lado da legalidade, precisavam ter seus
direitos reconhecidos. N explicitarclaramente os
direitos - estou justificando parágrafo por pará
grafo, porque se trata de uma matéria muito deli
cada - que serão devolvidos aos brasileiros víti
mas da opressão dominante nos anos do governo
autoritário. É relevante esse quadro; esses cida-

dãos continuam privados de recorrer ao Poder
Judiciário para reaverem os seus direitos consa
grados e que foram usurpados pelo arbítrio e por
força de dispositivos constitucionais autoritários,
como o art. 181 da Constituição do regime que
acaba de findar e art. 30 da Emenda n° LI, de
3 de outubro de 1976. Admitindo-se que a nova
Constituição permitisse a esses prejudicados re
correr à Justiça, isso significaria uma protelação.
Dá-se-lhes anistia e eles vão recorrer aos seus
direitos. Isso demora dez ou quinze anos, como
aconteceu com vários deles, pois, de 64 até agora,
sempre houve dificuldades de interpretação nos
tribunais. Verifica-se que, se não ocorrer uma ex
plicitação de quais são os atingidos por atos, esta
remos remetendo simplesmente a um processo
que talveznão atínga sequer os descendentes des
ses anistiados. Então, essa explicitaçãoé da maior
necessidade. Agora, a reintegração na carreira é
a forma mais benéfica que o Estatuto dos Servi
dores Públicos estabelece, além da reparação pe
cuniária pelos anos de afastamento compulsório,
calculada com base nos vencimentos que deixa
ram de ser usufruídos. Quando é descoberto o
erro judicial, o juiz estima uma indenização, já
que é impossível calcular matematicamente o va
lor do tempo perdido e todos os prejuízos mate
riais e morais decorrentes desse ato. Aspunições
impostas a esse universo de brasileiros, que se
deseja agora reparar, ocorreram sem julgamento,
sem direito de defesa e, o que é mais grave, sem
crime. Notem bem, senhores: houve alguns pro
cessos julgados e decididos, e alguns constituin
tes sugeriram que estes não seriam beneficiários
da anistia. Achei que seria uma injustiça, depois
de apreciar estas propostas, porque são réus sem
crime. Por mais generosas que possam parecer
essas compensações, elas jamais poderão reparar
plenamente o sofrimento dos que conheceram
a extensão das violências do longo período de
obscurantismo. O tempo é como a vida, e nin
guém a restitui:as promoções como se tivessem
permanecido em attvidade- esse direitorestabe
lece o projeto de vida que ficou inacabado e que
foi reconquistado pela porta do serviço público,
dos processos de habilitações legais, e não como
um favor de alguma autoridade; a contagem do
tempo de afastamento, como de efetivo serviço,
para que o beneficiáriodesta anistiapossa usufruir
das vantagens que a trajetória normal de suas
carreiras assegurará a cada um, se a seqüência
profissional de sua vida não for interrompida arbi
trariamente.

Então, vamos ao parágrafo 2°.

"§ 2°. Os direitosestabelecidos nesse ar
tigo ficam igualmente assegurados aos
abrangidos pelo Decreto-Legislativo n° 18,
de 15 de dezembro de 1961,que não reverte
ram ao serviço ativo, exclusivamente nos ca
sos considerados crimes políticos"- notem
bem a expressão; exclusivamente nos casos
considerados de crimes políticos - "ou in
fração disciplinar de mesmo nome, bem co
mo os que tiveram ações sustadas no Poder
Judiciário pelo Decreto rr 864, de 12 de se
tembro de 1969".

Há uma série enorme de decretos e de provi
dências extrajudiciais,normas não editadas, que
não apenas puniram vários desses homens, mas
proibiram que as empresas privadas lhes dessem

empregos. São vários os casos, inclusive o do
Coronel MaIta Rezende e de inúmeros marinhei
ros e pessoas que tiveram lesados os seus direitos,
como o de empregarem-se novamente. Haviains
truções reservadas, através de decretos secretos
mais uma instituição da ditadura - para proibir
até o direito sagrado de eles ingressarem em no
vos empregos.

Então, estão entendendo aqui os Srs. Consti
tuintes que isso não pode ficarsem uma definição
clara e explicitada.No § 2°, incluí-se os servidores
civis e militares que participaram dos aconteci
mentos políticosnos idos de 1935 e na campanha
"O Petróleo é nosso", ainda não beneficiados pe
las anistias aprovadas anteriormente. É preciso
acabar definitivamente com essa discriminação
contra homens que se envolveram nos dolorosos
episódios de 1935. Muitos crimes de igual ou
maior violênciaforam praticados contra seres hu
manos indefesos nos cárceres da repressão, du
rante os anos sombrios do regime autoritários,
e seus autores já se encontram anistiados ampla
mente, sem nunca terem sido punidos ou proces
sados. Ainda há poucos dias eu estava na Comis
são de Defesa do Estado quando alguém disse
que as atuais autoridades militares fizeram muito
bem em encerrar o caso Rubens Paiva. Quando
saí daqui, cassado, havia cinco' ex-Parlamentares
sendo torturados e desaparecidos. Eram cinco,
e o PaÍ'lamentose mostrou mais ou menos insen
sível. Mas mesmo tendo havido assassinato 
e está havendo, agora a apuração do crime contra
o Deputado Rubens Paiva,com depoimentos cla
ros de um médico que participou da repressão,
mesmo diante disso, as autoridades militares dis
seram que esse crime não tem de ser apurado.

Outro dispositivo importante: "São considera
das preenchidas todas as exigências do Estatuto
e demais leis que regem a vida dos servidores
civise militares,da administração direta e indireta,
na presunção de que foram amplamente satis
feitas no que respeita à reintegração" - é o caso
de promoções por antigüidade, merecimento ou
escolha; vencimentos; salários; vantagens e grati
ficações," E não prevalecerão quaisquer alega
ções de prescrição, decadência ou renúncia de
direito. Notem bem que esta frase: "não prevele
cerão quaisquer alegações de prescrição, deca
dência ou renúncia de direito", também é pro
posta por um membro desta Comissão. E isso
integrou o nosso relatório, porque senão alega
riam que já prescreveu o direito de. reclamar, já
houve renúncia, pela simples omissão do punir,
e assim por diante.

Convém lembrar, justifico, se a Junta Militar
editou o Decreto rr 864, de 12 de setembro de
1969, revogando os direitos concedidos. Houve
uma anistia e houve uma desanistia, revogando
direitos concedidos pela anistia do Decreto Legis
lativon° 18, de 15 de dezembro de 1961, inclusive
sustando as ações que tramitavam no Poder Judi
ciário para obter o reconhecimento, pela adminis
tração pública, dos beneficios discriminados. No
tem bem que os governos militares,além de editar
a lei e de aplicá-Ia,valiam-se de decretos secretos
e outros absurdos. E também interferiram no Po
der Judiciário, a fim de evitar a reparação dos
direitos dessas pessoas punidas por esses atos
discriminatórios o que agora cumpre reparar atra
vés de uma ação corajosa, ampla, abrangente
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por parte da Assembléia Nacional Constituinte.
No § 3°, sugerimos, ainda, Srs. Constituintes, tor
nar a anistia auto-aplicável, sem restrições e limi
tações quanto à sua execução pela administração
pública. Procura-se, assim, evitar desgastantes e
demoradas demandas judiciais. A experiência na
aplicação das anistias anteriores demonstrou que
há falta de explicitação.Alguns podem achar que
entro aqui num detalhamento muito intenso, mui
to exagerado, mas a falta de explicitação e de
clareza na lei acabaram provocando interpreta
ções diferenciadas por parte dos diversos órgãos
encarrregados de executá-Ia. Foi assim que mui
tos beneficiários tiveram direitos reduzidos, trata
mento discriminado e exclusão de beneficios. No
§ 4° - chamo a atenção do Constituinte João
Paulo, que alertou para isto também - ficam
igualmente assegurados aos trabalhadores, diri
gentes e representantes sindicais do setor privado,
quando punidos ou demitidos por motivação ex
clusivamente política,os beneficios estabelecidos
neste artigo. Computar-se-á, para os efeitos legais,
inclusiveprevidenciários,o período entre a demis
são imotivada e a aquisição de nova relação em
pregatícia. Porque havia homens que, utilizando
se aquele ambiente, jogavam vários trabalhadores
no olho da rua sem que houvesse qualquer conse
qüência, pois os empregados não podiam sequer
reclamar nos tribunais. Então, é estendido tam
bém aos trabalhadores do setor privado os bene
ficios da anistia. Para efeito de tributação sobre
as importâncias pagas aos anistiados, a título de
ressarcimentos atrasados, serão considerados
apenas os valores auferidos isoladamente em ca
da ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época, ficando a repartição
pagadora responsável pelo recolhimento do im
posto retido na fonte a cada mês. Se não for
assim, a tributação acaba sendo feita despropor
cionalmente, como aconteceu no Imposto de
Renda deste ano. O benefício é concedido e o
Imposto de Renda, então, tira pelo menos 90 ou
95% desses beneficios. Então, para esta questão
da tributação, estabeleço aqui um mecanimso de
justiça fiscal. Não é que eles não tenham que
pagar, têm, sim, mas há que se considerar cada
mês e ano para fazer a aplicação exata do tributo.
No § 6°:"AUnião concederá pensão especial aos
incapacitados e indenizará os dependentes dos
falecidos ou desaparecidos, em decorrência da
repressão política, cabendo-lhes direito de ação
regressiva, que será imprescritivelcontar o Estado
ou o Município, e a estes contra pessoas físicas,
sempre que se apurarem responsabilidades por
excessos cometidos".

Notem V. Ex" que às vezes é o Prefeito ou
-o Govemador que toma a decisão, à revelia da
União. A União, a rigor, é a primeira responsável,
.rnas cabe o direitode regresso contra os excessos
cometidos, inclusive do Estado, ,do Município,ou

.da União, contra os subalternos que, por conta
própria, resolveram torturar, matar e tomar medi
das contra essas pessoas.

Os dependentes dos servidores civise militares
e trabalhadores abrangidos por esse artigo,já fale
cidos ou desaparecidos, farão jus às vantagens
pecuniárias, da pensão especial correspondente
ao cargo, função ou emprego, posto ou gradua
ção que teriam sido assegurados a cada benefi
ciário dessa anistia.

É o mesmo princípio do dispositivo anterior.

Dizo § 8°, que é o último - é um artigo com
oito parágrafos - que "caberá à União prover
os recursos fínanceíros necessários à aplicação
da anistia de que trata o presente artigo, excetua
das as indenizações pertinentes aos trabalhos do
setor privado".

Quero apenas repetir que essa proposta con
densou a opinião de dezenas de Parlamentares.
Aproveiteisugestões de um e de outro, de váriq,s
representantes. Como vimos aqui, cuidamos de
um grande número de homens sofridos, idosos,
alguns até falecidos. Como disse, aproveitei cada
uma dessas sugestões, tentando incluir todas
aqui. Isso nos revela que a Nação brasileira está
preocupada com este poblema, que os Parlamen
tares Constituintes estão interessados em paci
ficar a famma brasileira aplicando uma medida
de justiça, não uma medida de caridade, de per
dão ou de simples esquecimento. Anotei todas
as sugestões dos Constituites - Deputados e Se
nadores - a respeito disso e acrescentei, eviden
temente, alguns dispositivos que achei necessá
rios, para complementar. Esta é a proposta do
Relator que ora é submetida à apreciação de V.
Ex'" Desnecessário lembrar que, a rigor, é uma
medida de pacificação da família brasileira.

Sr. Presidente, passaremos agora ao próximo
item, que trata dos direitos políticos. São várias
as propostas: iniciativa popular da lei, voto dos
militares,voto facultativo para os menores de 18
anos, imprescritibilidade dos crimes eleitorais,
anistia - que já foitratada, definição de soberania
e a questão do Tribunal das Garantias Constitu
cionais.

Sr. Presidente, estamos fazendo - repito 
um esforço enorme para que a cada norma cor
responda uma maneira eficazde ser ela cumprida.

Quanto ao Tribunal de Garantias Constitucio
nais, a idéia, a rigor, não é minha, mas do emi
.nente Senador Constituinte Paulo Bisol, um De
sembargador que, em boa hora, o Rio Grande
do Sul nos mandou, e que vai dar uma colabo
ração inestimávelaos nossos trabalhos. Guardem
bem seu nome, porque será uma das figuras mais
importantes desta Assembléia Nacional Consti
tuinte - inclusive é o relator principal da Comis
são de Soberania - inclusiveda nossa Comissáo.
Este Tribunal será de importância fundamental,
inclusive para a implementação de qualquer nor
ma constitucional, como foi a anistia, porque po
der-se-á alegar, em determinado momento, que
o Estado não teria condições de satisfazer essa
indenização. Masaí o Estado ~~@.®dgado a fazer,
conforme norma que estamos sugerindo fosse
incluída na questão do Tribunal Constitucional,
uma planificação para atendimento dessas neces
sidades, desde que provasse que realmente não
tinha condições de fazê-lo. Agora, por exemplo,
se o Estado "inventar" um programa paralelo de
energia nuclear para a construção de um subma
rino nuclear, uma bomba atômica ou qualquer
coisa para gastarquatro e meio bilhões de dólares,
ele estará violando uma norma constitucional que
pretendemos introduzir, porque de outra forma
não será possível fazê-lo, sob a alegação de que
o Estado não têm recursos para cumprir aquilo
que vamos estabelecer. Tivemos propostas, por
exemplo, do Rio de Janeiro e de Recife, e de
vários Constituintes, que diziamo seguinte: é asse-
gurado o direito ao saneamento básico, à saúde,

à educação, ao transporte, todos aqueles direitos
de que o cidadão comum deva ser o titular. Mas
como cumprir isso? Via uma mera declaração
a ser estabelecida no texto constitucional? Muitas
vezes, Srs. Constituintes, estabelecer uma norma
no texto constitucional implica torná-Ia mais dis
tante do direito a ser protegido. Quando se lesa
o direito de propriedade, o intimado comparece
perante qualquerjuiz,que num instante o fazcum
prir a lei. Quanto às relações entre inquilino e
locador, é facílimo tentar valer o direito, seja do
proprietário, seja do inquilino,se a leifor acionada.
Talvezesse direitogenérico estabelecido na Cons
tituição seja o salto qualitativo desta Comissão.
Estabelecer-se uma norma, se o Estado alegar
que não pode cumprir aquilo que está estabe
lecido em relação à saúde, à educação, ao sanea
mento básico, anistia, ele terá que apresentar um
planejamento e não poderá lançar mão desse di
nheiro para fazer, por exemplo, a Ferrovia Norte
Sul ou para o planejamento de construção de
um artefato nuclear. V.Ex'" estão percebendo que
o Tribunal de Garantias Constitucionais não é ape
nas um instrumento para assegurar a soberania
do povo e os direitos inscritos na Constituição,
de acordo com o § 5° da proposta; 'seu maior
mérito é a sua inserção no conceito de que ao
povo pertence a soberania do Brasil e somente
através da manifestação desse mesmo povo, in
G1usive aquelas previstas na Constituição, é lícito
assumir, organizar e exercer o poder. É o art.
2°. É por isso que essa norma de soberania está
intimamente ligada ao Tribunal Constitucional,
porque, em última análise, o dono da soberania
é o povo e não várias instituições. Nós, como
poder representativo, somos também um instru
mento dessa soberania popular. O Tribunal Cons
titucional e os conceitos de soberania e cidadania
também abrem um espaço verdadeiramente re
volucionário na devolução do poder ao grande
ausente, o povo brasileiro. Será uma revolução
institucional. Nunca se deu esse caráter, essa im
portância a um elemento que tem sido o objeto,
e não o sujeito do processo na feitura de uma
Carta Magna. Temos alguns parlamentares, que
são da minha crença evangélica, e que sabem
que o povo da escolha de Deus é geralmente
o mais humilde. É ele que irá fazer as grandes
transformações sociais. Lembro que tomei o
exemplo do simples para enfrentar os fortes; os
fracos para enfrentar os fortes; dos que não são
para enfrentar os que são e até mesmo dos igno
rantes para enfrentar os sábios para mostrar que
não haverá solução para o impasse político se
não colocarmos esse novo elemento, essa nova
personalidade que está ausente do processo polí
tico, que é o povo brasileiro, na sua soberania,
sendo ele o único ente capaz de assumir, orga
nizar, exercer, modificar e fiscalizar esse poder.

Estou lendo rapidamente.
Outro aspecto a que estamos dando realce aqui

sobre a questão dos direitos políticos, que tem
uma certa relevância, é o voto aos 16 anos. Tra
ta-se de uma matéria muito controvertida. Preva
leceu aqui, nesta Subcomissão e nas várias pro
postas, a idéia de que fosse concedido o direito
de voto aos maiores de 16 anos. Estabelecemos,
apenas como sugestão, que o voto entre 16 e
18 anos seria facultativo.Apartir desta idade seria
obrigatório, conforme parecer brilhante, que in
corporamos à nossa argumentação, do eminente
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ConstituinteJoão Agripino,que argumentou com
muita precisão a questão do voto facultativo. Pare
ce que o voto facultativo é mais democrático do
que o obrigatório, mas na verdade não é. No está
gio em que vivemos, há uma manipulação da
informação no sentido de desmoralizar o Poder
Legislativo, de dizer que o Parlamento não é im
portante. É uma velha técnica ditatorial dizer que
voto não enche barriga e que os Constituintes
são pessoas aproveitadoras, são os homens do
Jeton, qúe "tocam piano", que não dão atenção
aos interesses populares. ViVemos neste estágio
de desmoralização do Poder Legislativo, mas é
necessário lembrar que não encontramos na his
tória contemporânea, nenhum sistema que pu
desse ser superior ao sistema representativo e
democrático, segundo o qual todo poder emana
do povo e em seu nome é exercido.Neste plenário
da Subcomissão apenas um voto se contrapôs
à iniciativa - contrapunha-se não é, nobre Consti
tuinte? Devo dizer o seguinte: dei muita atenção
aos votos proferidos, às impressões dos compa
nheiros e das entidades que aqui estiveram, e
quero repetir que há intenção de transformar a
Comissão de Sistematização no grande órgão or
ganizador, no grande órgão responsável pela futu
ra do enunciado final da nossa Constituição, e
que irão abandonar prerrogativas, aquele esforço,
aquelas viagens, aquelas opiniões. "(...)" passan
do pelo fato de que o jovem conclui o ensino
de 2° grau quando conta em tomo dos 15 anos,
e pela constatação de seu alto nívelde maturidade
e conhecimento por força mesmo da massa de
informações que absorve diariamente, tudo leva,
devemos enfatizar,ao convencimento de que es
tamos no caminho democraticamente mais acer
tado, ao adotar o parecer do eminente Consti
tuinte João Agripino.

"Os temores de uma parcela diminuta de pen
samento político contrária à norma sugerida li
gam-se, certamente, a um conservadorismo en
raizado, que não só contesta a ascenção política
d,a juventude, ao se ver por ela contestado em
seus padrões ultrapassados, como busca impedir,
a qualquer preço, o surgimento de novas forças
de influência política decisiva na nacionalidade.

Em desfavor dessas poucas opiniões, afirme-se
que nas democracias modernas não há governo
representativo sem apoio da maioria do eleito
rado, em cujo elenco estamos introduzindo o jo
vem brasileiro.Afinal, essa providência, avalizada
pela doutrina de Leon Duguit,levaà conseqüência
de que o exercício do voto pelos jovens, assim
como do restante da população, nos toma, a to
dos responsáveis pela própria cidadania.

Por último, ressalte-se que, se de um lado fixou
se a idade do voto em 16 anos, de outro, cortou-se
a possibilidade de menores de 18 anos ascen
derem a cargos eletivos.

Chamei a atenção aqui, nobres Constituintes,
para várias propostas e projetos - de um casuís
mo descarado - proibindo aos maiores de 65
anos o direitos de serem candidatos. Desta forma
eliminaríamos quase todos os atuais candidatos
à Presidência da República, assim como muitos
outros candidatos a outros cargos eletivos.Temos
4 projetos desta natureza, tentando eliminar os
mais velhos. O nobre Constituinte João Agripino
chamou a nossa atenção para um fato importante:
a proposta do direito ao voto apenas para os que
possuem idade acima de 18 anosvem geralmente
de setores mais conservadores. Não quero dizer

com isso que haja algum demérito em ser conser
vador. Estamos dizendo isto aqui não para rotular
alguém, mas apenas para mostrar que o conser
vadorismo... aliás nós todos temos a tendência,
depois de uma certa idade, a ter um certo receio
do novo: será que não irá entrar na politica um
grupo novo, de irresponsáveis? Mas o que real
mente conduz a uma mudança é um pensamento
contestador, um pensamento que não aceita as
coisas como estão e, assim, tenta mudar.

Elegibilidade e inelegibilidade
Ao consagrar o princípio de que o Presidente

da República,os Governadores e os Prefeitos não
podem se candidatar aos mesmos cargos no plei
to seguinte ao que os elegeu, a Subcomissão
responde afirmativamente caso seja adotado o
Parecer, ao reclamo da maioria da população:
absoluto impedimento à reeleição, mesmo que
o mandato seja interrompido seis meses antes
do pleito.

Optou-se pela inelegibilidade dos chefes do
Executivo Federal, Estadual e Municipal para ós
mesmos cargos, deixando-lhes porém o direito
de se candidatarem a outros cargos, mediante
desincompatibilização nos prazos assinados e na
turalmente em outro lugar, fora de sua jurisdição.

Se, por exemplo, um Presidente ou um Gover
nador deixao cargo que ocupa para candidatar-se
a um outro, na mesma localidade de ocupação
do cargo, a neutralidade desejável do pleito eleito
ralpoderá ser prejudicada. Este ponto não é muito
pacifico, mas é uma sugestão do Relator.

Ainda sobre inelegibilidade,assinale-se que in
troduzimos no anteprojeto a impossibilidade da
candidatura de comandante de guarnições milita
res. Como ocorreu com os servidores civis gra
duados, os comandantes também terão de se
desincompatibilizar, para que, de seu posto, não
venham a exercer influência capaz de compro
meter a legitimidade importante, de vez que o
anteprojeto cria condições notem bem, Srs. Cons
tituintes, este é um ponto de maior relevância
para o voto de cabos, soldados e marinheiros.

Voto de MiUtares

Optou-se favoravelmente pelo-alistamento e vo
to dos soldados marinheiros e cabos, tanto das
Forças Arrnad~s quanto das forças auxiliares. O
certo é que, votando ou não, os chamados subal
ternos têm suas opiniões políticas. O exercício
do voto, pu a possibilidade de candidatar-se (aten
dendo às estabelecidas regras de desincompatibi
lização), ao invés de estimular a paixão política
era um dos argumentos e/ou a indisciplina,servirá
como uma válvulaa represados anseios de partici
pação. Partimos do princípio de que os militares
não apenas têm o direito, mas o dever de parti
cipar da vida politica.Atende, além disso, a uma
questão de justiça: lembremos que até os que
foram condenados criminalmente, depois da ces
sação dos efeitos da condenação, podem votar
e ser votados. Anotemos que pesou bastante nes
ta posição a comovedora manifestação dos solda
dos e cabos das Polícias Militares dos Estados
do Riode Janeiro e de Goiás que, pacientemente,
coletaram milhares de assinaturas, reclamando
essa disposição.

A PolíciaMilitar do Rio de Janeiro trouxe 7 mil
assinaturas reivindicando este direito. Na Polícia
Militar de Goiás - chamei a atenção dos Srs.
Constituintes, pois creio que se trata do mesmo

dispositivo- exige-se que o militar,para ser ad
mitido,seja eleitor,e no momento seguinte, quan
do ele entra para a Polícia,ele perde o seu título
de eleitor. Existe este tipo de incongruência. Nu
ma democracia é inadmissível a existência de ci
dadãos de segunda categoria.

Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Consti
tuintes para esta outra matéria: Delitos Eleitorais
-Imprescritibilidade.

Os prazos preclusivos estabelecidos para apu
ração dos delitos eleitorais têm estimulado sua
prática.

O abuso do poder econômico e a reconhecida
ineficácia e, em alguns casos, a complacência,
da Justiça Eleitoral propiciam profundas distor
ções na legitimidade dos pleitos.

Como a perda de mandato eletivo sempre foi
matéria de ordem constitucional, que deve ser
inscrita meridianamente no texto magno, sugeri·
mos a inclusão do dispositivo que possibilitará
a apuração de crimes eleitorais após a diploma
cão.

Neste caso, a inelegibilidade preexistente à di
plomação se transformará em incompatibilidade
para o exercício do mandato.

Todos nós sabemos que os prazos preclusivos
não permitem a apuração demorada dos abusos
do poder econômico no pleito eleitoral.

Ó voto destituinte é outra matéria também bas
tante nova e que provavelmente exigirá muita
atenção dos Srs. Constituintes.

"O voto destituinte ("recall", para os america
nos; "rappel", para os juristas franceses) pode
ser deferido, em sentido amplo, como a medida
que confere ao eleitorado o poder de, em determi
nadas condições, substituir um ocupante de car
go público antes do término normal de seu pe
ríodo.

Trata-se de uma revogação de mandato, uma
verdadeira suspensão de confiança ou uma con
seqüente anulação desta confiança na nomeação
ou escolha anterior.

O voto destituinte, que sugerimos estabalecer
no texto constitucional, refere-se exclusivamente
aos detentores de mandatos eletivos,por íníciatíva
exclusiva dos próprios eleitores.

Devo esclarecer que o voto destituinte ou voto
revogatório também se refere, nos países mais
adiantados, aos membros do Poder Executivo e
do Poder Legislativo, que podem ser questiona
dos nos seus mandatos pela manifestação dos
eleitores. Não é o nosso caso. Sugerinlos apenas
para aqueles que decaiam da confiança nos man
datos eletivos.

A revogação proposta fundamenta-se na teoria
da soberania fracionada, que fica com cada um
dos membros do povo.

Ele é eleito,mas a sua vinculação com o eleito
rado não termina com a eleição. Eum argumento
meio sofistico o de que se o eleitor errou, ele
que pague por seu erro, só podendo corrigir isto
quatro anos mais tarde. Isto é um sofisma. O
que se introduzaqui é que, se o poder é partilhado
com o povo, se o poder é fiscalizadopelo povo,
se o poder emana do povo, a qualquer momento
ele pode instituir normas para corrigir defeitos.
Por exemplo, em uma propaganda desvirtuada,
uma promessa não cumprida, ou mesmo um ato
de corrupção ou a venda de um mandato para
atender a interesses empresariais ou econômicos.
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o SR. CONSTITUINTE ORlANDO PACHECO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Lima)
- Tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ORlANDO PACHECO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, cheguei atrasado
e peço que me desculpem. Estamos apreciando
a exposição da matéria, para depois discuti-Ia?

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima)
- Estamos somente apreciando a exposição.

O SR. CONSTITUINTE ORlANDO PACHECO
- Sr. Presidente, sugiro que ao invés de examinar
o trabalho por matérias distintas - porque pelo
acúmulo de exposições, depois não poderemos
apreciar toda a matéria, já que o nosso tempo
é muito exíguo - que...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não.
V. Ex' receberá o documento completo para sua
apreciação e para apresentar emendas no prazo
de cinco dias, se assim julgar por bem.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima)
- Quero inclusive alertar que antes de terminar
esta reunião todos 05 membros da Subcomissão
receberão uma cópia do parecer do Relator, e
que o prazo de cinco dias, segundo o Regimento,
começa a partir de hoje, a partir da distribuição,
que será feita ainda hoje, no término da sessão,
dos avulsos, que já estão prontos.

o SR. CONSTITUINTE ORlANDO PACHECO
- Sr. Presidente, partir de quando conta-se o
prazo de cinco dias?

O SR. RELATOR (Lysãneas Maciel)- Contar
se-á a partir do momento da distribuição, que
será hoje, ao meio-dia, no máximo. Independen
temente de esses avulsos chegarem - e já estão
sendo impressos neste momento - temos aqui
cópias disto.Pedimos um esforço especial do Pro
dasen e vamos oferecer cópias absolutamente
autênticas desses documentos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maun1io Ferreira Lima)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, o direito de emenda está estendido
a todos 05 Constituintes,e não somente aos mem
bros da Subcomissão. Receberemos o relatório
e a proposta hoje, mas 05 avulsos não serão entre
gues hoje...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Serão
entregues hoje também.

O SR.CONSTITUINTEJOÃO AGRIPINO-Se
rão entregues e ficarão à disposição de todos
05 Constituintes hoje?

O SR.RELATOR (LysâneasMaciel)- Segundo
promessa da gráfica, sim. Onde está a questão...

O SR. PRESIDENTE (fvlaun1io Ferreira Lima)
- A Presidência :onsi:iera pertinente a obser
vação do Constitui'ite João Agripino,e tendo em
conta a decisão di: !'~esi':::ncia da Assembléia
Nacional Constituinte de qualquer Constituinte
poder apresentar emendas a qualquer Comissão

ou Subcomissão, está-se colocando uma impos
sibilidade a esse direito que é aberto a todos 05

Constituintes se eles não têm acesso aos avulsos.
Assim, a Presidência contará 05 cinco dias de
prazo a partir do momento efetivo em que 05

avulsos estejam à disposição dos Srs. Constituin
tes lá no escaninho próprio.

Solicito aos membros da Subcomissão - soli
citação, esta, feita também pela Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte- que, em fun
ção dos prazos, que são corrigidos e que contam
inclusive com o sábado e o domingo, não hou
vesse ausências no fim de semana. Então, a Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte e a
Presidência desta Subcomissão, uma vez que te
remos reuniões todos 05 dias, inclusiveno sábado
e no domingo, solicita,encarecidamente, aos Srs.
membros da Subcomissão, que permaneçam em
Brasílianeste fim de semana.

Tem a palavra o nobre Relator para prosseguir
na sua exposição.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Conti
nuando, Sr. Presidente:

Apesar de inédita entre nós, a revogação dos
mandatos é medida prevista em vários Estados
da Federação norte-americana e em diversos paí
ses europeus, inclusivea União Soviética e outras
nações do bloco socialista.

Foram submetidas à apreciação desta Subco
missão as Propostas de noS 6.213, da Deputada
Cristina Tavares, 5.187, do Deputado Domingos
Leonelli, e 7.715, de minha própria autoria, entre
outras.

Entendemos que a Constituição deveassegurar
apenas o direito de revogação, remetendo à lei
complementar a regulamentação da matéria, no
prazo de 180 dias, depois de promulgada esta
Constituição. Descumprido este prazo, caberá ao
Tribunal Constitucional baixar norma interpreta
tivado princípioconstitucional e aplicá-Ia,proviso
riamente.

Este voto destituinte não é de fácil execução,
nem a sua implementação. Por que coloquei em
lei complementar? Porque não sabemos se tere
mos votos distrital ou não: não sabemos se o
regime será parlamentarista ou não. Então, temos
que deixar um determinado prazo, mas fixadas
as condições, 05 prazos-limites, para que isto
aconteça.

Ainstituição desse novodireitoé especialmente
interessante para o Brasil, onde 05 abusos, a cor
rupção e a impunidade ameaçam a própria credi
bilidade do sistema democrático. Além de pode
roso instrumento de controle dos representantes,
pe~o eleitorado, a mera presença desse dispositivo
na Lei Maior poderá coibir certos abusos e irres
ponsabilidades.

Nada mais oportuno, pois, que conferir mais
esse direito político aos eleitores brasileiros.

Agora,já estamos entrando na fase do antepro
jeto propriamente dito. Dividi por capítulos, fIZ a
justificação de cada um deles, e agora apresento
o anteprojeto dos Direitos Políticos.

DIREITOSPOúncos

ANTEPROJETO

CAPITULO
Da Soberania

Art. 10. O Brasil é uma República soberana,
fundada na nacionalidade e dignidade de seu po-

vo e empenhada na formação de uma sociedade
na qual o acesso aos valores fundamentais da
vida humana seja igual para todos.

§ 1° O Brasilé um Estado democrático cons
tituído pela vontade popular e por ela organizado
em Federação indissolúvelde Estados-Membros,
Distrito Federal e Territórios.

§ 2° O Estado brasileiro está submetido aos
desígnos da sociedade civil e sua principal finali
dade é promover a identidade nacional pela inte
gração igualatória de todos no seu processo de
desenvolvimento.

§ 39 O princípio da descentralização demo
crática da administração pública rege ao Estado
nas suas relações com os Estados-Membros e
seus Municípios.Também foiobjeto de várias pro
postas.

§ 4° Os princípios fundamentais do Estado
brasileiro são:

a) a soberania do povo:
b) a plenitude de exercício dos direitos e liber

dades consagrados neste título;
c) o pluralismo político.
Notem bem que a tentativa de estabelecer regi

mes mesmo socialistas, sem o pluralismo político,
é repelida aqui nesta proposta.

§ 5° São tarefas fundamentais do Estado:
a) garantir a independência nacional pela pre

servação de condições políticas,ecsnõrnícas, cul
turais, cientificas, tecnológicas e bélicas, que lhe
permitam rejeitar toda tentativa de interferência
estrangeira na determinação e consecução de
seus objetivos intemos;

b) assegurar a participação organizada do po
vo na formação das decisões nacionais, defender
a democracia política e econômica e fazer respei
tar a constitucionalidade e a legalidade:

"São tarefas fundamentais do t.stado: a garanbr
a independência nacional pela preservação de
condições políticas, econômicas, culturais, cientí
ficas, tecnológicas que lhe permitam rejeitar toda
tentativa de interferência estrangeira na determi
nação e consecução dos seus objetivos internos;
b) assegurar a participação organizada do povo
na formação das decisões nacionais; defender a
democracia política e econômica e fazer respeitar
a constítuclonalidade e a legalidade."

Devo dizer que apresentei uma sugestão na
Comissão das Forças Armadas, dizendo que o
acesso à Escola Superior de Guerra, hoje privilé
gio dos militares, deverá ser permitido aos civis
que desejam participar dos chamados objetivos
nacionais e permanentes da Nação brasileira.Diz
o item c: "Preservar, controlar e democratizar a
livreiniciativa, promovendo" - notem bem: isso
aqui é uma sugestão de govemo meramente so
cialista - "a distribuição da riqueza, do trabalho
e dos meios de produção, a fim de abolir todas
as formas de opressão e exploração do homem
pelo homem, e garantir o bem-estar e a qualidade
de vida do povo". "São símbolos nacionais .:" "O
Português é a lingua nacional do Brasil"."ASobe
rania do Brasil pertence ao povo e só por uma
das formas de manifestação de sua vontade, pre
vistas nesta Constituição, é licito assumir, orga
nizar e exercer o Poder".

Esta é realmente uma nova perspectiva na feitu
ra de uma Constituição e as suas diretrizes.

"O povoexerce a Soberania: pela consulta ple
biscitáriana elaboração da Constituição e de suas
emendas; pelo sufrágio universal igual e secreto
no provimento das funções de govemo e le~s1a-
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ção; pelo direito da iniciativa na elaboração da
Constituição e das Leis" - tanto a nívelconstitu
cional como a nível de legislação ordinária isso
também é novo - "pela participação direta e
indireta na designação dos membros da Defen
soria do Povo e do Tribunal Constitucional".Estas
duas instituições são aquelas cuja criação esta
mos sugerindo. O povo é quem indica, direta ou
indiretamente. "Pela obrigatoriedade do concurso
público de provas nas funções de jurisdição e
administração, ressalvados, no último caso, as em
que leicomplementar definira confiança do supe
rior hierárquico como essencial ao serviço". Isso
vem acabar com o apadrinhamento, acabar com
essas medidas que tanto têm desvirtuado o servi
ço público. Excetuo aqui alguns cargos de con
fiança que são necessários a qualquer adminis
trador. "Pela ação direta de inconstitucionalidade
por norma, ação ou omissão; pelo recurso de
amparo" - ou seja, amparar direito líquido e cer
to, através do Mandado de Segurança, que não
seria apenas contra 6rgão do Poder Público, mas
também do poder privado. Esta é uma transfor
mação enorme. E pode-se estabelecer também
o Mandado de Segurança coletivo.Não há neces
sidade de impetrar Mandado de Segurança 
que s6 beneficiaria, nesse caso, aqueles que usa
ram dessa medida - contra o Poder Público.
Modificou-seprofundamente o alcance contra os
órgãos da esfera privada. "Pela ação popular; pela
ação penal privada subsidiária". "O Legislativo,
o Executivoe o Judiciário, harmônicos e indepen
dentes, são Órgãos da Soberania do Povo e exer
cem os Poderes fundamentais do Estado". Isso
no que conceme à Soberania que está intima
mente ligada à criação do Tribunal Constitucional.

Da cidadania: "todos têm igual direito ao pleno
exercício da cidadania, expressão individual da
soberania do povo". § 1°:A cidadania consiste:

Ma) na participação de cada um no exer
cício popular da soberania, conforme o dis
posto no art. 3° desta Constituição;

b) o poder individualde exigira prestação
tutelar e jurisdicional do Estado como garan
tia da plena eficácia dos direitos assegurados
pela Constituição e leis."

Não adianta estabelecer o direito sem que se
assegure os meios de implementá-lo.

Este é um dispositivoque vaimexer com muita
gente: "Serão gratuitos todos os atos necessários
ao-exercício da ciddania, incluídos os registros
civis".

Todos sabemos dos privilégios estabelecidos
pelos cartórios. "As prerrogativas individuais ine
rentes ao exercício da soberania do povo e os
direitos e garantias constitucionais têm aplicação
imediata e são protegidos pela ação direta de
inconstitucionalidade".

"Cabe a ação direta de inconstitucionalidade
nos casos de: normas de qualquer grau e origem
ou atos jurisdicionais ou administrativos de qual
quer natureza e hierarquia, que inviabllizem o ple
no exercício das prerrogativas inerentes à sobe
rania popular e dos direitos e garantias constitu
cionais; inexistência ou omissão de normas de
qualquer grau e origem, ou de atos administra
tivos ou jurisdicionais sem os quais é inviável o
pleno exercício das prerrogativas inerentes à so
berania popular e dos direitos e garantias constitu
cionais".

"As declarações de inconstitucionalidade de
normas e atos da administração e jurisdição são
desconstitutivas, as por inexistência ou omissão
de atos de administração e jurisdição..."

Este § 7° também é da maior importância e
está somado a uma série de outros aqui estabele
cidos. Como cumprir meras declarações de direi
to? Então, aqui vem a sugestão: "as medidas
constitucionais, as normas e os atos de adminis
tração que por inexistência, omissão de atos de
administração e jurisdição obrigam a instituição
ou órgão competente a editá-los no prazo que
a sentença consignar a desobediência, importan
do em perda da investidura;e as por inexistência
ou omissão de normas conferem ao Tribunal
Constitucional a competência para suprir a lacu
na, e a norma assim produzido terá vigência até
que a instituição ou órgão competente a revogue
por substituição, seja qual for a diferença de hie
rarquia".

"Nas hipóteses de inconstitucionalidade por
inexistência ou omissão de atos de administra
ção...É a alegação de que, por exemplo, o Estado
não pode cumprir por falta de dinheiro e por falta
de planejamento - o Estado não pode cumprir
por qualquer daquelas condições que eventual
mente forem consideradas impossíveis".... se o
Estado demonstrar comprovadamente a impossi
bilidade da prestação por falta ou insuficiência
de recursos financeiros" - como aquela de sa
neamento da Baixada,aquelas referentes à educa
ção, à saúde - não adianta declarar. Se o Estado
comprovar que não tem dinheiro ou até "exis
tência de planejamento em execução para erradi
cação da impossibilidade, o Tribunal Constitu
cional a declarará, só para o efeito de firmar a
prioridade e fixar os prazos limites da etapa de
execução" no cumprimento da norma constitu
cional não cumprida, violada ou postergada.

"É criado o Tribunal de Garantias da soberania
do povo e dos direitos constítucíonalízados",

"Compete - isso já é criação do Tribunal
ao Tribunal de Garantias Constitucionais apreciar
e julgar em única instância" - para evitar as pro
telações naturais - "as inconstitucionalidades
por norma, ação ou omissão que inviabilizem o
pleno exercício das prerrogativas inerentes à so
berania popular e dos direitos fundamentais da
pessoa humana, sejam eles individuais, coletivos
ou difusos, previstos nesta Constituição."

"Os conflitos de jurisdição - outra observação
interessante - que envolverem o Tribunal de Ga
rantias Constitucionais serão resoMdos pelo Con
gresso Nacional" - ou seja, pelos representantes
do povo e com aquela celeridade que se requer.

Outra observação da maior importância: "OTri
bunal de Garantias Constitucionais é composto
por nove juízes escolhidos em eleição secreta,
pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta,
entre representantes das classes trabalhadoras
(três) magistrados, promotores, professores uni
versitáriosde matéria jurídica, advogados aposen
tados ou não, todos de reputação ilibada e indis
cutíveis serviços prestados à comunidade e indi
cados pela sociedade civil, na forma da lei".

Três representantes dos trabalhadores vão
compor esse Tribunal Jurisdicional. E não basta
apenas aquela velha noção de notável saber jurí
dico e de ilibada reputação - é preciso que ele
tenha um comprometimento inequívoco com as
comunidades nas quais estão inseridos, para
mostrar que tem sensibilidade e compreende a

perspectiva popular. E é claro que tivemos de
introduzir aqui juízes e magistrados, para dar a
interpretação e para dar também aquela neces
sária contribuição jurídico-administrativapara im
plementar essas decisões. Mas, notem que será
não apenas um tribunal de juristas, como foisuge
rido por várias pessoas, mas um tribunal em que
haja a participação de elementos dos setores po
pulares, para dar aquela contribuição de que fala
mos aqui.

Aeleição será por quatro anos, vedado a reelei
ção, salvo exceção prevista no § 2°.

P Tribunal elegerá, entre seus integrantes, se
gundo normas estabelecidas por lei, seu Presi
dente, que ficará no cargo por 2 anos e será reele
gível, respeitados os limites temporais de seu
mandato.

A função de juiz do Tribunal de Garantias é
incompatível com o exercício de qualquer outro
cargo ou função pública.

Lei complementar regulará o processo das de~

cisões do Tribunal de Garantias e os mecanismos
que assegurarão a independência dos seus juízes.

A incompatibilidade aqui sugerida é porque,
evidentemente, se for o empregado membro do
Poder Executivo, poderá ter dependência deste
Poder. Portanto, não terá independência para jul
gar soberanamente.

Dos Direitos Políticos

Têm direito a voto os maiores de dezesseis
anos na data da eleição, alistados na forma da
lei.

Toda a argumentação foi feita anteriormente.
O alistamento e o voto são obrigatórios para

todos os brasileiros, salvo para os menores de
dezoito anos e para as maiores de setenta anos
e demais exceções previstas em lei.

Não podem alistar-se os que não saibam expri
mir-se em idioma nacional e os que estejam priva
dos dos direitos políticos.

Devo repetir aqui que estamos aproveitando
as sugestões dos Constituintes e grande parte
das sugestões do anteprojeto do eminente Consti
tucionalista AfonsoArinos de MelloFranco. Apro
veitamos muito essa matéria, e todos os dispo
sitivos que estão sendo sugeridos à Comissão
constam desse anteprojeto:

"O sufrágio popular é universal e direto,
e o voto, secreto.

Só se suspendem ou se perdem os direitos
políticos nos casos previstos neste artigo".
-Isto é de Afonso Arinos.

Suspendem-se;"por condenação criminal há
mais de dois anos, enquanto durarem os seus
efeitos. '

Perdem-se:
a) no caso de cancelamento de naturalização,

por sentença judicial;
b) por incapacidade civil absoluta.
A lei estabelecerá as condições de requisição

dos direitos políticos.
Além de outras, previstas nesta Constituição,

são condições de elegibilidade:
I - o domicílio eleitoral na circunscrição, pelo

prazo de um ano;
11 - para filiadosa partidos políticos:
a) a filiaçãopelo prazo que a leicomplementar

o exigir;
b) a escolha em convenção partidária, para

cada pleito.
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Inovação que sugerim-os aqui, a uma proposta
de Afonso Arinos.

li - para os não filiados a partidos políticos,
apoio por número mínimo de eleitores, na forma
lixado por lei complementar ou seja, a candida
turas avulsas. Não somos, ainda, um País com
tradição de partidos políticos estabilizados. Isto
aparentemente enfraquecerá, mas nessa fase en
tendemos que a candidatura avulsa deva ser defe
rida, quando um número enorme de cidadãos
por ela se manifestar.

São inelegíveis os inalistáveis, os menores de
dezoito anos e os analfabetos.

Estabelecemos a idade mínima de 18 anos para
ser votado, e não para votar.

Lei complementar definirá os casos e os prazos
de inelegibilidade, visando a preservar, conside
rada a vida pregressa dos candidatos:

1-o regime democrático;
li-a probidade administrativa;
li! - a normalidade e a legitimidade das elei

ções contra a influência ou o abuso do exercicio
de função, cargo ou emprego público da adminis
tração direta ou indireta, ou do poder econômico;

IV- a moralidade para o exercício do mandato.
São inelegíveis para os mesmos cargos: o P{esi

dente da República, Govemadores de Estado e
Prefeitos e quem os houver substituído por qual
quer tempo, ou sucedido, no período imediata
mente anterior, no prazo constitucional de dura
ção do mandato.

Parágrafo único. Para concorrerem a outros
cargos, o Presidente da República, Governadores
de Estado e Prefeitos devem renunciar 6 (seis)
meses antes do pleito.

São inelegíveis: o ocupante, titular ou interino,
de cargo, emprego ou função cujo exercício possa
influirpara perturbar a normalidade ou tomar du
vidosa a legitimidade das eleições, salvo se se
afastar definitivamente, de um ou de outro, no
prazo estabelecido em lei, estipulados desde já
os seguintes: Ministros de Estado e Secretário
Geral de Ministério;Secretário de Estado e Secre
tário-Gerai; Presidente, Secretário-Geral, Secretá
rio e Superintendente de órgãos da administração
pública direta ou indireta, incluídas as fundações
instituídas pelo Poder Público - 6 (seis) meses,
reduzidos a 4 (quatro) meses quando candidato
a cargo municiE.a1.

São inelegíveis em seu território de jurisdição
os oficiais-comandantes de guamições das For
ças Armadas, de polícias militares de Estados,
de Territórios e do Distrito Federal, de corpos
de bombeiros militares, -salvo se se agregarem,
com vencimentos, 6 (seis) meses antes do pleito;
para os militares sem comando, o prazo de agre
gação, com as mesmas vantagens, é de 3 (três)
meses. Os não eleitos serão automaticamente
reintegrados à atividade em suas respectivas cor
porações, sem prejuízo funcional; os eleitos pas
sarão à reserva com os direitos adquiridos.

São igualmente inelegíveis, no território de juris
dição do titular, o cônjuge e os parentes consan
güíneos ou afins, até o segundo grau, ou por
adoção, do Presidente da República, de Gover
nador de Estado, do Distrito Federal ou de Terri
tório e de Prefeito ou de quem os haja substituído
dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito.

São igualmente inelegíveis os condenados em
ação popular por lesão ou endividamento irres
ponsável da União, dos Estados e dos Municípios.

Quanto à questão da dívida externa, se esse
dispositivo tivesse execução, possivelmente nos
faria perder a grata companhia de alguns elemen
tos que aqui se encontram legislando e que foram
responsáveis por essa dívida extema escandalosa.

Os servidores civisnão incluídos no art. 7°serão
licenciados, com vencimentos, 3 (três) meses an
tes do pleito a que se candidatarem.

Os detentores de mandatos eletivos têm o dever
de prestar contas de suas atividades aos eleitores.

Este é outro dispositivo que está combinado
com o direito de recaã,

A qualquer tempo, no curso do mandato parla
mentar, poderão ser oferecidas impugnações à
Justiça Eleitoral com fundamento em abuso do
poder econômico, corrupção e fraude, transgres
sões eleitorais essas puníveis com a perda do
mandato.

Os eleitores poderão revogar, por voto desti
tuinte, o mandato concedido a seus represen
tantes no Congresso Nacional, nas Assembléias
Legislativas e Câmaras de Vereadores, na forma
regulamentada em lei complementar.

A lei complementar prevista no artigo anterior
será submetida à sanção presidencial no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da promul
gação desta Constituíção, sob pena de se aplicar,
provisoriamente, norma interpretativa do princípio
constitucional a ser baixada pelo Tribunal Consti
tucional. É a sugestão que faço em relação ao
voto destituinte.

Dependem de ratificação, em referendo popu
lar, as emendas constitucionais aprovadas com
voto contrário de 2/5 dos membros do Congresso
Nacional, desde que requerido por cinqüenta por
cento dos votos vencidos.

Fica assegurada a iniciativa popular de lei me
diante proposta de quinze mil eleitores, e de
emenda da Constituição, mediante proposta de
trinta mil eleitores. O Congresso Nacional discu
tirá e votará tais iniciativas em caráter prioritário.

Passemos ao Capítulo dos Direitos Coletivos.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Uma)
- Eminente Relator, permita-me interrompê-lo
por um momento.

Convido o Vice-Presidente a assumir a Presi
dência porque estou com um compromisso de
ordem política que não posso deixar de cumprir.

O Presidente da República convocou o Gover
nador do meu Estado e a coordenação da nossa
Bancada para um encontro às 12h30min. E uma
convocação do Sr. Presidente e eu tenho de deixar
esta Presidência. Solicito ao Vice-Presidente que
assuma a direção dos trabalhos.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Con
tinuo.

QuaUdade de vida e Meio Ambiente
É outra matéria que também está interessando

de maneira extraordinária à vida nacional. Os di
reitos coletivos estão intimamente associados ao
estado de bem-estar social, próprios das demo
cracias modemas.

Aí, o substrato de legitimidade do poder público
é a escolha e condução de políticas compatíveis
com as vontades e necessidades da maioria da
sociedade.

Afirmar os direitos coletivos no novo texto cons
titucional equivale a reconhecer os cidadãos brasi
leiros como titulares do direito de uma existência
criativa e digna. Daí termos contemplado três dis
positivos gerais que tratam do direito de acesso

das pessoas à terra rural e urbana, ao trabalho
dignamente remunerado que lhes possibilitem
uma vida saudável, em condições ambientais e
ecológicas equilibradas.

Várias propostas encaminhadas a esta subco
missão cuidam de assegurar ao cidadão condi
ções ambientais sadias, no que diz respeito à me
lhoria da qualidade de vida,ao equilíbrio ecológico
e paisagístico e à preservação da identidade histó
rica e cultural da coletividade.

Como quase todas variam em tomo da redação
dada pela Comissão Afonso Arinos, e por tratar-se
de um direito coletivo da maior importância, resol
vemos acolhê-Ias em parte.

A maioria das sugestões subordina a realização
de obras de grande porte, que impliquem riscos
ou danos à população, à aprovação da comuni
dade, através de consulta popular ou plebiscitária.

Nada mais justo e oportuno que ampliar os
canais de participação popular, uma vez que só
assim lograremos construir uma nação mais de
mocrática e mais saudável. Dar à comunidade
o direito de opinar sobre a conveniência de deter
minadas obras e investimentos é democratizar
o processo decisório.

Por outro lado, a necessidade de consulta popu
lar obrigará os poderes públicos a informar e es
darecer a comunidade sobre os riscos e vanta
gens envolvidos, além de cercar o empreendi
mento de todas as garantias possíveis.

Acolhemos, portanto, as sugestões de números
8.194, 7.027,5.770 e várias outras, sejam oriun
das de parlamentares, sejam de elementos outros
da comunidade.

Entendemos que a população deve participar
da elaboração e controle de políticas, programas
e projetos públicos afeitos ao meio ambiente e
à qualidade de vida, através de seus represen
tantes. Submeter, porém, os orçamentos à con
sulta popular pode comprometer definitivamente
a agilidade administrativa. Se a participação popu
lar tiver sido efetiva na elaboração das políticas
e programas públicos, também o orçamento já
terá sido submetido aos representantes legais da
comunidade.

Por essas razões, acolhemos, em parte, a pro
posta número 6.309, do Constituinte Vasco Alves,
por ser muito boa.

Direito do Contribuinte
Como contribuinte, o cidadão deve ter assegu

rado o direito de opinar sobre as decisões públicas
que impliquem gastos que na verdade são coleti
vos, não justificando a existência de contas sigilo
sas nos negócios públicos.

O texto legal proposto atende à ampla reivindi
cação de transparência na condução dos assun
tos públicos, portanto coletivos, contida nas pro
postas encaminhadas a esta subcomissão. Acata
mos alguns dispositivos expressos nas sugestões
de números 596, 7.194, 4.183,1.078,697,1.081,
1.832, 6.048, 8.100, 6.310, 6.348 e 8.220, além
daquelas oferecidas por entidades de moradores,
Frente Comunitária Pré-Constituinte e Centro de
Desenvolvimento e Ação Comunitária e de vários
Parlamentares.

Direitos dos detentos. Também estão assegu
rados. Aliás, é uma proposta da Constituinte Ana .
Maria Rattes.

Direito de Associação
O ponto central das propostas gira em tomo

da preocupação de se garantir no texto constitu
cional a plena liberdade de associação e sindicali-
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zação, sem qualquer interferência dos poderes
públicos.

A conquista de um Estado de Direito demo
crático supõe a plena organização da sociedade,
de forma a garantir a representatividade dos vários
grupos e classes sociais.

Direito de Manifestação
O moderno Estado Social de Direito supõe a

livremanifestação coletiva dos cidadãos em defe
sa dos seus interesses, sejam estes de ordem
econômica, cultural, ecológica e social, nas várias
esferas de organização, desde a comunitária até
a nacional.

Sr. Presidente, vou tomar a liberdade de não
ler as justificativas, por que ainda temos Partici
pação Popular e Direitode Informação. Queremos
acabar com o monopólio nos meios de comuni
cação. Estamos criando o direito de informação,
para se saber o que está acontecendo. Vou ler
os dispositivos do anteprojeto. Aliás,como o texto
vaiser entregue por completo, vou fazeruma ligei
ra anâlise dos termos: Ação Popular e Mandado
de Segurança, Direitos do Consumidor.

Todos os dispositivos contidos em nossa su
gestão fazem referência específica aos Parlamen
tares que contribuíram com ela.

Direito de Asilo às pessoas que se refugiam
por motivo de perseguição filosófica, religiosa ou
política. Aqui se aproveitou, em grande parte, as
sugestões de Afonso Arinos de Melo Franco.

"O Defensor do Povo", o ombudsman.
Tortura, que passou a ser considerada crime

não suscetível de anistia ou prescrição ou fiança,
mas, como um dos pesadelos da humanidade,
também um crime de lesa humanidade.

Na pág. 69 - peço a Secretária que distribua
os avulsos - estão os Direitos Coletivos, com
artigos sequenciais que observam uma determí
nada ordem.

Éfundamentai esclarecer aosSrs. Constituintes
porque, em caso de emenda, é preciso haver refe
rência aos artigos aqui estabelecidos. Há um mo
delo. Pediria a um dos mais denodados e esforça
dos representantes do Prodasen que desse uma
ligeira explicação no que tange às emenda, com
permissão, é claro, do Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) 
Nobre Relator, gostaria de consignar em ata a
distribuição dos avulsos do anteprojeto para efei
tos regimentais.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) -Isso
quer dizer que é dispositivo regimental, estandà
completamente contemplado. Pediria ao Dr. Au
gusto, que tem passado noites e noites sem dor
mir, que apresentasse este trabalho, que possui
incorreções, dificuldades, mas é fruto do esforço
notável do pessoal do Prodasen e dos assessores
aqui presentes, responsáveis pela consistência da
proposta do Relator. Poderia explicar rapidamen
te?

(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Muito
obrigado. Não é obrigatória a apresentação de
emendas - apenas para esclarecer. Chamaria
atenção, já que todos têm o avulso, para a pág.
76, § 1°. No final da página, há uma referência
à iniciativa popular, que a rigor já está contida
no Tribunal Constitucional. Mais tarde teremos
oportunidade de fazera sistematização, sob a lide
rança dos Drs. Castro Estela e Áurea e demais

assessores aqui presentes, adequando algumas
coisas repetitivas, erros' de português e demais
problemas dessa natureza. .

Observem a pág. 78. '
Na página 87 temos apreciações das várias su

gestões sobre anistia, uma por uma. São suges
tões dos Srs, Parlamentares sobre a anistia. E
como V. Ex"" vêem, partiram detodos os partidos
sugestões sobre a proposta de pacificação da fa
mília brasileira. Temos sugestões sobre anistia,
oriundos de Parlamentares, de entidades... Isso
vai até à página 101. Apreciamos todas as suges
tões.

Na página 102 tem minha introdução à questão
, da anistia. "Aanistia não se exaure com a soltura
dos prisioneiros, nem com a voltá{ dos banidos,
ou com a explicação clara e honesta sobre os
mortos e os desaparecidos". Isso foi lido ontem.

E, finalmente, a proposta da Lei de Anistia. Na
página 113, temos sugestões dos Constituintes
sobre a temática geral da Subcomissão. Aí tem
a relação de todas as propostas feitas. Como este
é um documento histórico, 'achei que, embora
ficasse um pouco amplo, deveriam ser consig
nadas todas as propostas, porque, posteriormen
te, quando se fizer o exame dos trabalhos desta
Constituição, vamos ver quem propôs, o que pro
pôs, se em tempo posterior ou não. V. Ex" sabem
da quantidade de propostas que recebemos. E
não estão aqui consignadas as sugestões de'enti
dades que não tiveram o apoio exigido, embota.
elas sejam extremamente valiosas. Mas várias de
las foram aproveitadas. Na página 203 estão as
sugestões do povo. .

Vejam que coisa interessante. Na Ação Caterí
nense Pro-Constituinte, Sr. Presidente, estavam
sendo discutidas - e eu sempre repito a impor
tância dessa audiência - nada menos que 11
mil propostas recebidas, e que se reduziram a
600 e poucas. Em determinado momento ocor
reu um fato altamente ilustrativo:alguém propôs
dar cidadania aos índios. Passou um índio lá e
falou: isso vai acabar com a nossa etnia. Isso de
monstra que a perspectiva do Constituinte, do
Parlamentar nem sempre é aquela que mais inte
ressa aos que vão ser atingidos pela lei.

No caso do direito do consumidor, por exem
plo, estabelecemos - eu chamo a atenção dos
Srs, Constituintes - um c6digo do consumidor.
Achamos que temos de fazer uma consolidação
do direito do consumidor. E aí uma coisa interes
sante também ocorreu nesse contato com os se
tores populares. Discutiu-se não apenas se a qua
lidade ou o preço do produto deveria ser objeto
de preocupação desse código, mas algo muito
mais profundo, ou seja, o acesso ao consumo,
que não é deferido à maioria do povo brasileiro.
A .proposta é origínária da terra do Presidente.
Portanto, ele deveria - uma sugestão - fazer
um telegrama de congratulações à metodologia,
ao esforço feito pela Ação Catarinense.

O SR. PRESIDENTE(Orlando Pacheco) - Fa
remos.

O SR.RELATOR (Lysâneas Maciel)- Nós esta
mos tentando proibir o monopólio dos meios de
comunicação. Hoje quem tem o monopólio dos
meios de comunicação, da informação e de suas
distorções, domina o País. Não precisa citar os
exemplos notoriamente conhecidos por todos.

Sugestões rejeitadas também foram objeto de
cuidadosa anâlise na página 209, entre elas as

dos Deputados Arnaldo Prieto, Nelson Wedekin,
Arnaldo Martins, Davi Alves Silva, Odacir Soares
e Mendes Botelho. Tentamos aproveitar ao máxi
mo todas as sugestões que nos vieram às mãos.
Mas algumas delas não foram aproveitadas, ou
por serem totalmente injurídicas ou porque não
foram entendidas. Uma, por exemplo, exigia que
para ser candidato a Governador tinha-se que ter
sido antes. presidente da República. A intenção
era boa, queria-se dizer que ele tinha de ter expe
riência, mas quase que eliminava qualquer possi
bilidade de candidatura. No mometo, quantas
pessoas já foram presidentes da República? Ao
que me recordo, no momento, só o General Fi
gueiredo e Jânio Quadros. Enfim, restringiria o
número de candidatos a um grupo muito pe
queno.

Matéria de competência de outras comissões.
Neste caso, embora sugestões valiosíssimas, en
tendendo que não eram pertinentes a esta subco
missão, encaminhei-as, através de oficio, à dire
ção da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
para que fossem enviadas em tempo oportuno
às comissões respectivas. Entretanto, devo dizer,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que essa medi
da, apesar de tudo, foi um pouco extemporânea
por parte do relator, porque só se poderia fazer
isso depois que a comissão entendesse que elas
não são pertinentes a nossa Subcomissão. Por
isso mandei recolher o ofícioque está aguardando
o pronunciamento de V. Ex"" Eu pediria prioridade
para essa questão de matéria de competência
de outras comissões, a fim de que os constituintes
que a subscreveram não se sintam prejudicados.
Se estiverem de acordo, enviaremos ofício, ime
diatamente, acompanhando essas várias propos
tas.

Este, Sr. Presidente, corrídamente, o nosso rela
tório. Elimineigrande parte dos comentários, mas
entende V.Ex" e os demais Srs. Constituintes que
haveria necessidade de explicação da metodo
logia seguida na proposta do relator? Há, verda
deiramente, um conceito inteiramente novo em
matéria de feitura de uma Constituição. Por isso
tomei a liberdade de tomar o tempo de V. Ex'"
Na verdade, se aprovarmos isto que aqui está,
estamos modificando a maneira de fazer política
neste País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - A
presidência agradece desde já ao nobre relator.
Todos podem ver que ele está exausto, em razão
da intensidade dos trabalhos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência dá
por encerrada a reunião e convoca todos para
uma próxima, amanhã, dia 15, às 10:00 horas,
para discussão do anteprojeto.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel)- Gostaria
de fazer um apelo aos constituintes. Eu disse que
não é obrigatório, mas quem tiver intenção de
fazer emendas, por favor, façam logo, porque se
não o relator vai receber - agora com a delibe
ração do presidente - um número tão grande,
por um espaço de 72 horas, que está sujeito inclu
sive a interpretações, como a do eminente Consti
tuinte João Agripino,que está fiscalizando os pra
zos, rigorosamente. Peço que leiam atentamente
este trabalho, porque podem estar atendidas, aí,
nos vários desdobramentos desse cuidadoso exa
me que fizemos, graças ao Dr. Castro e à Dr"
Stela,
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o SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) 
Amanhã, às 10:00 horas da manhã, nova reunião
para discussão do anteprojeto. Muito obrigado.

COMISSÃO DA ORDEM ECONO
MICA

3' Reunião Ordinária

ADs vinte e sete dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e trinta e nove minutos, em sala do Anexo 11 do
Senado Federal, reuniu-se a Comissão da Ordem
Econômica, sob a Presidência do Constituinte Jo
sé Uns e com a presença dos seguintes Senhores
Constituintes: Antonio Carlos Franco, Antonio Ue
no, Jalles Fontoura, Aldo Arantes, Hélio Duque,
Amaury Müller, Irma Passoni, Vicente Bogo, Ma
noel de Castro, LuizMarques, Assis Canuto, Vladi
mir Palmeira, Raquel Capiberibe, Jonas Pinheiro,
Ismael Wanderley, Dirceu Carneiro, Gidel Dantas,
LuizSalomão, LuisRoberto Ponte, Severo Gomes,
Fernando Santana,AlyssonPaulinelli, MyriamPor
tella, José Ulisses de Oliveira, Irapuan Costa Jú
nior, Saldanha Derzi,José Egreja, Percival Muniz,
IvoMainardi,Paulo Zarzur,Denisar Ameiro,Antero
de Barros, Darcy Pozza e José Mendonça de Mo
rais. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente deu por iniciados os trabalhos, comuni
cando aos presentes que a sessão dar-se-ia para
debates sobre o calendário de atividades futuras
da Comissão. Pela ordem, solicita a palavra o
Constituinte Fernando Santana, que é atendido
pelo Presidente. Argúi o Constituinte Fernando
Santana sobre a Ata anterior, solicitando fosse
lida, no que aprovam os demais Membros da Co
missão. O Senhor Presidente solicita à Secretária
que se cumpra o solicitado, no que é atendido
e, após leitura, é considerada aprovada a Ata da
segunda reunião (ordinária) da Comissão. Levan
tando Questão de Ordem, a Constituinte Irma Pas
soni propõe a imediata discussão do Regimento
Normativo da Comissão, sugerindo modificações
no mesmo. O Senhor Presidente, respondendo
à interpelante, sugere seja a matéria discutida em
reunião previamente estabelecida e de quaisquer
modificações das Normas, de interesse dos Cons
tituintes Membros da Comissão, fossem encami
nhadas por escrito. Pela ordem, usa da palavra
o Constituinte Amaury Müller, que dá seu apoio
à sugestão da Constituinte Irma Passoni, além
de fazer suas próprias sugestões sobre a matéria.
Retomando a palavra, o Senhor Presidente, cum
prindo normas regimentais, convida o Constituin
te LuizMarques para secretariar a Mesa, ao mes
mo tempo em que comunica aos presentes o
recebimento de oficio assinado pelo Constituinte
Gastoni Righie dirigido ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
solicitando a retirada do Constituinte Roberto Jef
ferson da Comissão. Informa também o Senhor
Presidente que estão à disposição dos Membros
da Comissão, na Secretaria da mesma, os Relató
rios das respectivas Subcomissões pertencentes
à Comissão, bem como as sugestões apresen
tadas. Solicitando Questão de Ordem, usa da pa
lavra a Constituinte Irma Passoni. O Senhor Presi
dente relembra aos presentes que a reunião em
curso deveria limitar-se ao estudo do calendário
de atividades e recebimento dos avulsos dos Rela-

tórios, Finais das Subcomissões. Levantando
Questões de Ordem, usam da palavra os Consti
tuintes: Jonas Pinheiro, José Ulisses, Assis Canu
to, MyriamPortella,AldoArantes, VladimirPalmei
ra, LuizSalomão, Fernando Santana, Denisar Ar
neiro, PercivalMuniz, Irma Passoni e Ismael Wan
derley. A todos o Senhor Presidente responde.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
dá por encerrados os trabalhos às onze horas
e trinta minutos, convocando os Senhores Mem
bros da Comissão para as próximas reuniões, ain
da hoje, 27 de maio, às dezessete e vinte horas,
respectivamente, ocasiões serão discutidas maté
rias constitucionais e defmida pauta de trabalhos
futuros. O inteiro teor dos trabalhos será publi
cado, após tradução das notas taquigráficas e
competente registro datilográfico, no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos
Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente. _
Constituinte José Uns, Presidente.

ANEXO À ATA DA 3' REUNIÃO (ORDI
1YARtA) DA COMISSÃO DA ORDEM ECO
N6M1CA, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE
1981,As10 HORASE 39 MINUTOS, tae:
ORA DO APANHAMElYTO TAQ{J[ORÁFlCO,
COMP(Jf3UCAÇÃO DEVlDAMEIYTEAUTO
RlZADA PELO SENHOR PRESIDElYTE DA
COMISSÃo, CONStlTUllYTEJOSÉ U/YS.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Havendo
número regimental, declaro abertos os Trabalhos
da reunião da Comissão de Ordem Econômica.

Sobre a mesa, ata que será lida pela secretária.
É lida a seguinte

ATA
ADs treze dias do mês de abril do ano de mil

novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
e nove minutos, na Sala da Comissão de Finan
ças, Anexo 11, Senado Federal, reuniu-se a Comis
são da Ordem Econômica, sob a Presidência do
Senhor Constituinte José Uns, com a presença
dos seguintes Constituintes: Dirceu Cameiro, Ex
pedito Júnior, Gidel Dantas, Ivo Mainardi, Jorge
Vianna, Luis Roberto Ponte, Nyder Barbosa, Gil
César, Raquel Capiberibe, Severo Gomes, Vicente
Bago, AlyssonPaulinelli, Assis Canuto, Edison Lo
bão, Jalles Fontoura, Jonas Pinheiro, José Uns,
Manoel Castro, Raquel Cândido, Myriam Portella,
Virgflio Galassi,Amaury Müller,LuizSalomão, Fer
nando Santana, Beth Azize, Denizar Ameiro, Luiz
Alberto Rodrigues, Mauro Miranda, Nehon Frie
drich, Ruy Nedel, Eraldo Tinoco, Jesus Tajra, Dar
cy Pozzae Joaquim Bevilácqua. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente solicitou a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que,
lago após, foi dada como aprovada. O Senhor
Presidente esclareceu que a sessão destinava-se
a análise das normas regimentais da Comissão
e Subcomissões e, compatibilizar à mesmas, al
gumas informações colhidas junto à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte. Usaram da
palavra os Senhores Constituintes Jonas Pinheiro:
Amaury Müller,Fernando Santana, Denisar Amei
ro, Raquel Cândido, GilCésar, LuizAlberto Rodri
gues, Joaquim Bevilácqua, Dirceu Carneiro, Ny_
der Barbosa, Alysson Paulinelli, Edison Lobão,
Jorge Vianna,Jesus Tajra, Severo Gomes, VJfgílio
Galassi,Assis Canuto, Vicente Bago, Luis Roberto

Ponte, Raquel Capiberibe, Rosa Prata, Nelton Frie
drich e Manoel Castro, todos discutindo as nor
mas regimentais. Findos os debates, o Senhor
Presidente colocou o Regimento Interno da Co
missão em votação, sendo, este, aprovado por
unanimidade, ressalvados os destaques apresen
tados. Continuando, o Senhor Presidente pôs em
discussão e votação os destaques, sendo aprova
dos os apresentados ao artigo 5°; parágrafo único
do artigo 9<'; parágrafo único do artigo 10; artigo
16, com alteração proposta pela Mesa; inciso I
do artigo 14, com redação sugerida pela Presi
dência; artigo 23, com texto sugerido pelo Senhor
Constituinte Amaury Müllere, finalmente, o artigo
25, com sugestão do Senhor Constituinte Joa
quim Bevilácqua, acolhendo proposta do Senhor
Presidente. Nada mais havendo a tratar, encerrou
a reunião, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy
Sarres dos Santos, lavrei a presente Ata, que de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte José Uns, Presidente.

Em discussão a ata.

A SRA.CONSmUlNTE IRMA PASSONI- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem V.
Ex' a palavra.

A SRA CONSlITUlNTEIRMA PASSONI - Eu
consultaria os demais membros da Comissão se
nós não deveríamos repensar um pouco alguns
artigos do Regimento Intemo, porque, diante da
experiência prática dos trabalhos das Subcomis
sões, acredito que deveríamos fixar algumas coi
sas que foram dúbias, e porque foram dúbias
no Regimento trouxeram muitos problemas no
andamento dos trabalhos das Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Como a
matéria não diz respeito a ata, vou pedir a V. Ex'
que aguarde um pouco para acabarmos com a
discussão da ata.

Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada a ata da 2' reunião.
Continua com a palavra a nobre Constituinte

Irma Passoni.
V. Ex' quer que a Mesa ponha em debate a

sua sugestão?

A SRA CO!'lS1TfUlNTE IRMA PASSONI - Eu
solicitaria o seguinte encaminhamento: tendo ha
vido problemas em todas as Subcomissões, e
as deliberações ficaram por conta exclusiva do
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
que oa assumiu um poder extremo perante certas
decisões, prejudicando os trabalhos das Subco
missões, eu colocaria em discussão o Regimento
Interno desta nossa Comissão, possibilitando ou
não algumas alterações no Regimento desta Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A Mesa
vai dar uma sugestão.

Esse assunto é bastante sério e acho que o
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte
- e não quero me pronunciar definitivamente
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- ordena o modo como as normas podem ser
modificadas, mutatis mutandis, quer dizer, em
comparação. Como nós também não, vamos ter
número para deliberar agora, e como a matéria
não é objeto desta reunião, eu sugeria o que vou
submeter a V. Ex", não em votação mas pelo
menos na forma: quem tiver sugestão para modi
ficar norma poderia encaminhar à Mesa; a Mesa
escolheria um horário para fazermos reuniões es
peciais nesse sentido. Como não vamos precisar
deste Regimento em matéria muito importante
para V. Ex'" nesses dois, três dias, acho que essa
sistemática ficaria boa. Se a Constituinte Irma Pas
soni concorda, vou submetê-Ia aos outros Srs.
Constituintes.

A SRA CONSTITUINTE IRMA PASSONI - V.
Ex" está dizendo que, pelo Regimento Interno

desta nossa Comissão, não o Regimento da Cons
tituinte, seria dado um prazo para apresentarmos
emendas, o que iriapelo menos equilibrar as mes
mas funções do Regimento geral e o Regimento
Interno da nossa Comissão, e que não haja dúvi
das quanto a decisões, que não haja recursos
ao Presidente da Constituinte e que ele delibere
independente do Regimento Interno da Consti
tuinte ou do Regimento Interno da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Eu não
estou entrando no mérito das sugestões, mas
acho que é interessante. Eu também assiti a al
guns debates que deixaram o Presidente em situa
ção difícil, e o Plenário também. Então, acho que
não custa recebermos algumas sugestões. En
quanto isto, a Mesa analisará a possibilidade de
modificação da norma. E, se for possível, verifi
cará qual a forma legal para fazermos isso, combi
nando uma reunião para discutirmos o assunto.
Fica em aberto. A Mesa receberá as sugestões
e analisará o problema da sistemática regimental
para se poder ou não fazer isto.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Agradeço, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Data venia da decisão que V. Ex' acaba de prola
tar, eu sugeri mas assumiu foros de decisão ...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Até agora
não.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Acho que o Regimento Interno da Comissão é
um instrumento da maior importância para orien
tar a discussão que se travará a partir de hoje,
às 17 horas, em tomo ,dos pareceres das Subco
missões. Foi exatamente em função desta ambi
güidade do Regimento Interno, que surgiram
questões da maior importância e que não tiveram,
pelo menos a rneujuízo, encaminhamento favorá
vel. Por exemplo, as questões de ordem eram
resolvidas soberanamente pela Presidência, sem
audiência do plenário, mesmo quando havia um
claro desrespeito à norma regimental mais ampla,
isto é, o Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Essas questões poderão aflorar
no decorrer da discussão dos pareceres das Sub
comissões.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Se. V. Ex"
me permite ... Não me parece que seja oportuno

modificar-se a norma para esperar que façamos
a reunião de hoje. A minha sugestão era simples
mente V. Ex'" indicarem. Nem nós vamos poder
fazer aqui uma sugestão imediatamente. Acho
que precisamos de um prazo para alguém sugerir
alguma coisa.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MüLLER 
Mas como V.Ex"ajustaria esses prazos? Nós te
mos reuniões às 10 e às 17 horas, sendo que
a das 17 horas tenho as minhas dúvidas, porque
o plenário da Assembléia Nacional Constituinte
estará funcionando, o que já é uma agressão ao
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte,
e não haverá um espaço de tempo, pelo menos
suficiente, para que se possam examinar, debater
e votar as alterações no Regimento Interno da
Comissão.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Eu já tinha
respondido esta indagação de V.Ex", quando dis
se que procuraria um momento oportuno para
reunir a Comissão com esse objetivo.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER 
Espero que V. Ex"encontre este momento opor
tuno.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A Mesa
vai ter a máxima boa vontade para conciliar os
nossos trabalhos e dar ampla liberdade a V. Ex'"
para debaterem e decidirem.

Gostaria de continuar debatendo a matéria de
hoje.

Peço à Secretaria para encaminhar à Presidên
cia a matéria constante do expediente recebido.
(Pausa.)

Recebemos o Oficio rr 129, da Liderança do
PTB.

Recebemos também um oficio encaminhado
pelo Presidente Ulysses Guimarães a esta Comis
são.

Ofício do Constituinte Gastone Righi, datado
de 21 de maio, solicitando do Presidente Ulysses
Guimarães retirar o nome do Constituinte Roberto
Jefferson desta Comissão, porque S. Ex"foidesig
nado para a Comissão do Sistema Tributário, Or
çamento e Finanças.

Recebemos, também, os três relatórios das
Subcomissões, que já estão sendo entregues a
V.Ex'"

Recebemos uma série de sugestões encami
nhadas à Comissão da Ordem Econõmica. Todas
elas foram encaminhadas ao Relator, mas estão
igualmente à disposição de qualquer dos Srs.
Constituintes que pertençam a esta Comissão,
ou não.

A matéria é dos nobres Constituintes Roberto
Rollemberg, J.G de Araújo Jorge, Ademir Andra
de, Del Bosco Amaral, Osvaldo Melo, Osvaldo
Modesto. Há, também, correspondências da Fa
culdade de Direitode Curitiba,da União Brasileira
de Informática Pública, do Instituto Brasileiro de
Mineração. Em suma, muita matéria que está à
disposição na Secretaria, que funciona na sala
embaixo desta onde estamos, com a secretária
D. Helena.

ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI-Pela
ordem, Sr. Presidente. V. Ex"está informando que
todas as propostas encaminhadas pelas três Sub
comissões estão a nossa disposição?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - CreIO que
vale a pena uma explicação.

Pelo que eu soube, porque não tive nenhuma
informação oficial, até o dia do funcionamento
das Comissões, quando começou o prazo do rela
tor da Subcomissão, teriam entrado na Presidên
cia da Assembléia Nacional Constituinte cerca de
15 mil sugestões para todas as ComisSões. Des
sas 15 mil, segundo soube também, não posso
garantir, somente foram encaminhadas, ou pro
cessadas no computador e encaminhadas aos
relatores das Subcomissões cerca de 1.400, pou
co menos de 10%. Afora disso, entrou muita ma
téria na Comissão, sugestões de toda espécie,
todas encaminhadas ao Relator.Ultimamente, es
tas já entraram não para a Subcomissão mas
para a Comissão. Por isto estou dando conheci
mento dessa matéria, que está entrando direta
mente para a Comissão da Ordem Econômica,
e não só aquelas que foram recebidas por nós
e vamos registrá-Ias no computador; como aque
las que foram encaminhadas pela Mesa, por qual
quer entidade. Então, como estas, todas estão
à disposição de V. Ex'" na secretaria, com O' He
lena.

Esta reunião, conforme foram V.Ex'" informa
dos, está destinada, primeiro, à distribuição dos
avulsos das três Subcomissões. Mas ela é desti
nada também a analisar esta sugestão que V. Ex'"
receberam, no calendário para os nossos traba
lhos. Acho que todos estão informados de que
aqui, no rodapé desta página que foi distribuída
aos Srs. têm três notas: de hoje, dia.27, até as
24 horas do dia 1° de junho, segunda-feira, nós
vamos discutir os três pareceres das Subcomis
sões, ao mesmo tempo em que vamos sugerir
emendas. Quanto ao prazo, está escrito:

"Asemendas a qualquer dos pareceres se
rão recebidas diariamente na secretaria da
Comissão, no período de 27 de maio até
as 24 horas do dia 10de junho."

Notem bem que esta é uma sugestão, porque
aqui neste papel que foi distribuído e no Regi
mento diz que dia 27 de maio a 19 de junho
teremos cinco dias para discussão dos antepro
jetos e apresentação de emendas. Então, fixei o
prazo até 24 horas do dia 1° de junho. Chamo
a atenção de V.Ex"', porque esta data, esta hora
pelo menos foi indicada por nós, da Presidência,
e acho que é uma hora razoável,aproveitando-se
o dia até a última hora.

"De zero hora do dia 2" - notem que
às 24 horas do dia 1° de junho termina o
prazo de emendas - "imediatamente, até
24 horas do dia 8 de junho, o prazo será
para elaboração do parecer pelo relator."

Este é o prazo destinado ao relator.
V. Ex'" notem que da próxima segunda-feira

até a outra segunda-feira, de zero hora da terça
feira, o relator tem que "se virar", segundo diz
o nosso Constituinte, aqui ao lado.

Na nota três: no dia 10 de junho serão distri
buídos os avulsos do parecer do relator.

Vamos então fazer uma reunião às 10 horas,
para entregar a V. Ex'" o parecer do relator. Se
o relator desejar fazer alguma exposição poderá
nos brindar com essa honra.

Finalmente, o início da votação do parecer será
combinado nesta reunião das 10 horas do dia
10 de junho.

'0 SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento do Pre
sidente.)
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Não ficou claro qual seria o tempo que nós
teríamos para fazer destaques ao parecer do rela
tor.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Nobre
Constituinte, o parecer do Relator ainda não está'
pronto. Nós vamos, por ora, emendar os pare
ceres das Subcomissões, e o destaque só poderá
ser pedido na hora em que começar a votação
do parecer do Relator. Parece que o Regimento
diz que o destaque será pedido antes; então, nós
abriremos um prazo para isso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ UUSSES DE
OLIVEIRA-Sr. Presidente, pela ordem. (Assenti
mento do Presidente.)

Eu gostaria de saber, porque aqui não está mar
cado o prazo para nós apresentarmos emendas
ao parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (José UnS) - Esse é um'
problema que eu pediria a atenção da Constituinte
Irma Passoni, e dos outros Srs. Constituintes~
que não está claro no Regimento. O entendimento
hoje é de que não podemos oferecer emendas
ao parecer do Relator, o que é uma pena. Mas-,
pela sistemática do nosso Regimento, só pode
mos destacar. Por isso é que muita gente está
entrando com emenda substitutiva, porque é a
única maneira. O Regimento não abre uma bre
cha para nós cooperarmos com o Relator na hora
da votação, não há essa figura.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO- Sr.
Presidente, pela ordem. (Assentimento do Presí
dente.)

Ainda sobre esse assunto. Caso o Relator deixe
de consubstanciar no seu relatório alguns artigos
integrantes de um dos relatórios da Subcomissão,
lII1tes de ser feito o relatório não sabemos se ele
vai deixar de considerar ou não. E se ele não
considera, nós não podemos fazer emendas do
relatório? Porque nós não vamos estar prevenidos
de quais artigos ele deixará de consubstanciar
no seu relatório. É uma questão que merece uma
reflexão, porque se o artigo já está inserido no
relatório da Subcomissão e depois não contem
plado no relatório do nobre Relator, não podere
mos emendar o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V. Ex' tem
toda razão. Há a1uma dificuldade. Nós não pode
mos oferecer emendas ao parecer do Relator, até
para ele mesmo julgar. Mas no momento antes
da votação, um dia talvez, haverá um prazo para
V.Ex'" identificarem os destaques que vão enca
minhar ao parecer do Relator. Infelizmente, só
podemos encaminhar destaques supressivos,
modificativos. Esse é um problema que tem que
ser bem analisado, porque, de duas uma: ou nós
queremos aqui uma norma que cerceia a liberda
de; ou uma norma que nos ajude a dialogar. Eu
tenho o meu modo de pensar, mas V.Ex'" é que
devem dicidir.De qualquer modo, o que sugeriria
é que todas essas questões que dizem respeito
ao Regimento fossem anotadas e discutidas com
a Presidência, que talvez nós possamos analisá
las. No momento não vamos ter a menor chance,
a não ser de esclarecer algum ponto.

A SRA CONSTITUINTE MYRIAN PORl'ELlA
Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento do Pre
sidente.)

A impossibilidade de emendarmos o parecer
do Relator é uma norma muito cerceativa da liber
dade da autonomia do Constituinte. Eu digo isso
porque vim da Subcomissão da Questão Urbana
e Transporte, em que me senti e muitos compa
nheiros se sentiram cerceados. Nós ficamos sob
o impérido e domínio da autoridade do Relator,
que não consubstanciou no seu relatório tudo
aquilo que foi debatido pela sociedade, pelos ór
gãos governamentais, pelas associações de clas
ses empresariais, pelas organizações populares,
pelas nossas emendas. O relatório não consubs
tanciou aquilo que foi debatido, aquilo que foi
trazido à tona e à baila pelos Constituintes nem
pelos órgãos e pessoas que foram às sessões
públicas. Não tivemos a condição de apresentar
emendas, só de apresentar·destaques; e, às vezes,
apresentamos o destaque, e o relatório fica todo
entrecortado, desarticulado.

Acho que essa é uma coisa que temos que
pensar neste momento: qual é o papel do Relator,
como deverá ser o procedimento do Relator, para
que aqui não tenhamos aquela autonomia exces
siva do Relator cerceando o pensamento, e que
não consubstancia, afinal, o pensamento de tudo
aquilo que foi tratado na Comissão. Essa é uma
coisa que deve ficar definida. Não poder emendar
o parecer do Relator me parece uma norma regi
mental extremamente cerceante. Podemos discu
tir, mas, na medida em que não podemos influir
decisivamente, estaremos fazendo o quê? O que
aconteceu comigo na Comissão da Questão Ur
bana? Estou com a minha consciência aplacada,
aplainada e apaziguada, mas não se faz Consti
tuição com consciência aplacada nem apazigua
da, se faz com a norma concreta, substantiva,
escrita e formaIizada.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V.Ex' está
identificando um problema que nem é nosso, por
que é do Regimento Geral.Mas acho muito impor
tante que esse assunto seja debatido, porque a
Presidência poderá informar-se melhor e trazer
alguns subsídios. Segundo, porque nós estamos
diante de uma possibilidade de modificar a norma
interna, e se houver uma maneira de conciliar,
o assunto estará aberto. De qualquer modo, acho
que no momento o que se pode fazer é levantar
a questão, pedir a cada um de V.Ex'" que pensem
um pouco para ver para onde nós caminharemos,
se num sentido ou noutro.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES- Sr.
Presidente, pela ordem. (Assentimento do Presi
dente.)

Acho que essa discussão preliminar, rápida,
veio comprovar a necessidade que nós temos
de fazer uma discussão especifica sobre a questão
do Regimento Interno. Nesse sentido, acho perti
nente a colocação feita inicialmente pela Consti
tuinte Irma Passoni, e seu ponto de vista no sen
tido de defIniruma data, para discutirmos, é extre
mamente importante, e acho que já deveríamos
deixar fixado aqui.

Antes de iniciarmos o processo de deliberação,
como V. Ex' já manifestou, temos que entrar no
mérito de algumas dessas questões. Por exemplo,
na nossa Comissão de Reforma Agrária, houve
uma grande polêmica acerca de apresentar ou
não o substitutivo, e o Regimento Intemo da As
sembléia Constituinte, no arl 23, §2-, diz que fica
vedada a apresentação de emenda que substitui

integralmente o projeto. No entanto, em função
de um ponto de vista emitido pelo Presidente da
Constituinte, houve um entendimento de que era
posísível, no meu entender, inclusive contra o es
píríto do Regimento Interno. Temos que fixar es
sas regras com anterioridade, para não enfren
tarmos probemas no momento da votação.

Aoutra questão é esta que está surgindo agora.
Parece-me uma coisa absolutamente irracional
nós sermos obrigados a votar totalmente a favor
ou totalmente contra o relatório do Relator. Acho
que é uma norma impositiva, antidemocrática,
que, inclusive, dificulta o processo de entendi
mento político que tem que haver no processo
de elaboração dos relatórios dessas subcomis
sões, Então, considero absolutamente indíspen
sável permitir que os diversos segmentos, as di
versas correntes, tenham condições de se mani
festar e discutir o relatório do Relator, manifes
tando aquilo em que concordam e destacando
questões que possam ser objeto de emendas.
Parece-me que isso recoloca a necessidade de
fazermos ltma discussão específica sobre a ques
tão do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José IJns) - Mais uma
vez V.Ex' tem razão. Todos estamos convencidos
disso. No caso do substitutivo, a interpretação
do Presidente da Constituinte foi baseada na pos
sibilidade de emenda sobre mais de um item cor
relato. O que a Presidência julgou foi que todos
os temas de uma mesma comissão são corre
latos. Então, a interpretação descambou exata
mente para admissão do substitutivo, embora tal
vez não com esse nome. Eu pediria a V. eX'" que
dessem uma oportunidade à Mesa, primeiro, de
receber sugestões por escrito, segundo, de que
a Mesa se dirija ao Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte para analisar a questão; tercei
ro, que a Mesa marque o momento em que nós
possamos discutir esse assunto, sem prejuízo do
trabalho de hoje.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Sr. Presidente, pela ordem (Assentimento do
Presidente.)

Queria deixar claro que, de acordo com o con
tido na página 4 do Regimento, é possível apre
sentar emendas. Está, aqui, explícíto.lndependen
temente das consultas que V. Ex< fizer ao Presi
dente da Constituinte e inclusive ao Plenário, está
explicito aqui na página 4, no art. 22:

"As emendas deverão ser apresentadas
por escrito, com a devida justificação".

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- V.Ex'talvez
não tenha verificado que essas emendas não di
zem respeito ao parecer, só aos pareceres das
Subcomissões.

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PALMEIRA
- Não, aqui está tratando da Comissão. O item
2 só trata da Comissão e diz que pode ser desta
que e votar emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex' me
permite. A emenda, tal como está citada, ai, diz
respeito a emendas apresentadas aos pareceres
dasSubcomissões. V.Ex' me desculpe, mas esta
é realmente a interpretação.
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o SR. CONSTITUINTE Vl.ADIMIR PALMEIRA
- Não, diz aqui o art. 21:

"Amatéria destacada será submetida a vo
tos após a deliberação do anteprojeto, do
substitutivo ou do grupo de emendas a que
ela pertencer."

Noart. 22,que se refere logo após os destaques,
diz:

"As emendas deverão ser apresentadas
por escrito, com a devida justificação;"

Após o destaque, tem votação de' emenda ao
parecer; está mais do que claro aqui. Imagino
que o Presidente não tem nenhum problema
quanto a esta questão. Está claro que podem
ser apresentadas emendas.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V.Ex-me
desculpe, mas esta norma foifeitacompatibilizada
com o Regimento; então ela não pode estar se
referindo a emendas do parecer do Relator, por
que é vetado pelo Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte.

De qualquer modo, nós estamos diante de um
problema de fato, que é importante e é sério,
e eu acho que já temos uma maneira de, pelo
menos, como encaminhar. Pediria a V. Ex-" para
prosseguirem nesta reunião de hoje.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, pela ordem. (Assentimento do Presi
dente.)

Infelizmente, na minha visão, não procede a
interpretação do Constituinte Vladimir Palmeira,
porquanto o § lodo art. 18 do Regimento Interno
estabelece com toda a clareza, que neste prazo
de cinco dias nós devemos apresentar emendas
aos projetos das Subcomissões, aprovados no
final da semana e distribuídos nesta reunião. O
que significa que nós vamos apresentar o que
chamaríamos de "emendas no escuro", sem sa
ber exatamente qual é o ponto de vista do nobre
Relator desta Comissão.

Com esse mecanismo, eu até me solidarizo,
em termos de responsabilidade, dada a sua forma
equivocada, porque participei da discussão de
emendas neste ponto do Regimento Interno, com
o então Relator Constituinte Fernando Henrique
Cardoso. O que me parece essencial é que nós
busquemos uma fórmula consensual entre nós,
sobre como equacionar os trabalhos da Comissão
a partir de hoje. Caso contrário nós vamos ter
uma avalanche de substitutivos. Creio que eu vou
reapresentar todas as sugestões de normas cons
titucionais que ofereci, não só à Subcomissão
de que fizparte mas também à da Questão Urbana
e à da Reforma Agrária.Vaiser um trabalho buro
crático, nós vamos ter que mudar o cabeçalho,
onde aparece.Subcomissão dos PrincípiosGerais,
ou da Questão Urbana e trocar pela Comissão
da Ordem Econômica, e reapresentar todo esse
papelório para afogar ainda mais o Relator com
as ta~tas mil sugestões de que ele já dispõe para
exammar.

Eu proporia que V. Ex', nesta consulta à Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte e aos
demais companheiros da Comissão, que exami
nássemos a hipótese de em vez de seguirmos
esse calendário, que foiapresentado como suges
tão e que, ao meu ver, vai ser uma discussão
estéril, na medida em que recentissimamente fo
ram votados esses anteprojetos com votações

bastante conllitivas, eu diria que, talvez, devêssé
mos, alternativamente, combinar com o nobre
Relator um prazo para que ele examinasse as su
gestões de normas constitucionais já discutidas,
dificilmente alguém vai apresentar novas idéias,
mas essa possibilidade pode ser prevista, e ele
apresentasse o seu anteprojeto antes dos cinco
dias; e nós pudéssemos apresentar, inversamente,
emendas ao anteprojeto do Relator num prazo
bastante exíguo. Sem o que, eu acredito, nós va
mos seguir o Regimento mas vamos ter um traba
lho puramente burocrático de reapresentar emen
das, de sufocar o Relator com mais papéis, sem
nenhum ganho em matéria de discussão, em ma
téria de negociação política. A discussão tópica
e segmentária de cada compartimento desses
princípios gerais, da questão urbana e da reforma
agrária, a meujuízo,não vaiganhar rigorosamente
nada em relação às discussões havidas nas Sub
comissões. Portanto, a questão de ordem que
formulo a V. Ex- é no sentido de reinterpretar
o Regimento, em função do bom andamento dos
trabalhos, e não na rigidez da sua letra.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - V.Ex-tem
razão em tudo. E quanto à opinião pessoal de
V. Ex-, é claro que nós todos a levaremos em
consideração. Mas,no momento, acho impossível
que a Mesa possa tomar uma decisão nesse senti
do. Neste caso, eu sugeriria que nós simples
mente analisássemos o.calendário geral, em ter
mos de horas reservadas, depois nós encerra
ríamos esta reunião, e certamente eu iria com
nosso Relator buscar subsídios para ver como
se encaminharia a solução deste problema, que
eu acho realmente importante.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, se V. Ex-me permite uma suges
tão, eu faria o seguinte: todos os dias, 27, 28,
29,30 e 31, nós temos reuniões às 10 e.às 17
horas. Assim, só à noite, às 21 horas do dia 28,
poderíamos ter uma reunião especialmente para
debatermos esse assunto, e aí então ficariaa ques
tão decidida de uma vez por todas.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Agradeço
a opinião de V.Ex-

Estou sugerindo que nós tenhamos reuniões
pela manhã e à tarde. Como nós vamos utilizar
esse tempo, no momento, aqui está sugerida a
análise dos pareceres das Subcomissões, de acor
do com o que está no Regimento atual; se a deci
são for em outro sentido é claro que nós encami
nhariamos uma coisa diferente. Poderíamos mar
car essa reunião de hoje para as 17 horas, para
retomarmos o assunto. Seria uma sugestão dife
rente da do Constituinte Fernando Santana, ~e
sugere para amanhã, à noite. Eu sugeriria que
hoje à tarde nós analisássemos esta questão.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, sem prejudicar o colega, eu
gostaria simplesmente de dar a nossa sugestão,
que partia do princípio de não criar nenhuma
dificuldade a todas as reuniões que foram marca
das, que nós consideramos que devam ser realiza
das. Se nós temos reuniões todos os dias pela
manhã e à tarde, o que custa fazer uma reunião
extraordinária à noite, se todos nós estamos aqui
para isso?

Asreuniões serão todas essas que V. Ex-progra
mou. Esta, sobre as questões do Regimento, es-

pecificamente, poderia ser feita amanhã, às 21
horas. Não prejudica ninguém, porque está todó
mundo aqui, todos têm que trabalhar 40 horas
por dia para esta Constituinte.

Fica aí, Sr. Presidente, a minha sugestão.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNElRO
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. (As
sentimento do Presidente.) Sugeri à Presidência
que fosse ao Sr. Presidente da Constituinte expor
esse problema e informar-lhe sobre as dificul
dades que a Comissão está encontrando, e tenho
certeza de que todas as Comissões vão encontrar
essa mesma dificuldade, para fazer emenda ao
rclatório. .

Eu diria o seguinte: se a Constituinte pode tudo,
tenho a impressão de que também pode modi
ficar o nosso Regimento. Se se está falando que
a Constituinte pode até cassar o mandato do Pre
sidente, pode cassar nosso mandato, pode fazer
uma série de coisas, quer dizer, ela pode tudo,
será que não pode modificar o Regimento? Eu
tenho a impressão de que pode, desde que haja
um consenso. Pode sair da nossa Comissão, em
direção às outras Comissões, para o Presidente
da Constituinte achar uma solução para atender
a todos. Esta é a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Vou dar
uma sugestão. Já sabemos qual é o problema
e não adianta ficarmos perdendo tempo. A minha
sugestão é a seguinte: primeiro, submeto a V.
Ex-" este calendário de reuniões pela manhã e
à tarde, independentemente do assunto que for
tratado, porque aqui se está falando em Subco
missão etc. Mas, independentemente disso, fixa
ríamos que, em tese, vamos nos reunir pela ma
nhã e à tarde nesses dias.

Segundo, reservaríamos a reunião de hoje à
tarde, para a Mesa já trazer uma decisão, à luz
do Regimento atual, se há possibilidade de modi
ficação.

Se nesse ínterim V. Ex-" apresentarem alguma
sugestão para aquilo que nós podemos modificar,
que é a norma interna, nós também já progra
ríamos a maneira de analisar esse problema. Essa
é a minha sugestão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Líns) - V. Ex- tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo 
Gostaria de pedir a atenção dos companheiros
para a seguinte proposta, que visa facilitaros tra
balhos do Relator e da Secretaria desta Comissão:
que todas as sugestões de normas constitucionais
apresentadas sejam consideradas emendas aos
projetos das Subcomissões, o que evitaria que
cada um de nós reapresentasse todo o papelório
para ser catalogado, porque já está tudo regis
trado no computador. De modo que, com que
esta sugestão, penso tomar desnecessária a ree
missão de todos esses papéis.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Esta não
é bem uma questão de ordem, porque não está
na minha alçada tomar decisão sobre isso, mas
todas as sugestões apresentadas, naturalmente,
foram encaminhadas ao Relator.

Seria bom, para aqueles que têm interesse em
chamar a atenção do Relator para determinados
aspectos das suas sugestões, que reencaminhas-
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sem, porque o Relator deve estar, talvez,com cin
co mil sugestões.

Então, vou fazeruma proposta final: nós vamos,
na reunião das 17 horas, debater a questão do
relatório da primeira Subcomissão, e ao mesmo
tempo a Presidência convoca uma reunião para
às 20 horas, para discutirmos o problema do Regi
mento.

O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. (As
sentimento do Presidente.) Concordo com tudo
isso que foi aprovado até agora e o que não foi
que venha a sê-lo também.

Sr. Presidente, quero dar a seguinte sugestão:
já temos uma boa experiência dos trabalhos reali
zados nas Subcomissões. Aprendemos muito e
desaprendemos também, mas principalmente
aprendemos. Tenho certeza, Sr. Presidente, de
que todos os colegas deverão concordar comigo
que o trabalho fundamental no sentido concreto
de fazer a Constituição deu-se, fundamentalmen
te, depois da apresentação pelo Relator de seu
parecer.

Antes dessa apresentação do Relator, ficamos
praticamente perdendo tempo, discutindo e apre
sentando montes de propostas, algumas" das
quais o Relator não teve o cuidado nem de ler,
deu o parecer mas não acatou.

Isso foiuma prática, Sr. Presidente, que aconte
ceu em todas as Subcomissões. Naquelas em
que o Relator teve uma dedicação maior, S. Ex'
até leu e deu o parecer, mas colocou nele aquilo
que mais ou menos a sua consciência ditava.

Nesse sentido, Sr. Presidente, vamos aqui apro
var um calendário exaustivo, com reuniões pela
manhã e à tarde, até o dia 10A partir daí, Sr.
Presidente, vamos abrir um prazo para que o Rela
tor aprecie as emendas e os pareceres apresen
tados. Só que o Relator pode aceitar sugestões
oriundas das Subcomissões e dos Constituintes,
como também pode não fazê-lo,e simplesmente,
na verdade, só vamos ter oportunidade de discutir
concretamente o que vai para a Sistematização
quando S. Ex' apresentar seu relatório.

Enquanto isso, podemos exercitar o máximo
de dedicação a emendas e pareceres, mas, na
verdade, só vamos ter condições de apresentar
alguma coisa substantiva a partir do momento
em que tomarmos conhecimento do relatório que
S. Ex' vai apresentar.

Então, nesse sentido, Sr. Presidente, baseado
nessa experiência que todos tivemos, em todas
as Subcomissões, faço a seguinte sugestão para
que V. Ex' leveao plenário da Constituinte.Temos,
inclusive, Sr. Presidente, que ver que esse Regi
mento é possível de ser modificado, até porque
V. Ex' está marcando reuniões às 17 horas, o
que vai contra o Regimento Interno, que não per
mite que sejam feitas reuniões em coincidência
com a reunião da Constituinte.

Mas esse não é caso, acho até que têm que
ser feitas, mesmo, reuniões à tarde.

Aminha proposta é a seguinte: que os Relatores
das Comissões Temáticas, recebendo, agora, os
pareceres das Subcomissões, tenham logo o pra
zopara emitirem os seus pareceres e nós comece
mos a discutir exatamente depois do parecer do
Relator, baseado no que veio das Subcomissões;
e inverter o prazo, ao invés de começar discutindo
propostas para, depois, o Relator ter prazo para
dar seu parecer e começarmos a votar com desta
que, que S. Ex' primeiro faça o relatório, para,

depois, receber emendas e sugestões para ir à
Comissão de Sistematização.

Esta é a proposta que trago, para que a Comis
são apresente-a ao plenário da Assembléia Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Luis) - V.Ex' tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- DustrePresidente, V. Ex', antes de ter concedido
a questão de ordem ao Constituinte Percival Mu
niz, havia colocado uma sugestão que merece
a apreciação da Comissão, que foi a seguinte:
que o calendário continuava como está aqui pro
posto e que, hoje à noite, teríamos uma reunião
para tratar especialmente da questão do Regi
mento. Esta sugestão de V. Ex' não foi conside
rada pela Comissão, porque logo entrou a questão
de ordem.

Então, é necessário que isso seja apreciado
antes que qualquer outra pessoa fale, senão a
proposta de V. Ex' ficará no espaço.

O SR. PRESIDENTE (José uns) - A questão
da convocação é da minha alçada. Está convo
cada. Agora, quanto à primeira parte, realmente
V. EX'" poderiam dar sugestões.

ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI-Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - V.Ex' tem
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- É
inquestionável a reunião das 21 horas. Eu ques
tiono o encaminhamento do Constituinte Percival
Munizquanto ao andamento do restante dos tra
balhos. É isso que V.Ex' vai determinar, agora?

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - V.Ex' fique
tranqüila, porque não podemos tomar decisão
sobre isso agora.

Então, a reunião ficaria marcada para as 17
horas, para discutirmos o parecer da Emenda
6-A Isto é, começaremos o processo, conforme
está no Regimento, e à noite, às 20 horas, faremos
uma IeJIDiÃQ. Rara analisar_<!problema-do Regi
mento.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ROBERTO PON
TE - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - V.Ex' tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ROBERTO PON
TE - Por que não pode ser invertido e a reunião
das 17 horas passaria a tratar desse assunto?

O SR. PRESIDENTF(José Uns) - Porque pre
cisamos de tempo. E um assunto que interessa
ao Relator.S. Ex"está programado para trabalhar
nesta sistemática. Depois, temos um Regimento
que tem suas imposições. Eu não posso ser arbi
trário e nem a Comissão o pode ser.

Então, acho que um pouco mais de tempo
nos ajudaria.

O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - V.Ex' tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
- Sr. Presidente, sugiro que nesse período até

as 17 horas, o Presidente e o Relator,juntamente
com a Mesa da Constituinte, possam dirimirtodas
essas dúvidas, para que tenhamos, às 20 horas,
uma reunião produtiva.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Nós fare
mos um esforço.

O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
- Porque, do contrário...

O SR. CONSTITUINTE (José Uns) - Não vai
depender somente de nós. Nada mais havendo
a tr~tar, vou encerrar os trabalhos desta Comissão.
Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 11 horas e 30
minutos.)

4"ReuniãoOrdinária

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e vinte e oito minutos, em sala do Anexo
Ddo Senado Federal, reuniu-se a Comissão da
Ordem Econômica sob a Presidência do Consti
tuinte José Uns. O Lívrode Presença, registrando
apenas trinta assinaturas, respectivamente dos
Senhores Constituintes: GilsonMachado, Antonio
Carlos Franco, Amaury Müller,Rosa Prata, Sérgio
Naya, Irma Passoni, LuizMarques, Jonas Pinheiro,
Aldo Arantes, Vladimir Palmeira, Manoel Castro,
Severo Gomes, LuizSalomão, Alysson Paulinelli,
Fernando Santana, MyriamPortella,Rachid Salda
nha Derzi,Paulo Zarzur,Jalles Fontoura, Oswaldo
Uma Filho, Percival Muniz,Irapuan Costa Júnior,
Ivo Mainardi, Luiz Roberto Ponte, Vicente Bego,
Antonio Ueno, Benedicto Monteiro, Denisar Amei
ro e Antero de Barros, não consolidou o número
regimental, o que fez com que o Senhor Presi
dente explicasse aos Membros da Comissão que,
por tratar-se apenas de uma reunião de debates,
a mesma seria instalada sem a prévia necessidade
do quorum previsto, no que obteve a aprovação
dos presentes. Iniciando o Expediente, o Senhor
Presidente, atendendo uma Questão de Ordem
suscitada pela Constituinte Irma Passoni, passou
lhe a palavra. A questionante submeteu então aos
presentes um acordo sobre as normas para o
funcionamento da Comissão para, desta forma,
cancelar a reunião marcada e convocada para
as vinte horas. A sugestão foi acatada pelos pre
sentes. Retomando a palavra, o Senhor Presidente
passou à discussão sobre os trabalhos futuros
da Comissão, dando sugestões e as recebendo
dos Senhores Constituintes. Pela ordem usa da
palavra o Constituinte Amaury Müller. O Senhor
Presidente, comunicando o interesse do Relator
em propor sua sugestão aos trabalhos, passou-lhe
a palavra. No uso da palavra expõe o Relator,
Constituinte Severo Gomes, que acatava em parte
a idéia inicial da preparação de um esboço de
anteprojeto que, posteriormente, seria alvo de dis
cussão e emendas pelos Membros da Comissão.
Pela ordem solicitam e usam da palavra os Consti
tuintes: Irma Passoni, Vladimir Palmeira e Aldo
Arantes. O Senhor Presidente retoma a palavra,
faz considerações sobre os debates e solicita do
Relator sua sugestão final.O Relator, Constituinte
Severo Gomes, sugere, então, seja assim decidida
a questão: faza entrega de um esboço de antepro
es, até o dia quatro de junho próximo vindouro,
no prazo limite das vinte quatro horas; reserva
os dias cinco e seis imediatos para o recebimento
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de emendas; finalmente, faz os devidos estudos
do material apresentado durante os dias sete e
oito, ocasião em que faz a entrega, formal, em
reunião às dezessete horas, do parecer definitivo.
A sugestão, deliberada em plenário, obteve apro
vação unânime. Arguindo Questão de Ordem, o
Constituinte"Luiz Salomão explicita aos Consti
tuintes presentes que a falta de quorum impedia
a deliberação, sugerindo, contudo, que a decisão
ficasse ad referendum. Houve,por parte dos pre
sentes, inclusive do Presidente, apoio à sugestão,
que novamente expõe aos Membros da Comissão
que a questão não se tratava de matéria conclu
siva. Dando prosseguimento aos debates, o Se
nhor Presidente passa a palavra aos Constituintes
Fernando Santana e VladimirPalmeira. O Senhor
Presidente, após ratificar a sugestão apresentada
pelo Senhor Relatorno tocante aos trabalhos, sub
mete à discussão plenária a sugestão de se fazer
duas reuniões diárias, às 10:00 e 17:00 horas res
pectivamente, exirnindo-se nestas, a exigência de
quomm, uma vez tratar apenas de reuniões para
debates, excluídos os sábados e domingos. A su
gestão é aprovada por unanimidade. Em continui
dade aos debates usaram da palavra os Consti
tuintes: Gilson Machado; Fernando Santana; Irma
Passoni, aparteada pelos Constituintes Percival
Muniz, Fernando Santana, Myriam Portella e Gil
son Machado. O Presidente solicita dos presentes
seja determinado um prazo. máximo para cada
orador, para o que é sugerido dez minutos e apro
vado. Dando seqüência nas discussões, usam da
palavra os Constituintes: Alysson Paulinelli, apar
teado por Fernando Santana; VladimirPalmeira,
aparteado por MyriamPortella e Fernando Santa
na; Sérgio Naya, que cede aparte a VladimirPal
meira; Jalles Fontoura, que houve seus pares Alys
son Paulinelli, Vladimir Palmeira e Irma Passoni;
Denisar Arneiro; Percival Muniz, que concede
aparte a AlyssonPaulinelli; Sérgio Naya e Oswaldo
Lima Filho. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dá por encerrados os trabalhos às vinte
horas e cinco minutos, convocando os Membros
da Comissão para a reunião do próximo dia vinte
e oito, às dez horas, para continuidade dos deba
tes. O inteiro teor dos trabalhos terá sua publica
ção no Diário da Assembléia Nacional Consti
blinle, após a tradução das notas taquigráficas
e o competente registro datilográfico. E, para
constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos
Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
Constituinte José Uns, Presidente.

ANEXO À ATA DA 4' RE(JNIÃO (ORDI
NARiA) DA COMISSÃO DA ORDEM ECO
NÔMICA, REAliZADA EM 27 DE MAIO DE
1987, ÀS 17HORAS E 28 MINUTos, iNTE
ORA DO APANHAMENTO TAQ(JfORÁFlCO,
COM P(JBUCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RiZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO, CONSTIT(JINTEJOSÉ UNS.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Esta reu
nião foi convocada para que debatêssemos o an
teprojeto da Comissão 6 A Está aberto o debate.
Acredito que V. Ex'" tenham o mateiral à mão,
inclusive o relatório da Subcomissão.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSOi,i 
Gostaria de levantar a questão da reunião depois
das 20 horas. Ela, teri}l por, principio uma certa

revisão do Regimento Interno. Submeto ao Plená
rio o seguinte:

A questão mais polêmica seria apresentar o
relatório antes do prazo final, para que pudés
semos discutir, emendar, etc. Isso não seria regi
mental, porque não poderíamos fazê-lona Comis
são, mas seria um entendimento.

Não haveria possibilidade de chegarmos a um
acordo em até suspendermos a reunião da noite
- não sei se isso adiantaria os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Pelo que
conversei, é possível que a tese levantada aqui,
pela manhã, seja viável,dependendo, naturalmen
te, da maioria absoluta da Comissão. Mas eu não
me animaria a conduzir esse entendimento sem
antes ouvir a palavra do Relator, se S. Ex" acha
que é possível ou não analisar o problema e entrar
num entendimento.

No meu modo de ver, isso facilitaria, quanto
à racionalidade dos trabalhos, para os Constituin
tes que querem ver suas idéias bem debatidas
e com possibilidade de serem aproveitadas. Facili
taria o trabalho da Comissão como um todo e,
sobretudo, o trabalho do Relator.

O SR. CONSmUINTE AMAURY MÜLLER 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)-Com a pala
vra o Constituinte Amaury Müller.

O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER 
Antes de dar a palavra ao ilustre Relator, gostaria
de colocar também a minha posição, pois fui um
dos que levantaram a possibilidade de reexame
do Regimento Interno da Comissão da Ordem
Econômica.

Aexemplo da Constituinte Irma Passoni, se che
garmos a um consenso e decidirmos que este
Regimento satisfaz as necessidades dos nossos
trabalhos, e se esta for a opinião do Relator,penso
que a reunião da noite ficaria prejudicada e pode
ria ser cancelada.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V.Ex" tem
razão. Chamaria a atenção de V. Ex'" para o dis
posto no art. 21 do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte - Resolução n° 2/87.

Este artigo está na Seção 11 - Da Elaboração
do Projeto da Constituição:

"Art, 21. Cada Comissão fará a distribui
ção do seu trabalho e marcará prazo para
a duração dos seus debates."

Este artigo nos dá a possibilidade de entendi
mento a nível da Comissão. De qualquer modo,
a Mesa está inteiramente aberta. Se alguém quiser
usar a palavra, poderá fazê-lo.Se não, pediria ao
Relator que nos dissesse alguma coisa.

Eu queira acrescentar que estive com a Secre
taria da Assembléia Nacional Constituinte e tro
quei idéias com muitos. Esta idéia não é nova,
pois já foi aventada por outras Comissões. No
momento, a questão parece estar para ser deci
dida no âmbito de cada Comissão. Então, cada
Comissão pode tomar a sua decisão.

Com a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Como disse V.Ex", o art. 21 dizque cada Comis
são fará a distribuição do seu trabalho e marcará
prazo para a duração dos debates.

O que o art. 21 estatui no meu entendimento,
está dentro de outros artigos, quer dizer, com
relação àquele prazo inicialde 5 dias e o posterior
de 5 dias para a apresentação do relatório.

Tomei por base, na organização do meu traba
lho, a feitura de um cronograma, cuja alteração
demanda uma série de ajustamentos.

Na reunião de hoje cedo, mantive alguns conta
tos. E daí surgiu-me uma sugestão a fazer, Sr.
Presidente, que talvezpudesse compatibilizar isso
que, com muita propriedade, V. Ex" chamou de
racionalidade, para que os Constituintes possa
apresentar emendas ao projeto do Relator. Seria
no sentido de que eu adiantasse em dois dias
a apresentação do anteprojeto. A data, de acordo
com o nosso cronograma, seria às 24 horas do
dia 8. Eu apresentaria às 24 horas do dia 6. Então,
teríamos dois dias para o conhecimento do texto
e apresentação de emendas, de tal modo que
pudéssemos compatibilizar o que foi estabeleci
do, o que estatui o Regimento, com essa aspira
ção que têm os Constituintes, com essa raciona
lidade de poder apresentar emendas em face da
apresentação do projeto.

ASRA CONSmUINTE IRMA PASSONI-Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) -Com a pala
vra a Constituinte Irma Passoni.

A SRA.CONsmUINTE IRMA PASSONI- Só
precisariam ficar registrado, inclusive gravado,
que é apenas um procedimento interno da Comis
são. Não é que V. Ex' se adianta ao relatório,
mas que V.Ex" o apresenta sujeito, internamente,
nesta Comisssão, às emendas, sendo que o rela
tório final V. Ex" o apresentará dentro do prazo
estipulado.

E preciso que isso fique bem claro, para que
não haja dúvidas quanto a esse procedimento.
Senão poderia ficar entendido que esse seria o
relatório finaldo Relator. Ele é apenas um esboço,
um rascunho de relatório, de anteprojeto.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Entendi
que os Srs. Membros desta Comissão, apresen
tando emendas sobre o projeto, o estariam fazen
do com a maior propriedade, embora com a es
cassez do tempo, que todos reconhecemos ser
aflitiva.

O SR. CONSmUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento da
Presidência.)

Ouvi a proposta do Relator. Mas dois dias é
um prazo muito curto. Afórmula anterior proposta
pelo colega Constituinte, de manhã, era mais inte
ressante: o nobre Relator faria um esboço inicial,
a partir do que foi discutido nas Subcomissões.
Em cima disso, redigiríamos um trabalho com
a estrutura que o Relator apresentasse. Isso vai
desaguar numa discussão e numa negociação
que permitirá ao Relator apresentar um relatório
final, dentro do prazo, mas já compreendendo
como se enquadra à Comissão, que respondesse
a uma discussão política determinada.

Dois dias seriam só para discutir melhor o rela
tório do Relator, o anteprojeto do Relator, mas
não permitem o estudo, a emenda e a discussão
para afinarmos concepções diferentes aqui e che
garmos a um entendimento.
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oSR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Pe
Jaordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Está regis
trada a observação de V. Ex"

Com a palavra o Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Queria manifestar uma opinião diferente à que
expôs o combativo companheiro do PT, Consti
tuinte Vladimir Palmeira.

Essafase preliminar é absolutamente indispen
sável, até para que o Relator tenha melhores con
dições de fazer o seu relatório, o seu anteprojeto
de relatório.

Acompanhamos o trabalho do Relator Severo
Gomes. S. Ex" esteve, na medida do possível, em
cada Subcomissão, mas não teve condições de
estar todo o tempo em todas as Subcomissões.

Um trabalho preliminar de discussão não deve
ser exaustivo. Minha proposta é que fizéssemos
esse debate, sem definir qual relatório iríamos
discutir, mas que discutíssemos uns três relató
rios, para aferirmos os pontos onde existem pro
blemas para o Relator ter esse referencial.

Poderíamos trabalhar essa questão hoje, ama
nhã e sexta-feira. Suspenderíamos depois, para
que o Relator pudesse fazer o esboço do antepro
jeto, e voltaríamos, em dois dias, para a discussão,
como propõe o Relator.

Se não fizermos esse trabalho preliminar, o Re
lator fica com uma certa dificuldade para elaborar
o relatório. Mas, se levarmos isso ao exagero, de
que o Relator só elabore o projeto na fase final,
criamos uma situação esdrúxula de não poder
mos apresentar emendas ao relatório.

Essa solução permite discutir agora todos os
relatórios, para termos uma certa idéia na conti
nuidade, no meu entender, a partir de sábado
e domingo. Como vai ser difícil termos quorum
no sábado e domingo, já liberaríamos o Relator
para, no final da semana, começar a elaboração
do anteprojeto. Conforme S. Ex" solicita, o prazo
seria até o dia 6. Nesses dois dias, faríamos uma
discussão, abordando todos os aspectos do rela
tório e apresentando as nossas emendas.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Ouvi a V.
f:x'I e teria também uma sugestão a dar, ou me
lhor, faria com V. Ex'" uma análise. Pela sistemá
tica atual, de hoje até o dia 6, o Relator estaria
amarrado, teorícamente, esperando as emendas
que seriam oferecidas aos pareceres das Subco
missões. O Relator não estaria com disponibi
lidade para começar a fazer seu relatório e seu
perecer, Isso iria até o dia 1°, que é a próxima
segunda-feira, isto é, do dia 27-5 até o dia 1°_6.
Do dia 1° até o dia 8, o Relator estaria preparando
o seu parecer, que não conheceríamos, a não
ser no avulso publicado, pois não teríamos acesso
a esse parecer e nenhum diálogo com S. Ex"

A minha sugestão é a seguinte - pediria a
V. Ex'" que acompanhassem o meu raciocínio:
primeiro, não vamos deixar de cumprir o Regi
mento. Quem quiser apresentar emenda a partir
de hoje, pelo Regimento, tem o direito de fazê-lo,
com base nesses pareceres que ai estão. Talvez
não seja produtivo, mas ninguém tem o direito
de cercear a liberdade de ninguém. V.Ex'" podem
mandar as emendas, que o Relator irá recebê-Ias.

Segundo, o Relator também não precisa estar
amarrado a essas reuniões, a não ser que queira;

é por livre e espontânea vontade que S. Ex"vem
às reuniões. Mas S. Ex"ficaria livre, inclusive hoje,
para preparar o seu parecer.

Este parecer, uma vez preparado, seria divul
gado na Comissão, e a Comissão iria oferecer
emendas. É uma decisão do Relator, que deveria
ser apresentado como tal, ou seja, a vontade do
Relator de receber a contribuição dos Constituin
tes, de dialogar com S. Ex"', durante um tempo
disponível.

O Relator apresentaria, então, um anteprojeto
do seu parecer. Nós sugeriríamos as emendas,
e o Relator teria um certo prazo para, em face
das emendas, refazer o seu parecer.

Essas emendas seriam, então, umas incorpo
radas ao parecer final e outras poderiam ser desta
cadas na votação.

A minha sugestão é que seja dado ao Relator
o prazo não de 27 alo, mas de 27 a 3 de junho.
No dia 5, S. EX'apresentaria o parecer. Por que
dia 5? No dia 3, S. Ex"apresentaria o parecer.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr.
Presidente, nesse intervalo, supõe-se que apre
sentamos as emendas. Caso contrário, não haverá
tempo para que S. EX' faça um novo relatório
final.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) -Se o Relator
ficar com o prazo de até o dia 3, teríamos os
dias 3, 4 e 5 para as emendas, portanto, 3 dias.
S. Ex"teria mais 3 dias para apresentar o relatório
definitivo. Este seria o caminho.

Na sistemática nova seria assim: uma vez que
o Relator apresentou o esboço do parecer, ao
qual sugerimos emendas, S. Ex" novamente se
recolhe, medita o relatório definitivo, com parecer
sobre as emendas.

É preciso que V. Ex'" tenham tempo para se
preparar para o debate da votação. Para isso, é
preciso identificar o esquema de emenda, para
se evitar o que aconteceu em várias Comissões,
em que ninguém sabia propriamente o que estava
votando. Não houve tempo para que os seus
membros analisassem as emendas.

A minha sugestão é, então a seguinte: 3 a 5/6
para o primeiro parecer e de 5 a 8 para refazê-lo.
A palavra final seria do Relator. Um dia a mais,
um dia a menos não fará tanta diferença, mas
é preciso ouvir a S. Ex"(Pausa)

(O Sr. Presidente conversa com o Sr. Relator.
Fora do microfone. Inaudfvel.)

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - O Relator
faz uma sugestão: S. Ex" entregará o seu parecer
no dia 4 até à meia-noite. Do dia 4 até o dia
6, à meia-noite - dois dias - nós teríamos para
oferecer emendas ao parecer do Relator. No dia
6 até à meia-noite nós receberíamos emendas,
e o Relator teria até à meia-noite do dia 8 para
entregar o definitivo;e como temos dois dias para
a publicação do avulso, nesses dois dias teríamos
uma cópia do parecer, mesmo sem a publicação,
e discutiríamos a questão das emendas, o proble
ma do registro de emendas; em suma, para que
fique bem entendido, no dia 4, o parecer sofrerá
emendas, portanto, eu o estou chamando de pro
visório, é um esboço, na verdade. Nesse momen
to, nós agresentaremos emendas e algumas des
sas emendas S. Ex" aproveitará incorporando-as
no seu parecer definitfvo.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - V. Ex'
promete isso?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Não. Supo
nho, poderá ser zero, mas é possível. (Risos). Se
for bem feita depende da emenda. Então, algu
mas poderão ser aproveitadas. Outras não serão
e certamente algumas serão aproveitadas em par
te. Quer dizer, a sistemática para a votação seria
o parecer e as emendas, umas com parecer favo
rável, outras não. É a mesma sistemática prevista
aqui. Só que entenderíamo-nos sobre as emendas
que entrarão, e faríamos uma anotação para
distribuir emendas tais e tais, com uma divulgação
sobre cada uma delas, para que V. Ex'" possam
raciocinar sobre a matéria a ser votada.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI -Eu
pediria que a Presidência solicitasse à Secretaria
da Comissão que, nesse prazo todos nós soubés
semos e tivéssemos cópias de todas as emendas.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Sim, claro.
Esse problema que a nobre Constituinte está

levantando é interessante: há emendas que vêm
das Subcomissões, que podem ser reapresen
tadas aqui; há emendas que alguns de V. Ex"
podem aproveitar, porque o Regimento permite,
e mesmo a partir de hoje poderão apresentá-Ias,
pois temos algumas lá, e estou autorizando a en
caminhar essas emendas para o Relator, mandar
tirar cópias para distribuir a V. EX'" aliás, publica
remos em avulso todas 'essas emendas. Mas, no
meu modo de ver, quem vai entrar com emenda
agora poderia esperar a apresentação do parecer
do Relator. Acho que seria mais produtivo, quer
dizer, sem cercar a liberdade de V. Ex", mas da
análise resulta essa conclusão.

Como não há número para deliberar sobre isso,
eu gostaria de submeter, talvez, na reunião da
noite.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Sr.
Presidente, mas isso não é uma questão regi
mental. É uma coisa diferente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Eu acho
que o Relator está abrindo mão de prerrogativa
dele. Não é uma questão regimental, como V.
Ex" bem disse.

ASRA. CONSTITUINTEIRMA PASSONI-Nós
aplicamos, ad referendum, se houver recurso.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO- Sr.
Presidente, tendo em vista que nós perdemos a
reunião da manhã e já avançamos bastante nesta,
sem uma decisão sobre como vamos encaminhar
o nosso trabalho, proporia V.EX'que nós tomás
semos a deliberação que V. Ex", propôs, ad refe
rendum, de uma reunião que houvesse quorum,
para que pudéssemos avançar.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Muito bem,
está tomada a decisão.

OSR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Um mo
mento. Eu queria informar, também, que a idéia
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do Constituinte Aldo Arantes foi incluída nessa
sugestão. Então, satisfaz a todos. (Pausa.)

V. Ex"tem a palavra.

OSR. CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Sr. Presidente, estamos todos de acordo, pare
ce-me à primeira vista.Mas não ouvimos a palavra
do Relator, S. Ex" ficou em silêncio até agora.
Eu quero saber o que o Relator diz.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Eu que
iniciei a proposta em mãos do Presidente, e che
gamos a uma conclusão. A única coisa que eu
gostaria de colocar é que, eventualmente, se essa
decisão não for referendada numa reunião em
que haja quorum, nós cairemos na situação ante
rior, que é o cumprimento do Regimento, da As
sembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Muitobem.
Vou repetir: e hoje até o dia 4, à meia-noite, este
é o tempo disponível pelo Relator para apresentar
o esboço do parecer.

O SR. CONSmUINTE WLADIMIR PALMEIRA
- Eu faria uma tentativa de ganhar o Relator...

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Tentativa
ou tentação?

O SR. CONSmUINTE WLADIMIR PALMEIRA..
- porque também temos de ganhar alguma coi
sa - mas o Relator poderia apresentar o esboço
do parecer numa reunião às 6 horas da tarde
do dia 4. Para na noite do dia 4, podermos traba
lhar as emendas. (Muito bem!)

O SR. RELATOR (Severo Gomes)-Eu estava
dizendo ao nosso Presidente que, se num determi
nado momento, eu estiver aprontado o esboço,
eu vou trazê-lo.Agora, eu tenho um limite estabe
lecido, e vou fazer o maior esforço para trazer
atéantes.

O SR.CONsmUINTE FERNANDO SANTANA
- Para antecipar, não é isso?

O SR. REIJ\TOR (Severo Gomes) - Exata
mente.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) -Então, ficou
o seguinte: o Relator apresentará o esboço no
dia 4 até à meia-noite, pode ser antes - e quero
explicar que a Mesa mandará rodar imediatamen
te no mimeógrafo para distribuir a V. Ex' nas pri
meiras horas do dia 5. As emendas deverão ser
encaminhadas até o dia 6, à meia-noite.

O SR.CONsmUlNTE FERNANDO SANTANA
- De 5 a 6 de junho, não é isso?

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Nós temos
dois dias. De 4 a 6 de junho até à meia-noite.
No dia 8, até à meia-noite, o Relator entregará,
conforme prescreve o Regimento, quer dizer,sem
nenhuma modificação no prazo, a entrega do pa
recer definitivo. Agora, já que nós decidimos, a
votação, quando houver número, será a partir do
dia 8. Está nesse papel que distribuí para V. Ex-'
Dia 10 de junho - distribuição dos avulsos do
parecer do Relator e reunião da Comissão às 10
horas. Então, nessa hora nós vamos marcar todo
o processo de votação. E no dia 15, temos que
remeter o parecer à Comissão de Sistematização.
Agora, independentemente disso, vamos fazer -

caso V. Ex-' acharem conveniente - umas duas
reuniões por dia? Senão faremos uma.

Quero submeter à Comissão, agora, se deve
mos fazer de acordo com esse calendário, pela
manhã e à tarde, para debater - e acho aquela
idéia do Constituinte Aldo Arantes de grande im
portância - uma espécie de debate para que
a Comissão viva um pouco mais o problema,
embora o Relator esteja lá fazendo o seu parecer.

Com base nesse material da Subcomissão essa
rotina que está prevista no Regimento atual pode
rá ser cumprida. A minha dúvida é se V.Ex-' que
rem as duas reuniões por dia ou uma só?

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Uma só
basta.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Mas, de
qualquer modo essas reuniões não irão precisar
de quorum, porque nós não iremos decidir nada.

Consulto os Srs. Constituintes qual é a opção?
(Pausa.)

Vou manter as duas reuniões. A opção devia
ser de V. Ex-' mas nós iremos manter as duas
reuniões, excluindo o sábado e o domingo.

Muito bem! Então inicio o debate. Se V. Ex-'
quiserem usar da prerrogativa, pedindo a palavra
para discutir o parecer da primeira Subcomissão...

O SR..CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - De
sejo me inscrever, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte LuizSalomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes:

Gostaria de tecer alguns comentários sobre o
projeto da Subcomissão 6A que resultou num
longo processo de discussão, de apresentação
de propostas e de uma votação, cujas anomalias
foram registradas e resultaram num projeto que,
a meu juízo, não corresponde às necessidades
da sociedade e da economia brasileira.

Creio, inclusive, que se esta formulação pros
perar, ele corre o risco de sair natimorta, no sen
tido de que alguns preceitos constitucionais, algu
mas conquistas do povo brasileiro foram derro
gadas por esse projeto, finalmente votado, pela
Subcomissão 6A Isso, em decorrência da forma
ção de uma maioria circunstancial, que votou em
bloco numa determinada linha, criando um verda
deiro substitutivo completamente diverso do ante
projeto do Relator.

Eu gostaria de destacar cinco pontos dessa
resultante dos trabalhos que, a meu ver, devem
merecer a atenção especial do Relator, a fim de
que se formule um novo projeto da Comissão,
que consulte a média das opiniões desta Comis
são. O primeiro ponto, que eu gostaria de desta
car, foia exclusão do art, 1°de qualquer referência
a componentes do trabalho, como um dos ele
mentos da formação da produção e que foi, sim
plesmente, abolido dessa formulação do art. 1°.
O Relator, originalmente, propôs que a ordem
econômica fosse fundada no trabalho. Isso foi
substituído para que a ordem econômica fosse
fundada na livre iniciativa.Se se propusesse que
fosse fundada no capital e no trabalho, ainda have
ria um mínimo de coerência, em relação aos ele
mentos que formam a produção. Mas, colocar
a livre iniciativa e a valorização do trabalho no
caput dessa proposição, parece-me uma forma

pouco coerente com o próprio processo produ
tivo. De modo que todos os princípios, a proprie
dade privada e os meios de produção, a livrecon
corrência, a igualdade e oportunidade, a função
social da propriedade, a defesa do consumidor
e a defesa do meio ambiente, de certa forma,
ignoraram essa conquista já consagrada nas
Constituições brasileiras de uma atenção especial
para o trabalho, com uma componente tão ou
mais importante do que o capital no processo
produtivo.

Outro ponto, que a meu juízo merece uma revi
são negociada, naturalmente, é aquela constante
do art. 3° em que se definiu empresa brasileira
ou nacional em função de ter aqui no País a sede
da sua administração e estar organizada segundo
as leis brasileiras.

Ora, esses são critérios bastante vagos e de
certa forma pleonásticos, porque não pode haver
uma sociedade, uma empresa organizada no País,
senão for segundo as leis brasileiras. Portanto,
essa recomendação seria supérflua, e ter a sua
administração sediada no País, não representa
nenhum tipo de distinção, em relação à presença
do capital estrangeiro, majoritário ou minoritário,
ou a empresa exclusiva ou majoritária do capital
nacional.

De modo que, esse é um outro 'POnto que o
nobre Relator, em consulta com as várias corren
tes de opinião, presentes nesta Comissão, poderá
dar uma formulação mais adequada.

O terceiro ponto, que eu gostaria de assinalar,
que consta do art. 5° e do art. 6°, diz respeito
ao papel do Estado como agente produtivo. Esses
dois artigos estabelecem tais restrições, pura e
simplesmente, negando a realidade. Acho que
nós não temos o direito de formular um conjunto
de normas constitucionais que agridam os fatos,
que agridam a realidade, como aqui está pro
posto, a ponto de que a intervenção do Estado,
no domínio econômico só ocorrerá em circuns
tâncias quase que excepcionais, quando compro
vadamente, que é uma coisa muito vaga, essa
atividade não possa ser dissolvida em regime de
livreconcorrência e de liberdade de iniciativa; que
sempre que a iniciativaprivada estiver em condi
ções a intervenção do Estado deve desaparecer,
enfim, nós regredimos em relação à formulação
atual, onde é reservado um papel supletivo ao
capital estatal. Creio que essa formulação, que
representa uma hegemonia da classe empresa
rial, como definidora de como se deve organizar
a economia brasileira, não resistirá à própria reali
dade do desenvolvimento econômico e social do
País.

Um outro ponto fundamental é a questão con
tida no art. 13, em que foi derrogado o monopólio
estatal sobre o refino,a importação e a exportação
do petróleo. Conquistas do povo brasileiro, consa
gradas na Lei rr 2.004, numa campanha cívica,_
patriótica, que entrou para a Históriado País, para
a Hist6ria econômica e política do País, e que
foi ignorada na emenda, finalmente aprovada na
Subcomissão, que restringiu o monopólio do pe
tróleo às duas etapas da exploração dessa ativida
de, que são inseparáveis das demais. Coube ao
Estado ficar, apenas, com a pesquisa e a lavra
do petróleo, atividade de alto risco e que não
podem estar isoladas e compartirnentadas, como
propõe o inciso I, do projeto finalmente aprovado
pela Comissão dos Princípios Gerais. O mesmo
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se aplica aos materiais radioativos, férteis e físseis,
onde a pesquisa e a lavra permaneceram prote
gidas sob o instituto do monopólio estatal, mas
a industrialização e a comercialização não têm
uma previsão equivalente neste artigo. De modo
que, esta proposta cria um desequilibrio no insti
tuto já consagrado do monopólio estatal do petró
leo e dos materiais radioativos, férteis e ffsseís,
que toma insustentável a prática dessa forma
constitucional, quando confrontada com a reali
dade que vivemos no País.

E finalmente, para encerrar, o quinto ponto,
que diz respeito ao art. 14°, no que tange à aber
tura que se deu, para que o aproveitamento dos
potenciais de energia hidráulica e a mineração
possam ser feitas em faixas de fronteira, e em
territórios indigenas por empresas nacionais. Em
presas nacionais que estão definidas no art. 3°,
que já comentei, onde qualquer empresa, desde
que esteja sediada no País, ela poderá ter 100%
de capital estrangeiro, mas será caracterizada co
mo empresa nacional: a ESSO Brasileirade Petró
leo, a SHELLdo Brasil,a IBM do Brasil,são empre
sas nacionais, segundo essa definição do art. 3°.
E isto, aplicado ao art. 14°, implica na possibi
lidade de que empresas de capitais estrangeiros,
consideradas como empresas nacionais, porque
têm aqui a sua sede, possam minerar e aproveitar
a energia hidráulica em faixas de fronteira e em
territórios indígenas.

Significa, Sr. Presidente, que em decorrência
de um desenvoMmento pouco felizdos trabalhos
da Subcomissão 6A,sobretudo no momento con
clusivo dos seus trabalhos, no dia da votação,
merece uma revisão do nobre Relator, revisão
essa, que, a meu juízo,deve resultar de um amplo
processo de consulta às nossas correntes de opi
niões representadas agora, neste Plenário, nesta
instância, da Comissão da Ordem Econômica.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Fernando San
tana.

O SR.CONS1IT<lINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, quanto aos princípios estabe
lecidos pela Subcomissão de Princípios Gerais,
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade,
do Subsolo e da AtividadeEconômica, muito lon
ge de ser uma hegemonia da classe empresarial,
como disse o colega Constituinte que nos suce
deu, é uma hegemonia real das grandes forças
internacionais que terão campo inteiramente
aberto à sua instalação no País. Não são - como
disse também o nosso predecessor aqui na tribu
na - a definição da chamada empresa nacional;
não está uma definição em termos vagos, mas
sim termos muitos claros; não há nenhuma coisa
vaga. Há uma definição da maior clareza, e não
tem nada vago. A empresa nacional, definida no
art. 3° e, segundo se sabe, foi proposta do nosso
colega ConstituinteAfifDomingos, é a seguinte:
"Considera-se a empresa brasileira ou nacional
aquela constituída sobre as leis brasileiras e que
tenha sua administração sediada no País."

Nada mais claro, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes. Não existe nenhum termo vago. Tudo está
feito de uma forma muito clara, defmida e bem
sintética. Não há nada que se possa argüir em
termos de que a chamada definição de empresa
nacional possa merecer uma outra interpretação.

Se for organizada aqui, de acordo com as nossas
leis, ela é empresa nacional, mesmo se for com
posta de acionistas com 100% de capital estran
geiro. Esse é o nosso entendimento.

Acreditamos, Sr. Presidente, que neste parti
cular, não há nenhuma defesa de ideologia, por
que a ideologia é da classe dominante, e esta
está entregando muita coisa às forças externas,
aos grupos externos - e isso não quer dizer ne
nhum princípio de esquerda, são princípios da
própria burguesia nacional que não está assu
mindo o seu papel. A burguesia nacional está
realmente deslizando e deixando que forças muito
fortes, do capital internacional, tomam grandes
áreas de economia nacional.

Não há, portanto, Sr. Presidente, nada de vago
e não há também na nossa posição nada que
se possa caracterizar de ideológico; ao contrário,
isso que nós estamos vendo aqui deveria ser a
ideologia da burguesia nacional. Não é a nossa
ideologia, é que eles não estão representando,
nesta definição, a própria ideologia da chamada
burguesia brasileira. Porque por aí, Sr. Presidente,
igualizamos por baixo a empresa nacional tipo
Votorantim, e outras, como qualquer empresa tipo
Essa, Volkswagen, Fiat, Mercedes Benz, General
Motors, Ford e muitas outras; todas as que contro
lam o setor de medicamentos, onde nós estamos
apenas com 3%.

Então, Sr. Presidente, acreditamos que essa de
finição não é uma definição que tomem hegemô
nica a classe empresarial, sobretudo, a brasileira.
Ela cede terreno demais à classe hegemônica
internacional, que são as empresas de grande
capital e esta chamada burguesia nacional, sem
defesa e sem amparo, jamais poderá resistir ao
impacto que essas empresas trarão, com a sua
instalação tão livre, como estão agora no País,
segundo um artigo da Constituição caso, infeliz
mente, venha a ser aprovado. Nós acreditamos
que as próprias forças produtivas do País, que
é a chamada burguesia nacional, elas podem se
manifestar contra isso, porque desseme ao desen
voMmento do chamado empresariado brasileiro
ou a chamada burguesia brasileira ou nacional.

Sr. Presidente, nós tivemos a experiência em
pesquisa e lavra, como estudante de engenharia
e até mesmo engenheiro. Nós sabemos como
é difícil neste País se pesquisar, sobretudo, nos
mais de 4 milhões de km2 de terras sedimentares,
e até mesmo nas áreas vizinhas às nossas, que
pertencem a países altamente produtores de pe
tróleo como a Venezuela, a Colômbia, etc. E nes
sas áreas, onde todos poderiam acreditar que fos
se fácila prospecção para se encontrar realmente
grandes reservas de petróleo, isso não tem acon
tecido. Pela primeira vez, agora na Amazônia, se
encontrou uma área que é altamente promissora,
e a prova de que não é tão fácil é que no Governo
do General Geisel, S. Ex' apareceu na televisão
quase chorando para anunciar que o País iriaper
mitir os contratos de risco.

Não há nenhuma lei que determine isso, nem
portaria. Não conheço nada, do ponto de vista
legal, que autorize os contratos de risco. Pois bem,
são inumeráveis os contratos de risco dados à
empresas estrangeiras, tidas e havidas como da
mais alta eficiência.Nenhuma delas, até hoje, con
seguiu uma área que fosse realmente produtora
de petróleo. Descobriram, sim em São Paulo, uma

área produtora de gás, mas mesmo assim não
se sabe ainda a extensão, o limite e a potência
desta reserva.

Há outros países, Sr. Presidente, que têm áreas
continuas de reservas petrolíferas iguais ao Esta
do da Bahia, de 500 mil krrr', Nós, infelizmente,
temos encontrado reservas em áreas muito limita
das e a dificuldade da pesquisa está justamente
no exemplo que dei - uns dois anos de Governo
Geisel, mais seis do Governo Figueiredo e mais
dois do Governo Sarney - em que há 10 anos,
mais ou menos, que os contratos de risco estão
funcionando no País. Pergunto a qualquer um
de V. Ex"" aqui presentes ou à Nação inteira, qual
das empresas estrangeiras que tiveram áreas para
pesquisa que deram ao País, até agora, uma re
gião produtora de petr6leo?

Sr. Presidente, esta simples análise mostra co
mo é impatriótico o rebentamento do monopólio
estatal do petróleo. Porque o Relator, segundo
nos consta o Constituinte do Rio de Janeiro, Ru
bem Medina, deixou apenas ao País os dois seto
res mais gravosos, mais difíceis,de grande investi
mento de capital e que ninguém sabe se tem
retomo ou não, que são os setores da pesquisa
e da lavra. O met mlgnon, que é a refinação,
o transporte e outros, como a distribuição que
nós, infelizmente,não conseguimos monopolizar,
ficou num campo aberto às empresas estrangei
ras e, neste momento, pelo menos na Bahia, Sr.
Presidente, nós s6 vemos instaIar-se postos da
Shell. Até vamos fazer um requerimento ao Con
selho Nacional do Petróleo, através do Ministério
das Minas e Energia, indagando, de 1980 para
cá, como é a distribuição das empresas que fa
zem, que constroem, ou que controlam os postos
de gasolina de Estado por Estado? Porque da
observação que temos feito, a olho nu, na Bahia,
parece-nos que só a Shell está, no momento,
construindo novos postos de gasolina. A Petro
brás está deixada ao léu.

Sr. Presidente, nessa área que é altamente pro
dutiva, não há prejuízo na distribuição! É lucro
certo! Não há prejuízo na refinação, muito menos
ainda na chamada indústria petroquímica, que
tem os seus lucros multiplicados em relação aos
da refinaria.

Pois bem, Sr. Presidente, isso não é nenhuma
ideologia da esquerda, nós estamos aqui colo
cando problemas de interesse do País como um
todo e da própria classe dominante brasileira co
mo uma parte.

Confesso a V.Ex"e aos prezados colegas Cons
tituintes, aqui presentes, que passei a sentir uma
profunda depressão cívicae patriótica com a leitu
ra do relatório da Subcomissão de Princípios. De
pois de 58 anos de luta contínua, Sr. Presidente,
chegar, à essa altura da vida, a ver uma comissão
de constituintes brasileiros retardar a marcha, em
posição muito contrária àquela que o povo lutou
e conseguiu conquistar com as Forças Armadas,
inclusive,é triste, é profundamente triste, do nosso
ponto de vista, a leitura que esse documento nos
deixou. E essa tristeza nos levou àquilo que lhes
disse: à uma depressão cívica, à uma depressão
patriótica.

Sr. Presidente, muito pior é a questão da faixa
de fronteiras, que sempre foi reservada ao con
trole nacional. Não entendemos como possa pas
sar, num mundo cão como este que estamos
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vivendo, a abrir as fronteiras às chamadas "em
presas nacionais", que, por via de conseqüência,
são empresas internacionais. Que conflitos ou
que intrigas poderão essas empresas criar, nas
fronteiras, para depois separarem grande parte
do nosso País? Ninguém pensou nisto?!

Sr. Presidente, ainda temos a esperança de que
esta mesma Comissão, e talvezos autores desses
princípios, façam um reexame de consciência,
e eles mesmos venham a contribuir para que se
faça uma legislação que tenha sobretudo em vista,
a projeção futura da nossa independência, da nos
sa soberania e da nossa liberdade. Muitoobrigado.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Irma Passoni.

A SRA. CONSlITUlNTE IRMA PASSONI - Pri
meiramente, gostaria de registrar publicamente
a falta de Constituintes que deveriam estar presen
tes, porque foram autores de certas propostas
e citarei os nomes. Por que eles se negam a estar
aqui presentes para debaterem, nesta Comissão?
Citoos: Constituintes Delfim Netto, Roberto Cam
pos, Afif Domingos, Rubenor Medina, Cardoso
Alves, e assim por diante. São os articuladores
desta proposta aqui. Por que S. Ex" não vêm
discutir? S. Ex"" apresentaram os pacotes fecha
dos e agora estão fora, articulando, para saber
como é que eles vão gara~tir a aprovação ,desse
pacote fechado contra a Naçâo brasileira! E uma
responsabilidade muito séria, nossa, desta Comis
são, continuarmos a discussão dessas questões
encaminhadas pelo nobre Constituinte Fernando
Santana. Nós não podemos permitir, de maneira
nenhuma, que isso não seja desmascarado. Isso
tem que ser desmascarado, isso tem que ser dito
público e abertamente para sabermos o que eles
querem com este projeto? S. Ex'" estão obrigados,
como Constituintes responsáveis, a virem aqui
publicamente, para responder e defender por que
colocaram isso? Necessito saber quais são as de
fesas desses princípios. Parece-me muito claro,
que é uma política entreguista e nós, cidadãos
brasileiros que estamos aqui, que construimos
esta Nação, não temos o direito de fazer isso,
subjugando a Nação brasileira a um loteamento
que já é feito e, além do loteamento, o controle
internacional sobre nós. Isto é problema de segu
rança nacional efetivo. Portanto, desafio a esses
Parlamentares, que apresentaram essas propos
tas, a virem discutir aqui conosco, e apresentarem
os seus argumentos.

O SR. CONSmUlNTE PERCIVAL MUNIZ
Concede-me um aparte?

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Concedo, com muito prazer.

O SR. CONSTITUlI'fTE PERCIVAL MUNIZ 
Gostaria, apenas, de estender essa preocupação
e esse desafio que V.Ex"faz não só aos Parlamen
tares que apresentaram as propostas, mas àque
les, também, que votaram porque não é só quem
apresentou e defendeu, mas saber sobre aqueles
que votaram e que deram quorum suficiente para
aprovar essas propostas, a fim de que o povo
fique sabendo e também nós, que estamos nesta
Comissão, possamos saber qual é o argumento
dos Constituintes que aprovaram um absurdo
desse! Se são forças ocultas que os levam a tomar
uma posição desta forma, que S. Ex'" venham
enfrentar e mostrar-nos essas forças ocultas! Nu-

ma sociedade modema não se pode permitir uma
atitude desta forma.

A SRA. CONSlITUJNTEIRMA PASSONI - Sr.
Presidente, sem uma análise mais profunda, que
ainda esperamos fazer, que esse meu alerta abra
de vez a discussão, para que isso seja encami
nhado e, pelo menos, as coisas fiquem claras
para o povo brasileiro. Porque, lamentavelmente,
muitas vezes, isso não é dito ao povo, porque
dizo seguinte: "É garantida a livreiniciativa....São
palavras, mas livre iniciativa - para quem? Da
forma que é colocada aqui será uma porcenta
gem mínima da população brasileira que terá a
livre iniciativa, e as possibilidades plenas estão
na intervenção internacional. E com a ressalva
de que toda essa intervenção é feita com a maté
ria-prima nacional: com o nosso solo, com o nos
so subsolo, com a nossa força de trabalho... A
nós nos cabe a matéria-prima, a força de trabalho,
quer dizer, a produção, e a eles cabem o lucro
e o gozo dos beneficios. Agora, intemacionalmen
te, isto me parece um crime e considero muito
grave! Inclusive, já coloquei em Plenário. E crime
de lesa-pátria! Isso é traição ao povo, que merece
um julgamento póblico que, segundo alguém já
lembrou, os princípios referentes ao subsolo nem
a Constituição de 1823 colocou, e agora está sen
do colocado em 1987.

OSR. CONSmUINTE FERNANDOSANTANA
- Se V. Ex" me permite, eu gostaria de dar um
elemento. (Assentimento da oradora.) - Em
1937 não foi,porque a Constituição foioutorgada,
mas tivemos a soberania necessária para afirmar,
no §1° do art. 142, o seguinte: "Só terão conces
sões os brasileiros e as empresas constituídas
de acionistas 100% brasileiros". Isso está na
Constituição de 1937, 50 anos depois nós faze
mos exatamente o inverso.

ASRA.CONSlITUJNTE IRMA PASSONI-Além
disso, desafiou até o empresariado nacional, co
mo o Constituinte Fernando Santana falou, a pró
pría burguesia nacional está sendo decapitada.
E preciso que os empresários nacionais digam
se querem ser decapitados assim tão escandalo
samente, como está sendo feito aqui? E preciso
que eles digam se querem isso? A troco de quê?
Ou querem ser subjugados também do jeito que
está &7

O empobrecimento e a destruição do povo é
um processo incontrolável por este caminho. En
tão, ele não permite o direito à propriedade, não
permite aquilo que está anunciado: "os ditames
da justiça social". Que justiça social é essa? De
pois S. Ex"diz aqui ainda: "sempre quando é de
interesse nacional efetivo".Ora, quando é de inte
resse do povo brasileiro, quando é do interesse
do usuário do serviço, S. Ex"propõe: "remete-se
à lei ordinária". Remete-se depois! Quer dizer, o
princípio está garantido na defesa da internacio
nalização. Agora na hora de garantir os direitos
do povo brasileiro diz: "isso depois será discipli
nado em lei."

Parece-me que é escandaloso demais o que
foi apresentado e que não dá para permitir que
isso avance. Cito,por exemplo, as empresas públí
cas e as sociedades de economia mista - so
mente serão criadas por lei, ficando sujeitas aos
direitos próprios das empresas privadas, inclusive
quanto àsobrigações trabalhistas, etc.

As empresas públicas se submetem sempre
àsempresas privadas. Quer dizer,o Poder Público
que deveria ser o orientador, como diz aqui na
frente, ser o disciplinador, porém na prática, S.
Ex" diz: "As empresas públicas se submetem às
empresas privadas."

Quem está ditando lei não é o bem público.
O Estado tem que defender a Nação Brasileira,
não tem que concentrar todo poder, mas tem
que garantir os direitos da cidadania brasileira.
E esta a tarefa do Estado. Aqui não, mostra-se
todo caminho inverso.

O que me preocupa muito, por exemplo, é a
questão do art. 8° Leio:

"As tarifas que permitem a remuneração
de capital, o melhoramento, a expansão dos
serviços e assegurem o equilíbrioeconômico
e financeiro do contrato."

Todo serviço público garante tudo, menos o
que realmente seja o serviço público. Aqui não
se pensa como ficará o usuário nesta questão.

Penso, hoje na desgraça que está acontecendo
no transporte público brasileiro. É um escândalo!
O Sr. Jânio Quadros está viajando outra vez, hoje,
para Nova York, para os seus passeios, o seu
lazer. Só que S. Ex"deixa o Estado de São Paulo,
por exemplo, num caos total.

O trabalhador, hoje, para poder ir trabalhar e
para produzir na indústria, é desgastado durante
duas horas, pendurado nos ônibus, sofrendo aci
dentes constantes e pendurado por fora do ôni
bus. Ele não consegue entrar no ônibus, está an
dando pelo lado de fora. A empresa particular
prestar serviços públicos desse caráter, acho que
não ocorrera: é impossivel!

Para mim, esses princípios gerais contradizen
do até a própria iniciativa particular, é declarar
a incompetência da empresa nacional. Não sou
daquelas que defende isso, porque defendo o
princípio socialista, que um dia será garantido
e conquistado pela Nação Brasileira!Estou saben
do dos limites de uma Constituição destas e admi
ro-me que o empresariado nacional caia num
engôdo desses e se entregue desse jeito.

A SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELLA
V.Ex"me permite um aparte?

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Sim, Sr' Constituinte.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Tanto o interesse nacional não está preservado,
que na listagem dos princípios ele não se encon
tra. "Na propriedade privada dos meios de produ
ção, a livreconcorrência, a igualdade de oportuni
dades, a função social da propriedade, a defesa
do consumidor, a defesa do meio ambiente". Fal
ta aqui, a meu ver, a defesa do interesse nacional,
na listagem dos principios.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Sim, V.Ex"tem razão.

Seria bom até que isso fosse, porque sabe tere
mos mais um setor aliado na defesa dos interes
ses brasileiros, que seria a burguesia nacional?
Quem sabe chegaremos até a isso. Porque na
hora em que eles forem ver as conseqüências
da aplicabilidade disso teremos muitos setores
aliados à luta da Nação brasileira, em defesa dos
seus próprios direitos.

A questão da lavra, a questão do subsolo, é
escandalosa demais! Não há possibilidade de sei
admitir isto aqui. As concessõesl As permíssõesl],
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Não se fala em contratos. Cada um faz a explo
ração que quiser, do jeito que quiser, sem nenhum
controle. Pelo menos devemos admitir contratos.
Se não preencherem determinadas questões, os
contratos poderão ser eliminados.

Deixoaqui as minhas ponderações como prin
cípio geral, porque a minha intervenção teve o
único objetivo,realmente de desafiar o Sr. Relator
para examinar, e sei que isso S. Ex" irá fazer,nesse
esboço, com esses princípios-aqueles que vota
ram e puderem vir aqui defender publicamente,
esclarecer para que fique claro à Nação, os seus
argumentos e as suas justificativas.

o SR. CONSTITrnNTE LUIZ SALoMÃo - v.
Ex" me concede um aparte?

ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI-Pois
não, EX'I

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - No
bre Constituinte Irma Passoni, compreendo a sua
indignação com estas propostas que, efetivamen
te, não correspondem aos interesses nacionais,
e entendo a natureza do repto que lança àqueles
que propuseram essas formulações inadequadas.
Mas quero esclarecer a V. EX' porque fiz parte
desta Subcomissão, que o seu repto não será
respondido, porquanto aqueles que apresentaram
estas emendas, vitoriosas naquela votação, em
nenhum momento dos quarenta dias de trabalho
que tivemos, tiveram a iniciativa de expor e deba
ter os seus pontos de vista. Todo esse processo
foi possível, graças a uma ação sorrateira que
foi f~ita à S?capa, feitaà sorrelfa, essa articulação,
e fOI atraves de um verdadeiro rolo comprensor
que essas medidas foram aqui inscritas no projeto
da Comissão. Todos os pontos, aos quais V. Ex"
se referiu constavam do anteprojeto do Relator
Virgildásio de Senna: a defesa da empresa nacio
nal, a questão da força de trabalho, a necessidade
de contratos com prazo determinado para a explo
ração mineral. Enfim, todos os dispositivos que
V. EX'mui justamente reclama, constavam do an
teprojeto do Relator e não foram contestados em
nenhum momento da discussão, por aqueles que,
na última etapa, apresentam essas emendas e
fizeram-nas aprovar de forma verdadeiramente
antidemocrática. Era este esclarecimento que
queria dar a V. EX'

ASRA. CONSmtnNTE IRMA PASSONl- la
mento que todo mundo tenha ido no engodo
do Constituinte Roberto Campos.

Os interesses multinacionais ficaram todos ga
rantidos. Háduas semanas atrás, a imprensa nor
te-americana noticiou que o Brasilcontinua sendo
o melhor país do mundo para investimento, por
que realmente estão conflando plenamente que
conseguiram eleger a maioria que irá defender
os interesses das muítinacionais.

Elas podem ter essa certeza, mas de onde de
pende a resistência, o questionamento e a denún
cia, isso temos que fazê-lo? Nós não vamos per
mitir que seja gratuito. Que entreguistas façam
- podem fazer. Mas não terão voto, apoio, pelo
contrário. Eu protesto e a Nação brasileira precisa
saber disso.

Sobre a questão da política fundiária e reforma
agrária Sr. Presidente, é preciso ficar claro...

O SR.CONSTITrnNTEFERNANDO SANTANA
- SI" Constituinte Irma Passoni...

ASRA.CONSTITUINTE IRMAPASSONI-Pois
não, Constituinte Fernando.

O SR.CONSTITrnNTEFERNANDO SANTANA
- Gostaria de aduziràs suas conclusões o seguin
te: no relatório, que não foi totalmente publicado,
do Constituinte VIrgildásio de Senna, há uma in
formação de que a Comissão teve seis reuniões
para debater e nenhuma delas se realizou por
falta de número; de sorte que nada foi discutido.

A SRA. CONSTITrnNTE IRMA PASSONI- E
isso iria acontecer, Constituinte Fernando Santa
na, e vai acontecer se não provocarmos. Peço
até desculpas ao jornalista, mas o jornal Estado
de S. Paulo dizque "enquanto a esquerda discu
te, a direita é competente e apresenta os seus
projetos",

Acho que isso é muito sério. A nossa função
é debatermos e confrontarmos as propostas. Pre
cisamos avançar. Quem se nega a discutir é por
que, realmente, pensa em golpeamento. Os gol
pistas não discutem. Isso é o que pode ocorrer
outra vezaqui. Considero importante termos apro
vado o princípio da apresentação do esboço, do
debate, das emendas, antes de um novo golpe
da direita, na Comissão da Ordem Econômica,
porque me parece que está tudo montado para
que isso aconteça.

Só estava colocando a questão da Subcomis
são da PolíticaAgrícola e Fundiária, porque aqui
nós nos juntamos a três Comissões.

Acredito que não há vencidos nem vencedores,
nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - V. Ex" me
permite? Eu estou vendo que essa separação por
reunião, da matéria da 6A, da 6B, da 6C é um
tanto artificial. Se o Plenário concorda, abriremos
o debate sob qualquer tema, levantado pelos
Constituintes. Pediria que V.Ex"" sugerissem um
prazo determinado para cada um falar, porque
são muitos.

O SR.CONSTITrnNTE FERNANDO SANTANA
- Sugiro cinco minutos Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE (José Lins)- Com a pala
vra o Sr. Constituinte Alysson Paulinelli.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNElli
- Sr. Presidente, é no sentido de fazer aqui uma
observação. Será uma oportunidade boa que te
nhamos esses dias de discussão e também, ao
mesmo tempo, a apresentação, que chamaria de
Sumário ou, como o próprio Presidente falou, um
parecer inicial pois entendo que no caso espe
cífico da Comissão em que participei, talvez, a
inabilidade da ação do Relatortenha sido um dos
mais fortes instrumentos para que não chegás
semos a conclusão praticamente, alguma. Enten
do que o nosso Relator,aqui, já foi bastante aces
sível em submeter o seu relatório previamente,
e com esforço para entregá-lo antes do dia quatro,
se possível. Isso nos daria tempo suficiente para
que as emendas fossem feitas de quatro a seis
e, com isso, houvesse oportunidade de enrique
cimento danuílo que está sendo proposto.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Se o Constituinte Alyssonme permite, gostaria
apenas 8e aduzir o seguinte: a nossa Comissão
mesmo não tendo dado uma contribuição, diga
mos, definitiva, nenhuma reunião para debater

e houve falta de número. Nós reunimos e debate
mos em todas as reuniões.

O SR.CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNElli
- É bom registrarmos isso. Mas, a minha obser
vação é porque, na realidade, fomos levados a
dois extremos e eles, infelizmente,acabaram cor
tando o que tinha de principal,que era exatamente
a proposição da nossa Constituição oferecer os
meios de corrigir algumas distorções que todos
achamos válidas, a exemplo: a desapropriação
da propriedade vazia,da propriedade improdutiva.
Alei fundiária que vaipermitir ajustar as situações
brasileiras ao longo de um período constitucional,
que esperamos seja longo e, sobretudo, produ
tivo, a lei agrícola. Voltoa insistir,o Brasil de hoje
é um dos maiores países agrícolas do mundo
e, ?entre esses maiores países do mundo, é o
ÚnICO que não tem ainda uma lei agrícola.

Daí os nossos agricultores estarem permanen
temente reclamando das incertezas, da falta de
norteamento de uma política agrícola, que, pelo
menos, indique um médio prazo. Estamos muito
mais apagando incêndio do que propriamente
fazendo projeções e promoções a médio e longo
prazo em termos de estimulo, de amparo, de pro
teção à produção brasileira, à comercialização,
ao abastecimento, enfim, a todos esses itens en
tendo que a política agrícola precisa conter.

Vejo que, por aquela radicalização excessiva,
se cortaram itens importantíssimos, onde devería
mos ter dado a esta Comissão a noção exata
que o setor agrícola brasileiro não pode continuar
a ser discriminado. O setor agrícola brasileiro ain
da continua nos dias de hoje. Quando todas as
nações fortes do mundo subsidiam intensamente
o setor agrícola, o Brasil continua a ser, no seu
setor agrícola, um eterno fornecedor de capital
para as outras atividades. E comparamos hoje
os países desenvolvidos como os Estados Unidos,
a Comunidade Européia já confessam que fazem
neste ano de 1986 uma projeção de subsídio,
por coincidência, empatados em vinte e quatro
bilhões de dólares. Se é que o Brasiljá vaí chegar
aos quarenta bilhões de dólares no seu PIBagrí
cola, com essa taxação direta sobre produtos agrí
colas. Estamos, através de taxas, tributos, tirando
do setor agrícola, de forma direta e indireta cerca
de cLez bilhões de dólares.

Estamos iviabilizando a atividade agrícola no
País. Portanto, o que estou sentindo é que com
a já tradicional habilidade do nosso Relator, meu
prezado amigo, Constituinte Severo Gomes, mui
tos dos pontos que tivemos confluência - acho
que a maioria dos temas que levantamos na Sub
comissão tinha valas e pontos comuns, infeliz
mente não puderam nem ser registrados por uma
inabilidade que considero de Regimento e de Re
lator. De forma que, Sr. Presidente, quero louvar,
não só a habilidade com que eu estou vendo
o Presidente da Comissão tentar articular a nossa
forma de trabalho, e sobretudo a disposição do
nosso Relator, em estabelecer uma forma com
que a Comissão venha efetivamente contribuir
com o seu trabalho e mais, eu não só convoco,
mas quase que desafio aos nossos companheiros
com quem nos digladiamos tanto, naquela Sub
comissão, afim de que aqueles pontos que fica
ram efetivamente válidos, como reconhecida
mente necessários, que entregássemos ao Relator
aquilo com que todos concordamos. E as diver
gências, acharemos a forma comum, porque te
nho certeza que o nosso Relator há de ser mais
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Estado. Esta é uma preocupação. Mashá setores
onde o relatórioda Comissão, francamente, retro
cede, porque o primeiro relatório já limitava bas
tante a intervenção estatal da atividade produtiva,
e a segunda versão - o substitutivo na prática
-, aprovado, é um imenso retrocesso, em relação
ao monopólio do petróleo. E não se trata de que
rer a estatização da economia brasileira, mesmo
porque estatizar mais que regime militar, impos
sível. Hoje,os homens que, às vezes, falam aqui
em níveisliberaissão os mesmos que estatizaram,
neste País e em geral, as estatizaçóes, as mais
sceram, multiplicaramas empresas absolutamen
te inúteisnas mãos do Estado. O Estado começou
a concentrar nos setores essenciais válidos na
defesa da soberania nacional. Então, o que se
quer não é uma intervenção do Estado em tudo,
mas se quer o Estado preservando aqueles seto
res essenciais à soberania da Nação. Sem dúvida,
o petróleo é um deles; sem dúvida, a exploração
dos minerais fisseisé outro; sem dúvida,as teleco
municações são um setor onde a intervenção do
Estado é necessária e deverá ser consagrada na
Constituição. Em segundo lugar, a empresa esta
tal, hoje, é uma realidade e precisamos reconhe
cer como tal, sob pena de fazer uma Constituição
para um pais que não existe. Estou de acordo
em que se coloque lá a livre iniciátiva. Somos
um País onde a livreiniciativa é muito pouco livre
e há muitopouca iniciativa. Aintervenção do Esta
do na economia já é enorme. Legisla-secom toda
a livreiniciativa na Constituição.A ditadura militar
estatizouquanto quis. Então, é preciso compreen
der e disciplinar, realmente, a intervenção do Esta
do num parâmetro atingindo o que o Brasil é,
para não se legislar num país imaginário onde
existe a livre iniciativa, existe tudo e, depois, tere
mos uma política de controle completamente di
ferente.

Asegunda questão diz respeito ao subsolo, em
que se travou grande discussão, se dá um passo
adiante no relatório,porque aqui ele é propriedade
da União; o subsolo consagra, mais ou menos,
o que se pensava, e se discutem os modelos de
intervenção, se dá o monopólio no petróleo, se
reserva ou não ao Estado a possibilidade de a
União explorar diretamente os minerais que o
Congresso Nacional considera estratégicos e, em
terceiro lugar, se limita ou não a ação do capital
estrangeiro.

O primeiro relatório do Constituinte Virgildásio
de Senna limitavaa participação do capital estran
geiro, preservando a exploração mineral para as
empresas nacionais, mas dando um critério de
empresas nacionais suficientemente realistas que
permitisse, inclusive, que o capitalestrangeiro par
ticipasse dessas empresas nacionais, mas que
não detivesse o controle dessas empresas. E, en
tão, preservando por quê? Porque o minério é
uma riqueza que acaba, todo mundo sabe que
não é a mesma coisa. Nós estamos em jogo com
grandes multínacionais a nível intemacional, que
têm uma estragégia internacional, e o minério
é uma riqueza que não se renova. Portanto, temos
que ter uma polfticade defesa da soberania nacio
nal, pensando inclusive no futuro, e pensando
em fazer deste País uma Nação que, evidente
mente, passe por uma política de proteção de
nossas reservas minerais e de exploração supervi
sionada, com intervenção da União, que capacite
a Nação a ter uma estra~égia própria de desenvol-

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Vladimir Palmeira.

Vejo nisso uma forma de elaborarmos, traba
lharmos juntos e conseguirmos os objetivos que
são viabilizar o Brasil a ter um crescimento na
sua agricultura, com a participação de todos os
brasileiros que desejam nela ter, e dar acesso
àqueles que ainda não a têm.

hábil, levando a bom termo aquilo que entende
mos como necessário e indispensável.

Não gostaria se estabelecesse aquele confron
to, de que existegente contra e a favorda reforma
agrária. Todos estamos propensos a achar uma
forma de se executá-Iano Brasil.Uns a querendo
mais radical e daí, talvez tenhamos que ceder,
a outros, querendo-a mais protelatória, com os
quais tenhamos também de ceder. O indispen
sável é que achemos uma forma de proteger a
quem esteja produzindo bem e cumprindo a sua
função social na propriedade, na sua atividade
e dando ao País condições de ter a sua produção,
e, por outro lado, enfrentando esse tremendo de
safio que é abriroportunidade àqueles que, tendo
vocação, desejando e querendo efetivamentepar
ticipar, possam ter esta oportunidade.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER 
Permite V. Ex- um aparte?

O SR.CONSmUINTEALYSSON PAUliNELli
- Com prazer.

o SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Queria dizer que, primeiro, na Subcomissão
de PrincípiosGerais, Intervenção do Estado, Regi
me de Propriedade do Subsolo e de Atividade
Econômica houve alguma discussão, na parte ini
ciai houve um confronto de posições, algumas
divergências, algumas concordâncias e essa dis
cussão marcou algumas variantes que, certamen
te, se reproduzirão aqui.

Quero, em primeiro lugar, em vistados debates
em todas as subcomissões, dizer que tenho uma
concepção - a Constituinte Irma Passoni já colo-

O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER - cou aqui que infelizmente, não se trata de fazer
V. Ex- acusa o Sr. Relator de intransigência, de uma Constituição socialista,mas se trata, do nos
intolerância,de haver fechado toda a possibilidade so ponto de vista, de colocar algumas reivindi
de um diálogo para o entendimento e daí surgir cações tanto no aspecto mais corporativo, mais
um anteprojeto que pudesse expressar a síntese direto da classe trabalhadora na Constituição, co
do sentimento de todos que compuseram a Sub- mo em relação também à ordem econômica, que
comissão da Política Agrícola e Fundiária e da é a base sobre a qual vai-se erguer todo um edifi
Reforma Agrária. Agora, será que foi só de parte cio, ou de conquistas, ou de fiascos dessa mesma
do Sr. Relator essa intransigência? Será que foi classe trabalhadora.
apenas S. Ex- que não teve essa capilaridade que Queremos que esta Constituição, pelo menos,
a democracia exige para que possamos fazer um contemple esse amplo setor da opinião pública,
somatório, e não uma subtração das nossas o da classe trabalhadora, que têm colocado reivin
idéias,das nossas posições frente a um problema dicações, a fim de que a Constituição, saindo des
tão crucial como a reforma agrária? Será que ta Constituinte, contemple a classe trabalhadora.
foi apenas da parte do Sr. Relator e daqueles que Há uma preocupação geral, inclusiveda parte do
defenderam a reforma agrária mais maciça, mais Relator da nossa comissão e de amplos setores,
radical, que houve intolerância e intransigência? conservadores, com o fato de termos uma Consti
Faço uma segunda indagação: V. Ex' concorda tuição que dure e perdure. Ora, uma Constituição
ou não com a limitação da propriedade? Acho que dure e perdure, não poderá ser uma Consti
que este é o ponto de partida para qualqueflipo --tuição que marginalize a classe trabalhadora de
de discussão. conquistas que hoje ela já tem em países capita

listas avançados, e, naturalmente, tem que ser
uma Constituição que contemple o regime mo
demo de produção industrialsob pena de legislar
mos, para um pais que não existe mais ou que
está em vias de se acabar.

Queria colocar três questões de ordens que
a nossa subcomissão discutiu, e onde acho que
deve haver reflexão para que se chegue seja ao
consenso, seja ao díssenso civilizado, ou seja onde
as questões se marquem chegando-se aqui, a
saber o que se está votando, a fun de que cada
um preste contas à opinião pública do que faz.

A primeira questão foi sobre a "intervenção do
Estado na economia- esta é uma questão chave
onde se discutiu muito, seja em matéria de con
juntura, seja em matéria de um papel estrutural
do Estado. E quais são as funções do Estado
na economia? Sem dúvida houve na nossa Sub
comissão uma posição que é aquela que quer
ver o Estado longe de qualquer intervenção, e
deu-se como exemplo continuado a onda de de
sestabilização que varre a Europa. Mas se há de
convir que a Constituição não executa nem uma
políticaestatista, nem uma políticadesestatizante,
o que ela fazsão os princípiosgerais, preservando
o monopólio do Estado naquilo que considera
essencial e abrindo margem para a lei ordinária
disciplinar o funcionamento e a intervenção do

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V.Ex-está
com o tempo esgotado. Solicito que conclua.

O SR.CONSmUINTEALYSSON PAUliNELli
Com prazer, vou devolver a palavra à Mesa.

O SR.CONSmUINTEALYSSON PAUliNElli
- Já me manifestei de forma muito clara. Acho
que se a propriedade é vazia não me preocupo
absolutamente nada com ela! Porque estamos
procurando dar ao Govemo um instrumento que
permite a ele ter acesso, a qualquer momento,
à propriedade improdutiva. Defino bem a minha
posição, enquanto o Brasil tiverespaços a serem
ocupados, considero inoportuno qualquer limita
ção; porque precisamos encontrar brasileiros,
preferentemente, como chamei a atenção, que
estejam dispostos a confiar na atividade agrícola
e nela investir, criar novas oportunidades, novos
empregos e, inclusive, como tenho defendido, até
a criação da empresa privadade pluriparticipação.
Por que não? Acho altamente necessário. E mais:
já temos exemplos de empresas que estão aí para
serem vistas, empresas que se formam para bus
car o assentamento, empresas privadas que se
estão formando para fazer assentamentos e per
mitir a participação dentro dessas empresas de
produtos treinados e que estejam dispostos a par
ticipar delas com o seu capital.
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a quem tem uma única propriedade um 'títÜIo
de vinte ou trinta anos! Acho que isso é um calote!

O SR. CONSmUINTE VlADIMIR PAl.J4EIRA
- Pode o nobre colega conceder-me um aparte?

OSR. PRESIDENTE (José Lins) - Em questão
de ordem não se permitem apartes. V. Ex' poderá
se inscrevertambém para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENlE (José Lins) - Dou a pala
vra ao Constituinte Femando Santana. Lembro
ao Plenário que poderão inscrever-se para o de
bate.

O SR. PRESIDENlE (José Lins) - Tem a pala-
vra o Constituinte Jalles Fontoura. V.Ex' tem dez
minutos.

O SR. CONsmUINTE FERNANDOSANTANA
- S. Presidente, poderia deixar de dar esse escla
recimento se o nobre colega Vladimir Palmeira
tivesse tido a gentileza de me conceder ajanelinha
de um minuto. Gostaria de dizer que poderá de
ter havido debates na Comissão de Princípios,
mas o que eu li no Relatório do Relator Virgildásio
Senna que saiu do Prodasen, que as seis reuniões
destinadas a discutir isto, não puderam deliberar
por falta de quorom. Continuo a reafirmar o que
o Relator disse: pode ter havido debates, mas não
houve quorum em nenhuma delas para decidi
coisa alguma; como disse o Constituinte Vladimir
Palmeira.

O SR. CONSmUINlE VlADIMIR PALMEIRA
- Queria esclarecer o seguinte, aliás é uma pro

.posta que-yern no projeto da Constituição, do .'
-;'Professor Flávio Comparatto que servíu de subsí

dio ao Partido dos Trabalhadores, na qual se defi
ne que a pequena propriedade, de quem vivedela,
a pequena parcela de terra, a casa, os bens mó
veis, a parcela, os instrumentos do trabalho autô
nomo e do trabalho familiar, só podem ser desa
propriados em caso de extrema necessidade, por
que é esse um direito individual. Esse tipo de
propriedade - aliás ele é constantemente violado
no Brasil, pelos mesmos setores que não querem
tocar na propriedade da terra, porque é para a
construção de viaduto, que não só elimina, mas
acaba com todo o valor do imóvel urbanizado
- deve ser defendido e a Constituição deve asse
gurar o seu direito, só sendo desapropriado em
caso de extrema necessidade social. Fala-se aqui
em desapropriação; não é desapropriar o peque
no proprietária, mesmo porque nós queremos for
talecer o pequeno proprietário; trata-se de desa
propriar os grandes latifúndios, em princípio
aqueles que não produzem nada. Quer dizer, tem
se no Brasil uma coisa escandalosa, imensas ex
tensões de terra sem cultivo, imensas legiões de
trabalhadores desempregados, e não se podem
juntar o trabalhador e a terra para produzir o ali
mento de que a população precisa! Isso é um
escândalo e é contra esse escândalo que nos le
vantamos e pedimos a compreensão dos nossos
nobres colegas.

A SRA. CONSmUINTE MYRIAM PORlELLA
- V.Ex' permite-me um aparte?

O SR. CONSTITUINTE VlADIMIR PAl.J4EIRA
-Pois não.

A SRA. CONSmUINTE MYRIAM PORlELLA
- Esta foi uma questão muito tratada na Subco-
missão da Re~orma Urbana. Mainão -~onsegui- O SR. CONSTITUlNlE VlADIMIR PALMEIRA
mos de maneira alguma furar o bloqueio do em- --.G.ual a questão de ordem?
presariado. Ele não admite a desapropriação Sem-- .
que seja a dinheiro, não admite a-.Qesapropriação O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex' tem
com títulos da divida pública. Essa foi uma ques- razão. Pelo menos, gostaria de ordenar o debate.
tão levantada, debatida, que procuramos f!ger Darei a palavra aJl. Ex' e em seguida ao Consti-
com que passasse, mas não houve quem rom- tuinte Fernando Santana.
pesse o bloqueio. Vamos ver se aqui no âmbito
da Comissão Temática conseguimos melhores
resultados.

O SR. CONSmUINTE VlADIMIR PAl.J4EIRA
-Acredito que sim. Queria dizer que essa medida
da questão da terra é essencial, e nós temos que
facilitar o mecanismo de desapropriação. A terra,
inclusive a urbana, não é um bem como outro
bem econômico qualquer e, portanto, não pode
ter o mesmo tratamento de uma indústria, não
pode ter o mesmo tratamento do comérico. A
terra tem que ter um tratamento especial, assim
como já tratamos do problema do subsolo. E
esse tratamento tem que levar em consideração
abrir espaço para as classes trabalhadores porque
se fala muito em direito da propriedade, mas
quando se quer dar a terra ao pequeno posseiro,
se quer dar a terra ao parceiro, ao pequeno, ao
pobre, surge sempre uma série de dificuldades.
Nós achamos que esse processo passa, por faci
litar mecanismo de desapropriação, ou então, va
mos tirar algumas medidas positivas, até progres
sistas, mas sem facilitar ali a questão central, que
é o mecanismo da desapropriação. Aliás,esta Co
missão deve chegar a um acordo. Não acho que
os meus colegas, componentes da Subcomissão
de Princípios Gerais estejam fechados a isso.
Acredito convencer cada colega aqui presente 
acredito nessa medida - ou se não puder con
vencê-los, ver a que forma chegaremos, no sen
tido de facilitar essa que tem sido a aspiração
tanto dos sem-terra da cidade quanto dos sem
terra, dos assalariados do campo.

Achamos que estas colocações abrangem os
problemas gerais, e dá uma abertura de discussão
a fim de estabelecer a margem de consenso a
que esta Comissão poderá chegar, para apresen
tar-se à Comissão de Sistematização.

_O SR. CONSmUlNlE SÉRGIO NAYA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Pois não,
tem V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO NAYA
Quando foi abordada a questão da desapropria
ção urbana, o tema foi por demais debatido. A
desapropriação já é um ato unilateral. Ninguém
pede para sua propriedade, ainda mais a pequena
propriedade, ser desapropriada, o seu patrimônio;
às vezes tem uma única casa. Só o transtorno
que isso causa a quem tem uma única proprie
dade, pequena, um pedaço de terra, no subúrbio
de uma cidade para o alargamento de uma aveni
da, para se ter acesso mais fácil a cidade isto
será uma pena muito grande. Agora, querer pagar

vimento de recursos minerais, sem o que, ora
a multinacional irá chegar e explorar excessiva
mente rápido o nosso minério, ora ela irá fazer
o contrário: deixará aquilo ali de reserva, De forma
que é um setor que há que preservarmos em
nome da soberania nacional.

A terceira questão é a defmição de "Empresa
Nacional". Há uma defInição: "Qualquer socie
dade constituída no País". Ora, isso aí é, realmen
te, o paraíso das multinacionais - qualquer multi
nacional se constitui no País. Nós queremos o
quê? Nós queremos que sejam empresas nacio
nais com efetivo controle nacional. Em alguns
casos, quando se disputa a tecnologia de ponta,
realmente com poder sobre a tecnologia, ou, do
contrário, não será uma empresa nacional; será
uma subsidiária que terá os mesmos direitos da
empresa nacional, mas que fará parte de uma
estratégia multinacional. Temos que disciplinar
a questão da multinacional, não por xenofobia,
mas porque a estratégia da multinacional é inter
nacional. Ela não se adapta como agente econô
mico nacional; ela tem uma visão de exploração
econômica que ultrapassa as marcas do território
brasileiro. Por isso, aí, não poderá ficar sem uma
definição da empresa nacíonal, e sem que a em
presa nacional seja privilegiada, pelo menos, nas
relações com o Estado.

Finalmente, vou dar uma palavrinha sobre a
questão das outras Comissões. Fiquei satisfeito
com que o Constituinte Alysson Paulinelli tenha
colocado a questão de que todos somos a favor
da reforma agrária e, certamente, a favor da ques
tão urbana. Nós, do PT,temos colocado sempre
com insistência que, além de uma definição de
uma política urbana - que não existe - e que
além de uma definição de política agrícola 
que não existe realmente no Brasil nos últimos
tempos não tem havido, propriamente, política
de espécie alguma - consideramos que há um
fato de tensão social, tanto na questão de reforma
agrária quanto na reforma urbana. É claro que
no campo tudo não se resolve só com o crédito
ou sementes selecionadas ou assistência do Esta
do. Masonde está o foco de conflito nas questões
da reforma agrária e da reforma urbana? Está
na questão da terra. Quer dizer, ao detectar os
ângulos do movimento social, os enfrentamentos,
os crimes de morte, temos repetido sempre que
o problema da terra é um grande problema de
tensão.

Não podemos resolver a questão da reforma
agrária e da reforma urbana, ou não podemos
ter a pretensão de resolvê-Ias, não podemos fací
Iitar na Constituição a resolução desses proble
mas sem tratar da questão da terra e, portanto,
sem tratar do mecanismo da desapropriação. Por
que, evidente, se se é a favor da reforma agrária
pressupõe-se que não tenhamos que pagar todo
o dinheiro à vista, porque se tiver que pagar à
vista será como sempre foi, e não vamos dar
um passo adiante. Se a Nova República, pôde
pagar - em função das mudanças do Estatuto
da Terra - em títulos da dívida, avançou muito
pouco no processo da reforma agrária. Se nós
dermos' um passo atrás e exigirmos indenização
à vista, estamos dizendo que a reforma agrária
não é uma questão da atualidade, ou não é uma
questão essencial, ou que não merece ser resol
vida.
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o SR. CONSTITUINTE JALLES FONTOURA
- Sr. Presidente, a sensação de todos nós que
trabalhamos na Subcomissão de Princípios Ge
rais, inclusive fiz parte de um grupo que ajudou
a aprovar este relatório, em verdade é uma sensa
ção de meio vazio, uma certa decepção. Confesso
que fomos extremamente incompetentes para
destruir o relatório do Constituinte Virgildásio de
Senna, mas não para construir um bom parecer,
um bom relatório, que o substituísse. Essa consta
tação é clara, ao se ver ao longo dos seus quatorze
artigo, felizmente foi uma vantagem a redução
dos artigos, já que as três Subomissões - já
tive oportunidade de verificar aqui - somavam
quarenta artigos da nova Constituição contra a
Constituição atual, que tem por volta de quatorze
ou doze artigos.

Essa sensação de decepção foi generalizada
e veio exatamente dessa falta de capacidade em
se montar, através de destaques, os diversos capí
tulos, de haver uma concatenação melhor entre
eles, uma definição melhor. É o caso, por exem
poo, da empresa nacional. Essa definição, obvia
mente, não é uma definição feliz, falta privilegiar
o que é nosso, o que é brasileiro. Da mesma
forma o artigo quatorze, aqui, nada diz. Qualquer
firma, qualquer empresa que hoje participe conti
nuará participando da forma do artigo quatorze,
mesmo que seja excluído desse parecer. A preo
cupação que senti por parte das pessoas que de
fendem a liberdade de iniciativa, é uma definição
melhor que, infelizmente, o relatório do Consti
tuinte Vrrgildásio de Senna não deu. O relatório
colocou, por exemplo, a propriedade - que é
um assunto fundamental a ser tratado dentro da
Constituição - para ser tratada pela lei e não
pela Constituição. Acho que haver propriedade
ou não é de nossa responsabilidade e temos que
defini-Ia como Constituintes. Não se pode deixar
como ficou no relatório do Constituinte Virgildásio
de Senna, propriedade na forma da lei. Da mesma
forma a questão da biomassa, da energia reno
vável, porque aquele relatório estatizou que toda
a floresta brasileira passou a ser estatal e toda
a biomassa brasileira, num conceito que, na ver
dade, não condiz com a realidade brasileira. A
íntervenção do Estado, também, foi drasticamen
te reduzida nesse parecer, ficou limitada também
em certos aspectos, porque seria bom que a
Constituição reconhecesse o estado atuaI de nos
sa economia, onde há uma grande prevalência
do Estado regulador. Maso Estado produtor, com
a característica supletiva da iniciativa privada,
acredito que deva ser mantido. Foi colocado aqui
de forma explícita, pela grande maioria de dois
terços daquela Subcomissão, ficando bem carac
terizada a vontade daquela Subcomissão. Acre
dito que houve uma radicalização no período da
votação desnecessária, que deve ser evitada ago
ra, já nesse aprendizado penoso, dificil que nós
todos estamos fazendo, que poderá melhorar,
substancialmente, principalmente a partir da for
ma liberal com que o Sr. Relator, Constituinte
Severo Gomes, colocou, ao apresentar o parecer
de forma antecipada, a fim de que possamos fazer
uma análise, discuti-lo, contestá-lo, apoiá-lo e me
lhorá-lo. Acho que a oportunidade é única e preci
samos aproveitar estas "chances" que vêm aqui
no segundo tempo, e que possamos sair desta.
nova etapa com uma situação de realização me-

lhor do que aquela de que saímos no último pro
cesso de votação.

O SR. CONSmUINTE ALYSSONPAUUNEW
- Permite-me V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JALLES FONTOURA
-Pois não.

O SR. CONSmUINTEALYSSON PAUUNELU
- Apenas para parabenizá-lo. U, aí no princípio
e estou plenamente de acordo. O cuidado que
teve a Subcomissão ao definir bem a intervenção
do Estado. Acho que ela deverá ser bem limitada.
Hoje, no Brasil, estamos vivendo duas fases, uma
em que o Estado se confessa interventor, cria
órgão, gerencia e, enfim, estatiza o setor. A outra,
em que o Estado entra indiretamente. Tenho bri
gado sistematicamente pela intervenção do Esta
do na comercialização agrícola. Desde 1981 
não é de agora - estou chamando atenção para
os riscos da estatização da comercialização de
produtos agrícolas. Hoje estamos vivendo a maior
estatização de comercialização êie toda a história
brasileira, exatamente, porque o Estado interveio
mal, o Estado teve até a petulância de comprar
o produto agrícola, armazená-lo, processá-lo, be
neficiá-lo e vendê-lo pelo mesmo preço. Quem,
na iniciativa privada, poderá concorrer com ele?
Isso se chama interferência indébita do Estado
naquilo que não deve exercer. Ele arrebentou com
as cooperativas, arrebentou com a organização
dos produtores, arrebentou com todo o sistema
de comercialização de produtos agrícolas do País.
Acho que isto precisa ficar bem definido, porque
do contrário vamos ter as estatizações indiretas
pelo enfraquecimento dos setores que se orga
nizam.

O Brasil passa hoje por aquilo - repito - que
os países adiantados passaram há três décadas.
Estou aproveitando esta observação porque ouvi,
ainda há pouco, o Constituinte Vladimir Palmeiras
se referir a essa estatízação violenta. Acho que
ela se processa não só quando o Estado se mani
festa de maneira clara, às vezes se manifesta de
maneira indireta e com riscos muito piores à eco
nomia e, sobretudo, a um setor como o agrícola,
que hoje está praticamente estatizado em sua co
mercialização.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Permite-me Ex"um aparte?

O SR. CONSmUINTEALYSSON PAUUNEill
-Pois não!

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Vejo que há contradição, Constituinte Alysson
Paulinelli.Há muita gente que vem aqui e reclama
do Estado, conforme o setor em que atue. Quan
do se trata de sua própria proteção, aí ele defende
a intervenção do Estado. Uma boa parte do em
presariado nacional vive às custas do Estado e
reclama. Quando chega à Constituinte, fala em
livre iniciativa, mas quando sai da Constituinte
vai pedir recursos ao Estado para garantir esse
tipo de propriedade.

É preciso compreender que há também essa
questão da intervenção que, às vezes, começa
assim: há um pedido do próprio setor agrícola,
que quer que o Estado compre a um preço deter
minado. O Estado compra para proteger o produ
tor agrícola, depois quando o Estado se desfaz
do produto aí vem uma série de queixas.

Não vamos trata aqui da política estatal, mas
dar os limites mínimos da intervenção da econo-

mia estatal que garanta a soberania nacional. E
o que a Comissão tem que fazer. Porque o resto
é da política econômica e da autoridade do Con
gresso Nacional, a delimitação da política cotidia
na, em relação a empresas estatais e ao seu fun
cionamento.

O SR. CONSTITUINTE JALLES FONTOURA
- O Constituinte Vladimir Palmeira colocou bem
esta questão da participação das atividades do
Estado. E nós hoje vemos que, infelizmente isso
é uma verdade. O Governo perdeu o sentido de
prioridade dos investimentos, dos gastos públi
cos, essa é a verdade. O Estado hoje é produtor,
consumidor, regulador, assumiu dentro da socie
dade brasileira uma dimensão tão grande que
não consegue mais controlar. Ele acaba sendo
submetido a pressões de empresários mesmo.
Foi colocado aqui pelo ex-Ministro Dias Leite, do
Ministério das Minas e Energia, essa questão do
Estado produtor. Acho que voltar o sentido da
prioridade da intervenção do Estado é uma obri
gação que cabe a nós definir, assim como a ques
tão da propriedade.

Concedo o aparte à nobre Constituinte Irma
Passoni.

A SRA CONSmUlNTE IRMA PASSONI- Eu
só queria questionar o Constituinte Alysson Pauli
nelli que colocou o seguinte. Reclama-se que o
Estado garanta o preço mínimo, mas quem pediu
preço mínimo neste País? Mas pergunto hoje 
vou citar o nome para que fique bem claro 
qual o papel, por exemplo, na comercialização
que exerce a Cooperativa Agrícola de Cotia, a
nivel nacional e, principalmente, aos pequeno e
médio agricultores em São Paulo? Quem deter
mina o preço é a Cooperativa Agrícola de Cotia,
que diz quanto e quando vai comprar, e de que
jeito vai comprar. É preciso que se reveja bem
isso. A outra questão era acabar com o BNDES,
porque ele não existe mais, que o dinheiro público
seja repassado efetivamente através de Ministérios
para ninguém mais "mamar" do jeito que se "ma
ma" no BNDES.

O SR. CONSmUINTEALYSSON PAUUNEW
- Gostaria de fazer uma observação. Defendo
a lei de preço mínimo. O que eu não defendo
é que o Governo exerça atividade de comprar,
processar, armazenar e devolver o produto subsi
diado para aniquilar aqueles que estão exercendo
a atividade livremente. Acho que isso se chama
intromissão indébita e o esmagamento total. Re
clamo, porque ninguém mais do que eu fez esfor
ço para organizar as cooperativas e foi exatamente
isso que arrebentou as cooperativas no Brasil.

O SR. CONSmUINTE JALLES FONTOURA
- Hoje, cinqüenta por cento da safra de arroz
é comercializada pelo Governo.

Isto é um absurdo. Temos que regular, exata
mente nessa participação da intervenção do Es
tado.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao próximo orador inscrito, o nobre
Constituinte Denisar Ameiro.

O SR. CONSmUlNTE DENISARARNElRO
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estou muito sa
tisfeito em ver aqui o nível das discussões que
estão sendo levadas nesta Comissão, talvez pela
capacidade de que esta presidência vem condu
zindo os trabalhos. 1'1as, também, queremos dar
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a nossa opinião. Aquise falou em esquerda, falou
se em direita - não sou da esquerda e nem
da direita; sou brasileiro e considero que todo
brasileiro deve ser uma pessoa centrada. Quero
também dizer,Sr. Presidente, que a nossa preocu
pação é muito grande com tudo o que irá ocorrer
daqui para a frente. Viemos aqui fazer uma Consti
tuição que venha ao encontro dos interesses da
maioria do povo brasileiro. Quais serão os interes
ses da maioria desse povo? Será aquilo que temos
visto em diversas comissões que estão decidindo?
Acredito que não, porque quando acabamos de
ler um relatório como este que acabou de ser
dissecado, aqui, por diversos companheiros, e ve
mos absurdos tão de, não podemos aceitar que
isto seja o pensamento e a vontade da sociedade
brasileira. Eu diria que, além dos parlamentares
que aqui estão, aconselharia a ler um livro, que,
no momento, best·seIler no Território brasileiro
e, talvez, no mundo, cujo autor é o Presidente
da Sony, o Sr. Akyo Monta - Made in Japon.
Fala-se aqui, decanta-se e canta-se o desenvol
vimento do Japão. O Japão conseguiu aquilo que
nenhum pais conseguiu, inclusive fazer com que
os Estados Unidos fossem o maior devedor do
mundo - foi por intermédio do Japão. O Japão
conseguiu, em um ano, um superávit maior do
que aquele que o Brasil tem em dívidas - o
Japão conseguiu 101 bilhões de d6lareas de su
perávit em um ano. Mas, como Sr. Presidente?
Conseguiu com trabalho. Se lermos esse livro.
Se todos os parlamentares que aqui estiverem
lerem este livro, verão que a iniciativaprivada é
muito importante, mas a proteção do Governo
para essa iniciativaprivada também é importante.
Nolivro,encontramos a demonstração de como
conseguiram chegar onde chegaram. Há neces
sidade também de que o povo brasileiro se capa
cite de que não é se diminuindo o horário da
carga de trabalho que chegaremos aonde deseja
mos; só chegaremos aonde desejamos, com tra
balho e este livro demonstra que os japoneses
investiram, em primeiro lugar, em Educação, em
determinado momento, 35% dos seus impostos;
em segundo lugar, investiram em Saúde. Orn po
vo com saúde e com educação, instruído, terá
condições de atingir aquilo que o Japão atingiu.
talvez se diga: é difícil que o Brasil chegue lá,
porque somos um País muito grande, somos um
País com um território cerca de 22 vezes maior
do que o Japão, mas não tem importância, Sr.
Presidente. E preciso que o povo tenha cons
ciência de que o trabalho é a coisa mais impor
tante. Nós temos que chegar lá. Não podemos
concordar, também, com isto que está aqui, Sr.
Presidente. Nós precisamos votar, temos que
prosseguir desta forma que estamos prosseguin
do 'aqui, cada um tendo o direito de falar e de
pensar, dizendo aquilo que pensa e o que pensam
os seus eleitores - isto é muito importante, por
que não viemos aqui-falarsó o que nós pensamos.
Temos que falar o que pensam os nossos eleito
res. Dizer, como está dito aqui, que o brasileiro
deseja que a nossa Petrobrás fique somente com
os ônus e os bônus fiquem com o capital estran
geiro e até com o capital privado nacional 
não concordo com isto. Acho isto um absurdol
Dizer,também, que o empresariado brasileiro está
de acordo com determinadas coisas que estão
aqui, não acredito, nem mesmo os grandes em
presários. Eles vão repudiar muitas das coisas

que estão aqui. Acho que na hora em que eles
tomarem conhecimento - como disse a nobre
Constituinte Irma Passoni eles virão para cá, para
defender, também, o interesse da nacionalidade
e têm que defendê-Ias porque eles estarão defen
dendo o Brasil.

Sr. Presidente, quero agradecer a atenção dos
Srs. colegas, e dizer que devemos continuar neste
mesmo diapasão de discussão, porque vamos
chegar, com o seu auxílio e tenho certeza com
a clarividência do nosso Relator, a um concenso
muito melhor do que todas as outras Comissões
têm chegado. Isto que hoje foi decidido aqui é
importante. E que o Sr. Relator nos apresente
alguma coisa após estas discussões, para que
nós, em cima disso, possamos fazer as emendas
e trazer, realmente, aquilo que estamos pensando,
aquilo que todo consenso da Casa está pensando.
Será muito mais fácil a discussão, em cima de
alguma coisa que o Sr. Relator já nos apresente,
porque com isto que está aqui, tenho pena do
Sr. Relator, S. Ex" terá que examinar, S. Ex' terá
muita dificuldade. Muito obrigado. (Muitobem!)

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Percival Muniz.

O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MqNIZ 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estou deveras
mente perplexo com algumas declarações que
ouvi,aqui, hoje. Primeira, depois de se votar contra
os relatórios dos Relatores, tanto da Subcomissão
da Reforma Agrária como da de Princípios Gerais,
Constituintes que tiveram comportamento total
mente contra até os interesses nacionais, come
çarem a refazer as suas posições. Isto, se de um
lado nos anima, dando alguma perspectivà de
mudança e de avanço na discussão da Comissão,
de outro, nos preocupa, porque assisti, inclusive
a declarações do Presidente da minha Subco
missão da PolíticaAgrícola e Fundiária e Reforma
Agrária - depois que derrubou o projeto que,
de fato, SE: propunha a fazer uma reforma agrária
- numa posição progressista, no sentido de de
fender a reforma agrária. Hoje, vejo também o
Constituinte Alysson Paulinellidizer que, também
é a favor da reforma agrária, quando S. Ex' teve
a coragem de votar um substitutivo em que, só
um artigo ficou aprovado. Porque os outros eram
tão piores que foram suprimidos, mas só nesse
quero lê-lo para podermos perceber onde é que
está a intenção de se fazer a reforma agrária.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNElli
- Permite-me V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ 
Permita-me apenas que eu leia o artigo primeira
mente, em seguida, concederei o aparte a V.Ex',
com todo o prazer.

Dizo art l°:

"Art. 1° É garantido o direito de proprie
dade do im6vel rural que deve cumprir uma
função social."

Em seguida, vem o significado de função social:

"Função social da sociedade cumprida
quando:

- é racionalmente aproveitável, com os
seus recursos naturais, renovados do meio
ambiente, observam-se as disposições legais
que regulam as razões de trabalho e propl-

clarn o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores..."

Sr. Presidente, não é simuItaneamente, porque
no Relatório, simultaneamente, eram esses três
primeiros e um quarto, que não é esse aí. Veja
bem: se tenho 200 mil hectares na Amazônia,
um empregado e faço uma casa bonitinha para
ele, com banheiro e tal, e um bom relacionamento
com ele, estou cumprindo o art. 4° Então, um
funcíonárío, no meio de 200 mil hectares de terra,
tem uma casa decente e só isto garante que ele
não seja desapropriado para efeito de reforma
agrária? Quem tem coragem de votar uma excres
cência dessa e tem coragem de dizer que é a
favor da reforma agrária? Isto aqui é o melhor,
foi aprovado, que os outros eram muito piores.

Falei, várias vezes, na Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária, que o
relatório, o anteprojeto do Relator Oswaldo Uma
Filho tinha algumas questões que precisavam ser
aperfeiçoadas. Mas eu não sei, espero que esta
Subcomissão o faça, mas me preocupo, quando
começo a ouvir declarações nesse sentido, de
pessoas que apresentaram proposta de que, na
verdade, não se faria reforma agrária, nunca, neste
País. A prova está aqui. E o pior não vinculava
essa função social à desapropriação. A desapro
priação ainda tinha de ser em terra improdutiva,
em áreas prioritárias, definida em lei ordinária,
aprovada no Congresso Nacional, com indeni
zação prévia. Orna coisa absurda, Sr. Presidentel
Nem os militares, que fizeram o Estatuto da Terra,
cometeram tamanho crime contra este País e os
trabalhadores.

O pior, Sr. Presidente, é que não foi s6 isso
que aconteceu na Subcomissão, numa dessas
Subcomissões da Ordem Econômica. Nessa'
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e
Reforma Agrária, com tantos absurdos que se
fez, mas pelo menos se tinha quorum, a partici
pação de todos os Constituintes lá, discutindo
as suas idéias, quem era contra, quem era favor,
divergências e tal, havia a presença.

Agora, na Subcomissão de Princípios Gerais,
Intervenção do Estado, Regime de Propriedade
isso foi um verdadeiro assalto ao País. Assaltante
quando chega em um banco para assaltar, ele
não chega durante o dia e participa ali junto com
os funcionários e tal do que ele vai fazer; ele só
chega às caladas da noite, rapidamente, para po
der cometer o assalto. E pelo que senti dos relató
rios aqui da Subcomissão de Princípios Gerais
foi um verdadeiro assalto que se fez nesse País.
Chegaram na calada, não participaram da discus
são, armaram os esquemas na hora da votação,
acertaram os votos não sei como, porque não
sei como os Constituintes conseguem defender
um ponto e depois até se arrepender de o terem
feito. E conseguiram, na verdade entregar tudo
que aínda restava deste País ao capital multina
cional de uma forma até incompetente, do ponto
de vista da burguesia nacional, que o Constituinte
Fernando Santana colocou muito bem aqui.

É isso-que nos preocupa, porque estamos no
segundo tempo da discussão da Constituinte, e
começamos a observar que os representantes,
alguns representantes do povo cumprem muito
melhor a função de representar o capital multina
cional do que representar de fato qualquer setor
da população brasileira. Eu não quero exigir coe
rência dos Constituintes, no sentido de represen-
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tar os trabalhadores. Acho até que aqueles que
têm compromissos com os trabalhadores, com
a grande maioria do povo brasileiro, que exerça
essa função aqui. Mas aqueles que têm com a
burguesia nacional, com o empresariado nacio
nal, que o faça aqui também. Agora, representar
simplesmente os interesses das multinacionais,
como se fez aqui na Comissão de Princípios Ge
rais, Sr. Presidente, é uma coisa que nós não
podemos aceitar sem denunciar.

É preciso que os Constituintes comprometidos
com esta Nação, comprometidos com esta Pátria,
denunciem de uma forma veemente, para todo
o País, para toda Nação brasileira o que se está
fazendo nessa Constituinte, sob pena, Sr. Presi
dente, da História não absolver aqueles que tive
ram até posições nacionalistas, porque de bem
intencionados o inferno está cheio. Não adianta
nós ficarmos aqui perdendo noites, travando reu
niões de manhã, à tarde e à noite, defendendo
os interesses do nosso País, do nosso povo, e
os entreguistas simplesmente armarem um es
quema econômico-financeiro, acertarem os vo
tos, para venderem o que resta deste País.

Não podemos calar. É aí que conclamo os
Constituintes que fazem parte desta Comissão pa
ra que, paralelamente aos trabalhos desta Comis
são, que nós formemos uma frente para sair nos
Estados, nas universidades, no Exército, na Aero
náutica, na Marinha, onde tenha um brasileiro,
para denunciar o que se e~ fazendo aqui, para
que possamos, amanhã, não pagarmos pelo mes
mo preço que os entreguistas irão pagar ao con
seguirem a maioria absoluta para aprovar os pro
jetos.

Já fizuma correlação de forças nesta Comissão
da Ordem Econômica, e eu estou preocupado,
porque o que aconteceu na Subcomissão da Polí
tica Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária,
juntando com o que aconteceu na Subcomissão
de Princípios Gerais e mais na Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte, o povo brasileiro
está "frito", e se o Brasil conseguir ser um país
sem ser um Estado americano ou das grandes
potências multinacionais,já será uma grande con
quista, porque eu tenho medo de vê-lo transfor
mado num Havaí, transformado num território,
numa extensão do Estado americano, Sr. Presi
dente.

É nesse sentido que deixo essa primeira preo
cupação. Estamos apresentando uma proposta,
deverei apresentar amanhã ou depois, com várias
emendas na Subcomissão da Política Agrícola e
Fundiária e da Reforma Agrária. Precisamos en
contrar uma forma, que não vai ser aqui dentro
da Comissão, de conseguir diminuir um pouco
a influência do capital internacional neste País.

Eu ainda tenho um minuto. Concedo o aparte
ao nobre Constituinte Alysson Paulinelli.

o SR. PRESIDENTE (José Lins) - Só que
V.Ex" não tem mais um minuto.

O SR. CONSTITCIlNTE Vl.ADIMIR PALMEIRA
- Não tenho mais nada.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) -Mas V.Ex"
pode conceder o aparte.

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAUUNEW
- Eu só ia tentar ver se reduzia a apresentação
de S. Ex"dizendo o seguinte: no projeto, eu enten-

do que nenhum desses itens A, B, C ou D sejam
excludentes. Mas se S. Ex" assim o entender, eu
estou de pleno acordo que se coloque o "conco
mitantemente" ou outro advérbio que venha auxi
liar qualquer intenção nossa que apenas fosse
um dos itens.

E com relação à desapropriação, nos propu
semos mais, nós propusemos além da permissão
da desapropriação de propriedade improdutiva.
Nós estamos propondo uma lei complementar
que regulamentasse a defmição prévia para evitar
exatamente essas tertúlias jurídicas que nós acha
mos improdutivas e que retardam. Acredito que
se nós tivermos a inteligência de propor e votar
no Congresso rapidamente uma lei predefinindo
claramente como é que se qualifica uma proprie
dade produtiva, que essas tertúlias jurídicas se
reduziriam, e esse prazo de 48 horas, hoje exis
tente entre a desapropriação e emissão da posse,
se processaria tranqüilamente, e o Estado teria
condições de realizar, com bastante velocidade,
aquilo que ele precisa ter - a terra para distribuir.

Esse exemplo posso dizer que o tenho. Eu já
disse na Comissão que fui um dos que desapro
priamos. Desapropriei 3.572 hectares em 5 anos,
em dois ou três casos só eu tive problemas jurídi
cos, porque efetivamente foi comprovada alguma
área produtiva que foram retiradas das áreas, e
com isso nós conseguimos fazer uma desapro
priação razoavelmente veloz.

Acho que, se houver bom senso e a lei predeter
minar, nós eliminaríamos esse grande atrito que
alegam, principalmente os executores da reforma
agrária, hoje, que é a tertúlia jurídica.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a pala
vra o nobre Constituinte Sergio Naya.

O SR. CONSTITCIlNTE SERGIO NAYA - Obri
gado, Sr. Presidente.

Lamento não estar aqui presente o Presidente
da Subcomissão da Questão Urbana e Transpor
te.

Nosso colega Vladimir Palmeira falava há ins
tantes que aqui têm empresários que às vezes
defendem a livre iniciativa, que visam a empresa,
e lá fora não defendem; querem estatizar, querem
usufruir.

Como é a nossa primeira reunião, quero que
aqui fique bem claro que eu, como empresário,
em nossas empresas não têm negócio nenhum
com bancos oficiais. Respondo à colega que está
ausente; jamais qualquer das nossas empresas
teve juros subsidiados. No entanto, o primeiro
projeto que eu apresentei aqui nesta Casa, foi
sobre a taxado minério extraído, e tende ao royaJ
ty do petróleo.

Temos propriedades rurais. A segunda propo
sição, que eu fiz à Casa, foi que se estendesse
aos trabalhadores rurais as conquistas que os tra
balhadores conseguiram na cidade. Sem falar o
que eu defendi na nossa subcomissão.

Volto a pedir, ou melhor, a dizer, para depois
pedir, que esta Constituinte está correndo demais.
Sei que todos aqui trabalham, têm dado de si,
mas deveriam ir mais devagar. Então pediria que
fossem mais devagar. Se é uma Constituinte para
durar muito, não poderia ser feita nesta velocí
dade.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

oSR. PRESIDENTE (José Uns) -Com a pala
vra o nobre Constituinte Osvaldo Uma Filho.

oSR. CONSTITCIlNTE OSVALDOUMA FILHO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Como falo perante constituintes que estão colo
cando posições básicas sobre a futura Consti
tuição brasileira, sinto-me no dever de definir algu
mas posições sobre o direito de propriedade.

As minhas posições pessoais, não as do relató
rio que elaborei, com o fruto e resultado de deze
nas de sugestões, que, oportunamente, no curso
da exposição, se me for possível, relatarei, são
as de um cristão, que está aferrado ainda a um
conceito medieval, mas que até hoje me parece
insuperado, que é aquele conceito de propriedade
exposto por São Tomás de Aquino na sua suma
teológica: "A propriedade é uma base material
indispensável ao exercício da virtude". Mas por
ser indispensável à prática da virtude, ela deve
ser estendida ao maior número possível de cída
dãos ou súditos do Estado, como chamava São
Tomás.

É essa, Sr. Presidente, talvez a única e funda
mental divergência que tenho com os marxistas.
Mas o que se verifica no Brasil não é nada disso.
O que se verifica no Brasil é uma deformação
até mesmo de capitalismo. Nós estamos vivendo
no Brasil uma espécie de período histórico, como
aqueles, na América, do começo do século, onde
se organizavam grandes empresas à custa de toda
a sorte de fraudes contra o Estado e contra o
povo.

O povo, o Congresso, todos nós somos teste
munhas das dezenas de escândalos financeiros
que enriqueceram e fizeram grandes magnatas
nesse País: os Levinsson, os homens da Lume,
os Femandos Rodrigues, da minha terra, os Unal
dos de Medeiros, os Atalas, os que enriqueceram
neste País à custa do BNH, à custa das fraudes
do BNH que estão aí apuradas pelo Congresso,
envolvendo favores, concessões de Ministros de
Estado e que nunca foram punidos por essas
concessões. Fala-se na livre iniciativa, e põe-se
aqui no relatório como uma coisa sagrada, mas
livre iniciativa de que e de quem meus Senhores?
O Poder no Estado brasileiro, desde que ele nas.
ceu, certificam os historiadores, é estamento esta
tal. Nós herdamos isso de Portugal. A fortuna era
dada pelo rei aos seus nobres, às vezes empobre
cidos e miseráveis. Isso continuou por todo o Im
pério, continuou na República com os encilha
mentos, com as concessões bancárias, conti
nuou, na República, com os governadores distri
buindo terras aos seus parentes, aos seus eleito
res, aos seus chefes políticos, continuou com toda
sorte de fraude que tem feito a fortuna de grandes
capitalistas neste País. É dificilneste País se mer
gunlhar na origem de uma fortuna e não se en
contrar lá um favor do Estado - é raro.

Fala-se em livre iniciativa. Mas, meus amigos,
eu era estudante de Direito ainda quando chegou
as minhas mãos um artigo de Agamenon Maga
lhães sobre Misse Jean Robinson. Isso me levou
a mandar buscar um livrona Inglaterra, "The Eco
nomic Savlng in Perfect Competitlon". Daí
por diante adquiri obras da genial escritora ingle
sa, onde a maior das economistas até hoje de
monstrava, professora da CIniverslclade de Lon
dres, que a livre concorrência não existia no mun
do moderno, que etá tinha desaparecido diante

/'" .
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da força dos oligopólis, dos cartéis, dos mono
pólios.

Hápouco mais de dez anos, lemos na imprensa
de Brasília um documento mais insuspeito, que
tenho aqui na pasta, subscrito pelo Sindicato da
Construção Civil, que denunciava um dos mais
terrivéis cartéis existente no Brasil: o cartel do
cimento, que pertence a quatro ou cinco grandes
propriedades de fábricas de cimento do Brasil:
o Sr. João Santos, o Sr. Antônio Ermírio de Mo
raes, o português, que veio aqui de Lisboa tangido
pela Revolução, os Srs. Brenan e todos mais. Pois
bem, demonstra esse documentõ que o Brasil
paga cimento ao dobro do maior preço interna
cional. Uma saca de cimento custa, na Argentina,
dois d61arese cinqüenta; no Brasil ele custa cinco
dólares e vinte. Isto quem denuncia são os empre
sários da construção civil em Brasília. E se fala
ainda em livreconcorrência neste País. E os maio
res empresários do País enriquecem e pornpeíarn
à custa de quê? De favores do Estado, da falta
de concorrência, dos empréstimos do Banco do
Brasil.

O que é o Proálcool, que hoje produz 11 bilhões
de litros de álcool? Uma doação generosa de di
nheiro aos produtores. Emprestou-se aqui, du
rante anos, aos plantadores de açúcar que tinham
destilarias, dinheiro para montar essas destilarias,
a custo de 8%, 10% de juros, juros negativos,
porque os juros a esta altura já eram de 40%.
E se fala em livre iniciativa! Isso é uma piada,
meus amigos. Até aqueles portugueses que fa
ziam as pequenas mercearias em regime de con
corrência foram esmagados pelos monopólios.

Hoje, o comércio de gêneros alimentícios está
em mãos de cinco ou seis grandes supermer
cados, inclusive alguns estrangeiros. Tudo é as
sim no Brasil!

O SR. CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Carrefour.

O SR. CONSmUlNTE OSWALDO LIMA FI
LHO- Carrefour, Bom Preço, Jumbo.

Pretende-se consagrar aqui, neste anteprojeto,
a propriedade privada como uma vaca sagrada,
e a livre iniciativa. Isso eu só posso considerar
uma piada.

O que se quer é aquilo que me dizia o nobre
Constituinte Bocayuva Cunha há mais de vinte
anos nesta Casa: "No Brasil, o capitalismo age
assim; ele privatizaos lucros e socializa os prejuí
zos. Quando vai para a falência, quem paga é
o Estado. É o caso de todas essas grandes empre
sas, instituições financeiras que faliram, como a
Coroa Brastel, a Delfin, a Lume. Agora os lucros
estão na Suíça ou em outros lugares.

Por isso, Sr. Presidente, queria fazer esta preli
minar. Mas queria deixar ainda uma crítica ao
relatório da Subcomissão de Princípios Gerais.
O nobre Constituinte Virgildásio de Senna havia
feito um relatório extremamente cuidadoso, que
eu havia lido. S. Ex' não é nenhum radical, é
um empresário bem-sucedido, um engenheiro
brilhante, antigo prefeito de Salvador. Mas esse
relatório foi derrotado para quê? Aqui se diz no
art. 13:

"Constitui monopólio da União a pesquisa
e a lavra de petróleo em território nacional."

O que quer dizer isso? O refino, a atividade
mais rica e mais nobre do petróleo, está excluído

do monopólio. O transporte maritimo, que condi
ciona a produção de petróleo em todo o mundo,
por isso que os homens mais ricos do mundo
são os grandes armadores gregos, sobretudo, 
como diz o nobre Constituinte Denisar Arneíro,
o que o povo brasileiro conseguiu nas ruas, numa
luta memorável, de que tivea honra de fazer parte,
sob o comando o Gen. Horta Barbosa, do Gen.
Camaúba, do Presidente Arthur Bemardes, o mo
nop6lio estatal do petróleo, da Lei rr 2.004, de
1953, está anulado por uma disposição entre
guista, que aliena a soberania nacional.

Fala-se muito em intervenção do Estado. O
nobre Constituinte Vladimir Palmeira disse, há
pouco, uma grande verdade: nenhum governo
interveio mais na economia do que os governos
militares. Toda empresa que estava em dificul
dade ia ao BNDES, recebia um empréstimo e
depois se convertia em empresa pública. Até as
empresas do Sr. Maluf, por exemplo, ANovaAmé
rica, que é uma empresa têxtil,nunca se concebeu
em tempo algum, no Governo de Getúlio Vargas,
no Governo de Juscelino que o governo fosse
produzir têxteis. Mas isso fez na ditadura militar.

O que é preciso realmente e com isso eu con
cordo - é que se definam áreas: a área da inter
venção do Estado e áreas da propriedade privada.

Volto até a lembrar uma frase meio jocosa de
um grande escritor inglês, que dizia: "Aquiloque
o Estado faz bem, o Estado deve fazer". Distri
buição de energia elétrica, por exemplo, não pode
ser atividade privada,porque se n6s concedermos
a um particular, vamos conceder-lhe o domínio
de toda a sociedade. Mas também o Estado não
pode criar galinha nem produzir ovos, nem frango
de corte. Ele dá realmente uma demonstração
jocosa, exagerada, mas essa é que é a verdade.
Então o que temos é definir, se quisermos agir
acertadamente, a área de intervenção do Estado.
No monopólio do petróleo, por quê? Porque ne
nhuma empresa particular brasileira tem condi
ções de produzir, refinar e transportar petróleo.
Se formos abrir - e foi isso que nos levou à
luta pelo monopólio - iríamos entregar às sete
irmãs internacionais.

A mesma coisa ocorre no ni6bio, que é um
minério que pode enriquecer o Brasil, do qual
temos 90% das reservas e que não estamos utili
zando como instrumento da libertação econômi
ca deste País. Isso ocorre, portanto, com todos
os minérios estratégicos. E aí o substitutivo come
teu outra alienação da nossa soberania.

Desde a Constituição Federal de 1891, na sua
reforma de 1926, ficou dito expressamente que
as jazidas minerais seriam concedidas exclusiva
mente a brasileiros. Pois de 1926 a esta data são
decorridos 61 anos. Durante 61 anos essa norma
esteve em todas as Constituições brasileiras. A
reforma constitucional de 1926, a de 1934, a
Constituição de 1937, que foi além, a de 1946,
a Constituição dos pr6prios generais autoritários
preservou essa norma que privilegia, com muita
razão, com muita justiça, os nacionais. Todos os
povos defendem os seus nacionais. Pois agora
retirou-se esse privilégiodos brasileiros.É a Cons
tituição do entreguismo que que se quer fazer
por uma maioria desta subcomissão. Não posso,
Sr. Presidente, deixar de fazer estas observações.

Em relação às críticas aqui feitas ao substitutivo
que tive a honra de apresentar na Subcomissão

de PolíticaAgrícolae Fundiária e Reforma Agrária,
queria dizer que eu não posso ter a pretensão
de ter sido o autor exclusivo do substitutivo. Ele
resultou, como digo no próprio substitutivo, de
sugestões e de emendas de dezenas de parlamen
tares da maior importância na Assembléia Nacio
nal Constituinte: o Constituinte Vicente Bogo, do
Rio Grande do Sul; o Constituinte Ivo Mainardi
do Rio Grande do Sul; o Constituinte Nelson
Aguiar,do Espírito Santo; o Constituinte Santinho
Furtado, do Paraná, o Constituinte Euclides Scal
co, do Paraná inclusive o Sr. Constituinte Edison
Lobão, do PFL do Maranhão; o Constituinte
Amaury Müller, do Rio Grande do Sul; e, por últi
mo, um a que eu não me referi aqui, mas de
cuja sugestão resultou o art. 24 do anteprojeto,
que foi o Constituinte José Ignácio Ferreira, do
Espírito Santo, além de propostas do Ministério
da Reforma Agrária,da EMBRATER e da Associa
ção Brasileira da Reforma Agrária. Essas propos
tas visavam o quê? Por que se lutou por um limite?
Esta tem sido uma vexata questio no antepro
jeto. Porque o Ministérioda Reforma Agrária che
gou à comprovação de que ou se fixa um limite
ou não se tem reforma agrária. Por quê? Porque
se deixássemos na Constituição a limitação atual
de só se desapropriar o latifúndio improdutivo,
ocorreria o que está ocorrendo hoje. O Governo
do Presidente José Sarney já desapropriou um
milhão, setecentos e setenta mil hectares de terra
para assentar 140 mil famílias no ano de 86. Co
mo resultado disso, só em 700 mil hectares o
INCRA obteve emissão de posse. Todos os de
mais casos, numa área de mais de 1 milhão de
hectares, estão contraditados, contestados na
Justiça, em processos que irão demorar anos,
se a Constituição não der uma determinação de
vida. Por quê? Porque quando a União desapro
pria um latifúndio improdutivo, o proprietário não
vai reconhecer que é proprietário de uma terra
ociosa. Ele põe ali algumas vacas, alguns carnei
ros, e entra na Justiça com a ação, questionando
o decreto de desapropriação, pede uma perícia
judicial, contratos os melhores em escritórios de
advogados. Se perder na primeira instância, vai
para o Tribunal Federal de Recursos; se perder,
vai ao Supremo Tribunal Federal. E os feitos se
eternizam e a reforma agrária, que é necessária,
não sai. Por este motivo é que colocamos o limite
como uma forma de determinar uma reforma
agrária espontânea, porque então os grandes lati
fúndios, diante da limitação constitucional, iriarn
cogitar de uma partilha da terra. É natural que
aqueles que estivessem ocupando economíca
mente a terra não fossem de nenhum modo des
pejados. E, por isso, tem muita razão o nobre
Constituinte Percival Muniz quando salienta que
um dós aspectos mais importantes do substitutivo
é a palavra "simultaneamente", colocada no art.
1°

Sr. Presidente, quero lembrar ainda que o ante
projeto examinou 277 emendas do Plenário da
Constituinte; adotou trinta emendas, além daque
las sugestões a que anteriormente já me referi.
Aprovando trinta emendas plenamente, aprova
mos nove emendas, em parte, e rejeitamos duzen
tas e poucas emendas, muitas das quais não eram
da nossa competência. Nenhuma dessas medi
das previstas no anteprojeto, entre as quais se
encontram a empenhorabilidade das pequenas
propriedades; a contribuição de melhorias; a ele-
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vação do usucapião rural a uma definição consti
tucional, que já é uma norma legal atual, a que
nós pretendemos dar uma garantia de estabili
dade constitucional, uma nova disciplina de terras
públicas. O que há com as terras públicas? Du
rante muitos anos o Senado da República distri
buiu dezenas de milhares dé hectares graciosa
mente aos poderosos políticos deste País. Era
preciso acabar com isso.

No anteprojeto, também, demos parecer favo
rável a uma das emendas de maior importância
oferecida pela comissão, a emenda do Sr. Consti
tuinte Benedicto Monteiro, que revoga o Decreto
na 1.184, de 1971, do Governo federal, do governo
de então, esse decreto é uma aberração das maio
res já cometidos no Brasil. Colocou sob a disci
plina do Conselho de Segurança Nacional 1OOkm
do eixo das rodovias da Amazonia Legal; são mais
de 100 milhões de hectares que foram excluídos
da reforma agrária, excluídos da competência do
INCRA. Se o Governo de então tivesse realizado
a reforma agrária nessa região, possivelmente
grande parte da tensão social, que hoje incendeia
o norte de Goiás e o sul do Pará, não estaria
ocorrendo. Mas essa terra ficou lá, ou intocada,
ou concedida de forma criminosa, de forma frau
dulenta e sob os pretextos, quem sabe, os mais
condenáveis, como é a gleba de 400 mil hectares
conferida à empreiteira Andrade Guthierez, que
agora está querendo cobrar do Governo federal
30 milhões por essas terras.

O SR.CONSillGINTE FERNANDOSANTANA
-De quê?

O SR. CONSillWNTE OSWALDO LIMA FI
LHO - De dólares. Tudo isso foi feito na época
da ditadura. A emenda do Constituinte Benedicto
Monteiro corrige esses defeitos. Tudo isso foi jo
gado de lado pelo substitutivo, que eu chamo,
perdoem-me, da GDR,subscrito pelo meu ilustre
colega, o Sr. Constituinte Rosa Prata.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Nobre
Constituinte Oswaldo Lima Filho, V. Ex" teve o
dobro de tempo e mais, mas V. Ex"merece. Se
puder continuar sua preleção esclarecedora, ama
nhã teremos mais tempo.

Normalmente faríamos esta reunião entre 5 e
8 horas da noite. São 8 horas e 5 minutos. De
qualquer modo, não há nenhum constituinte ins
crito. Mas queria reparar um deslize da Mesa, a
ata da reunião da parte da manhã deveria ter
sido lida e aprovada. Não sei se os Srs. consti
tuintes querem que a leia, também não temos
número para aprová-Ia.

Deacordo com o que já anunciamos, faremos
reuniões pela manhã e à tarde; às 10 horas da
manhã e às 5 horas da tarde, todos os dias úteis,
menos sábados e domingos. Teremos também
segunda, terça e quarta, porque a sistemática ado
tada vai-nos permitir isso. Não iremos precisar
de número legal, porque é um debate que, acre
dito, está profundamente esclarecedor. Quero, da
minha parte, parabenizar àqueles que tomaram
parte do debate de hoje, pela objetividade com
que apresentaram os temas, sobretudo com o
poder de convencimento com que analisaram as
questões. O debate foi extremamente interes
sante; eu mesmo aprendi muito, e espero que
prossigamos nessa análise nos próximos dias.
Muito obrigado a todos.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 20 horas e 5 mi
nutos)

5"Reunião Ordinária

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e vinte e três minutos, sob a Presidência do Consti
tuinte José Lins, reuniu-se a Comissão da Ordem
Econômica, em sala do Anexo 11 do Senado Fede
ral, para discussão de matéria constitucional. O
Livro de Presença, registrando a assinatura de
dezessete membros da comissão, respectivamen
te dos Senhores Constituintes: LuizSalomão, Aldo
Arantes, Rachid Saldanha Derzi,Paulo Zarzur, Vla
dimir Palmeira, Benedicto Monteiro, Alysson Pau
linelli,Irma Passoni, Amaury Müller,LuizMarques,
Gidel Dantas, Manoel Castro, Valter Pereira, Jalles
Fontoura, Denisar Arneíro, e Fernando Santana,
não consolidou o quorum exigido pelo Regimen
to. Por decisão do Presidente e aprovação plená
ria, que em reunião de vinte e sete de maio próxi
mo passado fizera constar em Ata da não neces
sidade de quorum nas reuniões de caráter apenas
de discussão, o Senhor Presidente instalou os tra
balhos. Levantaram Questão de Ordem os Consti
tuintes Amaury Müller e Irma Passoni, que, em
solidariedade à Sessão que se iniciava no Plenário
do Senado Federal em homenagem ao falecido
Senador Teotônio Vilella, solicitaram a dispensa
da reunião em curso. Ao término das conside
rações dos questionantes, prontamente acatou
o Senhor Presidente o justo pleito, dando por en
cerrados os trabalhos às dez horas e vinte e nove
minutos e convocando nova reunião para hoje,
vinte e oito de maio, às dezessete horas. O inteiro
teor dos trabalhos será publicado, após tradução
das notas taquigráficas e o competente registro
datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Helena Isnard
Accauhy Sarres dos Santos, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente. - Constituinte José Uns.

6" Reunião Ordinária

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e quarenta e um minutos, em sala do Anexo
11 do Senado Federal, reuniu-se a Comissão da
Ordem Econômica sob a Presidência do Consti
tuinte José Lins e a presença dos seguintes Se
nhores Constituintes: Irma Passoni, Alysson Pauli
nelli, Paulo Zarzur, Jonas Pinheiro, Amaury Muller,
HélioDuque, Beth Azize,Gidel Dantas, Dirceu Car
neiro, Virgildásio de Senna, Fernando Santana,
Edison Lobão, Roberto Campos, Gustavo de Fa
ria, Ivo Mainardi e Oswaldo Almeida. O Senhor
Presidente ratifica que, sendo a reunião apenas
para discussão de matéria constitucional, a exi
gência de quorum seria desconsiderada, no que
é apoiado por todos os presentes. Informa, tam
bém, sobre as emendas que já se encontram na
Secretaria da Comissão, bem como da pauta dos
trabalhos elaborada e sobre as diversas sugestões
apresentadas com subsídios aos trabalhos da Co
missão. Levantando questão de ordem, usa da
palavra o Constituinte Jonas Pinheiro, que tece
considerações sobre a composição da Comissão,
argüindo sobre seu número. Aseguir, pela ordem,
solicita e usa da palavra o Constituinte Amaury
Müller, que faz referência sobre o art. 13 do Regi-

mento da Assembléia Nacional Constituinte, que
determina o número de Constituintes nas Comis
sões. Também em questão de ordem usam da
palavra os Constituintes: Vrrgildásiode Senna, que
ressalva dispositivo regimental que diz respeito
ao percentual que têm os Partidos na represen
tação perante as Comissões. O Constituinte é
aparteado pelos Constituintes Amaury Müller e
Alysson Paulinelli. Este, consoante ao assunto em
pauta, tece considerações sobre a matéria. Após,
fazendo uso da palavra, o Constituinte Virgildásio
de Senna, referendando sobre o assunto, é apar
teado pelos Constituintes Alysson Paulinelli e
Amaury Müller. O Senhor Presidente informa as
providências tomadas sobre a matéria em discus
são e que decisões estão sendo aguardadas da
Presidência da Assembléia Nacional Constítuínte.
Na ocasião é argüido pelos Constituintes Amaury
Müller e Alysson Paulinelli. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrados
os trabalhos às dezoito horas e quatorze minutos,
convocando nova reunião para a próxima segun
da-feira, dia primeiro de junho, às dez horas. O
inteiro teor dos trabalhos será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia
NadonaI Constituinte. E, para constar, eu, He
lena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Secre
tária, lávrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente. 
Constituinte José Uns, Presidente.

ANEXO À ATA DA 6- REUNIÃO(ORDI
NARIA) DA COMISSÃO DA ORDEMECO
N6M1CA, REAliZADA EM 28 DE MAIODE
1987, ÀS 17HORASE41 MINUTOS, mE
ORA DO APANHAMEIYTO TAQ(ffORÁFlCo,
COMPfJBLlCAÇÃO DEVlDAMEIYTEAUTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDEIYTE DA
COMISSÃo, CONSTITUIIYTEJOSÉ LIlYS.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Srs. consti
tuintes, pela nossa norma, só poderíamos iniciar
os nossos trabalhos presentes 33 membros. En
tretanto, não temos matéria a deliberar. Submeto
aos presentes a conveniência de abrirmos os de
bates, já que o objetivo desta reunião é exata
mente debater idéias e os pareceres das subco
missões. Se não houver objeção, dou por inicia
dos os nossos trabalhos.

(Pausa.)
Aprovado.
Informo aos Srs. constituintes que já deram

entrada na comissão, nos termos do Regimento,
várias emendas, a saber: do Constituinte Fran
cisco Amaral, Emenda na 1; do Constituinte Mau
rício Corrêa, as Emendas de n""2 a 6; do Consti
tuinte Oswaldo Lima Filho, a Emenda na 7; do
Constituinte Rosa Prata as Emendas de n"" 8 a
14; da Constituinte Irma Passoni, Emendas noS
15 a 30; do Constituinte HélioDuque, as Emendas
de n"" 31 e 32; que estão sendo distribuídas pela
secretaria aos srs. participantes.

Também estamos distribuindo uma nota sobre
o calendário da comissão. A nota está bastante
completa e bem esclarecedora. Consta nessa nota
que não haverá um plantão aos sábados e domin
gos para receber emendas, ao passo que, as
emendas do sistema regimental poderão ser rece
bidas nas segundas-feiras. De modo que não ha
verá qualquer prejuízo.
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Já foram encaminhadas pelo Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte várias sugestões
que estão aqui relacionadas e à disposição dos
srs. constituintes, a saber: sugestão da Câmara
Municipal de Vereadores de Tabajara, do Estado
do RioGrande do Sul, Projeto Completo de Cons
tituição apresentado pelo Partido dos Trabalha
dores; sugestões da Associação Comercial, Indus
trial e Agropecuária de Planaltina, em Goiás; su
gestões da Associação Brasileirade Fundição, de
São Paulo e da Associação das Empresas Flores
tais; sugestões da Assembléia Legislativado Esta
do de Sergipe; sugestão da Associação de Mora
dores de Olinda, em Pernambuco; sugestões da
Assembléia Legislativa do Estado do Riode Janei
ro; estudo desenvolvido pelo Instituto Tancredo
Neves; uma contribuição da cur, do Estado do
RioGrande do Sul; contribuição do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Santa Helena, no Estado
do Maranhão; contribuição do Centro de Estudos
Afro-Brasileiros; da Câmara Municipal de Verea
dores de Camaqüã; no Estado do Rio Grande
do Sul; da Cãmara Municipal de Caxias do Sul,
no Estado do Rio Grande do Sul; da Cooperativa
Habitacional de Vicente de Carvalho, do Estado
de São Paulo; do Clube dos Diretores Lojistas
de Brumado, no Estado da Bahia; e da Comissão
Estadual do Estado da Paraíba (Mulher e Cons
tituinte).

Este material está à disposição de V. Ex'" na
secretaria da comissão.

Ninguém se inscreveu para usar da palavra.

O SR. CONSTIT(J[NTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

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

O SR. CONSTIT(J[NTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Presidente, quantos constituintes compõem
esta comissão?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - O Regi
mento Interno prevê 63 srs. constituintes e estáva
mos com 65, porque recebi um oficio do nobre
Constituinte Ulysses Guimarães, transcrevendo
um oficio do PTB, excluindo um dos seus mem
bros. Então, ficamos com 64. O assunto está sen
do tratado com a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, para resolver a questão do número
legal, 63 ou 64.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHERO 
Sr. Presidente, assistimos na Subcomissão da Po
lítica Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária a
uma dança de membros. Ficamos muito preocu
pados se nesta Comissão da Ordem Econômica
vier a acontecer também essa intervenção de lide
rança dos partidos para movimentar não só em
números como em constituintes, mudança de
pessoas dentro desta comissão, sugiro a V. Ex",
para que me tire esta dúvida,se por acaso houver,
junto à Mesa desta Assembléia Nacional Consti
tuinte, para que não haja mais aquela conturbação
que ocorreu na Subcomissão de PolíticaAgrícola
e Fundiária e Reforma Agrária, como, de resto,
aconteceu em outras subcomissões.

É proposta que faço a V. Ex", e se o Plenário
também concordar, para que definamos exata
mente o número dos elementos que compõem

esta comissão, bem como se há possibilidade
de se fazer mudança no transcorrer da discussão
e votação das matérias a ela pertinentes.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Amaury Müller.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER 
Sr. Presidente, V. Ex" afirmou que a Comissão
Temática da Ordem Econômica chegou a ter 65
membros, e, com a retirada de um dos integrantes
do PTB, foi reduzida a 64.

Ocorre que o art. 13 das Normas Regimentais
da Assembléia Nacional Constituinte fixa em 63
o número máximo.

Permito-me ler,na íntegra, o caputdeste artigo:

"Art. 13. As comissões incumbidas de
elaborar o Projeto deConstituição, em núme
ro de 8 (oito), serão integradas, cada uma,
por 63 (sessenta e três) membros titulares
e igual número de suplentes."

Embora não use a expressão "no máximo",
ou "dimensão limite", fica muito claro que 63
é o número limite.Conseqüentemente, nenhuma
comissão poderá comportar mais do que 63
membros. Então, aí já há uma irregularidade que
precisa ser sanada, de acordo com o § 2°, que
estabelece a proporcionalidade por Bancada. De
modo que nenhuma Bancada terá de retirar al
guém daqui. O meu Partido observou rigorosa
mente a proporcionalidade e tem apenas 3 repre
sentantes nesta Comissão Temática.

Portanto, peço a V. EX' faça uma verificação
da proporcionalidade das Bancadas aqui repre
sentadas, a fim de que não insultemos o texto
do art. 13, que prevê 63 membros.

Quanto à sugestão do nobre ConstituinteJonas
Pinheiro, é da competência do Uder de cada Ban
cada, segundo o § 2° do mesmo art. 13, indicar
os membros de cada comissão. Assim como,
penso eu, é competência sua remanejá-Ios na
medida dos interesses de cada Partido. Se, por
ventura, o meu Partido julgar que não me estou
conduzindo de acordo com o pensamento da
Bancada, defiro ao Líder,baseado exatamente no
texto regimental, o direito de remanejar-me, de
retirar-me desta comissão e remover-me para ou
tra. É um fato natural. Não há nada que possa
prejudicar os trabalhos, na medida em que todo
o processo de elaboração constitucional diz res
peito ao interesse da sociedade brasileira. Esta
mos aqui, presumivelmente, ou menos, tentando
materializar no texto constitucional esses interes
ses, esses direitos da sociedade brasileira. Não
posso crer que alguém esteja aqui trabalhando
para interesses que não sejam nacionais, que não
sejam do povo brasileiro.

Conseqüentemente, na hipótese de haver al
gum tipo de remanejamento, segundo os interes
ses políticos de cada Bancada, temos apenas que
nos curvar ao que diz o Regimento Interno e se
assegure esse direito às Lideranças partidárias.
Não quer dizer que toleremos mudanças a todo
momento, ao sabor de interesses ocasionais, mas
a cada Liderança cabe o direito de estabelecer
as regras pelas quais se regerá a composição
de cada Bancada nas Comissões Temáticas, no
caso na Comissão da Ordem Econômica.

O SR. CONSTITUINTE VlRGILDÁSIO DE SE
NNA- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra a V. EX'

O SR. CONSTITUINTE VlRGILDÁSIO DE SE
NNA- Sr. Presidente, para duas observações.
A primeira, a respeito do número de membros
das comissões ou das subcomissões. O dispo
sitivo regimental que estabelece a proporciona
lidade de membros em uma comissão tem de
enfrentar a realidade dos partidos, cujo número
de membros nesta Casa não corresponde à pro
porcionalidade das subcomissões, ou seja, parti
dos que, divididos por 24, em tomo do número
global de constituintes, não compõem o número
de representações. Esta realidade teve de ser en
frentada e o nobre Constituinte Líder do PDT cer
tamente observou esta matéria. A solução que
a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte en
controu foi deferir a esses Partidos o direito de
escolher a comissão à qual gostaria de prestar
a contribuição da vontade nacional expressa pela
sua representação.

Desta forma, Sr. Presidente, nobres constituin
tes, é possível que, atendendo a esses casos, que
não se encontrou na forma regimental a maneira
de dar acolhimento, algumas das comissões, sem
quebra do princípio da representação partidária,
venham a contar com um número de constituin
tes acima daquele estabelecido como forma-li
mite pelo Regimento. É claro que, não podendo
ser distribuidos proporcionalmente às comissões,
os pequenos partidos, aqueles que têm dois, três,
quatro constituintes, têm que fazeras suas indica
ções de Lideranças para as comissões que mais
lhes convenham. Desta forma, a proporcionali
dade não pode obrigar os Partidos a retirar repre
sentantes. A forma de conviver é admítir um nú
mero maior do que 63, para compor uma comis
são, como, de fato, foram compostas as subco
missões, em que os representantes não eram 21,
eram 22. 23 e até 24, em respeito ao direito dos
pequenos Partidos.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER -
V. Ex" me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SE
NNA- Com muita honra.

O SR. CONSTIT(J[NTE AMAURY MÜLLER 
Realmente isso ocorreu nas subcomissões, no
entanto, nos remanejamentos, de uma subcomis
são para outra, permaneceu o número de 63 sem
pre, pelo menos tanto quanto eu saiba. Na minha
Subcomissão, por exemplo, que tratou da política
agrícola e da questão fundiária, chegamos a ter
25 membros, em prejuízoda composição de uma
das subcomissões da Comissão Temática, a Sub
comissão da Questão Urbana e Transporte, que
ficou reduzida - está aqui o presidente que pode
confrrmar - parece-me que a 15 membros, em
virtude do interesse maior, naquele momento, de
membros da sua Subcomissão serem transferi
dos para outras.

O SR. CONSTITUINTE VlRGILDÁSIO DE SE
NNA- Entendo, perfeitamente.

O que está em jogo é o direito de os pequenos
partidos fazerem indicações para as subcomis
sões ou comissões que acharem convenientes.
A decisão da Mesa não pode elidir esse direito



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta-feira 8 51

dos pequenos partidos. E nestas condições, é
possível que uma Comissão tenha mais de 63
membros. Ou proibimos os pequenos partidos
de fazerem indicações à sua conveniência, ou te
remos de admitir que esse número pode ser maior
do que 63.

O segundo ponto, Sr. Presidente, se está defe
rindo uma missão sem qualquer sentido à Presi
dência. As Iiderenças têm direito de indicar regi
mentalmente, e, como não lhes é vedado direito
de remover, podem indicar, destituir, remover e
fazer aquilo que mais interesse à vida partidária
e aos temas e compromissos do partido com
a sociedade. Não cabe à presidência interpelar
a liderança no exercício de um direito seu de
proceder segundo o Regimento. Data venla, do
pensamento de V.Ex", a incumbência não é perti
nente, não é da competência da Presidência da
Comissão fazer às lideranças interpelações sobre
assunto que o Regimento lhe defere fazer desta
ou daquela forma.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Alysson Paulinelli

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNEW
- Sr. Presidente, também sobre o mesmo assunto.

Naturalmente fico preocupado se o Regimento
reza 63 membros. Entendo que qualquer tergi
versão em tomo da questão é querer alterar o
Regimento por deduções em que não vejo muita
lógica.

Sobre o segundo item, Sr. Presidente, o regi
mento também é claro~ cabe às lideranças dis
tribuir os seus membros nas comissões.

Gostaria que nesta Comissão não se repetisse
um fato que foi bastante desagradável para todos
nós. Querer-se, na última hora, na hora da vota
ção, substituir membros. No meu entender, é um
desrespeito ao constituinte, que deve ter a liber
dade de pensamento. Em segundo lugar, pode
criar-se um obstáculo bastante grande, já que to
das as comissões não votam ao mesmo tempo
e podermos estar substituindo alguma membro
que já tenha votado na outra comissão, e não
se permita àquele que está sendo substituido o
direito de voto em questões de Constituinte. Preci
samos defmir muito bem, e esta presidência deve
colocar a questão junto à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, para que evitamos fatos
desagradáveis, como o que ia acontecendo na
Comissão da PolíticaAgrlcola e Fundiária e Refor
ma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Virgildásio de Se
nna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SE
NNA - Nesta Assembléia Nacional Constituinte,
Sr. presidente, não há Membros eleitos de forma
avulsa. Cada um dos constituintes aqui represen
tam correntes de opinião, tem com os seus parti
dos compromissos, tão grandes quanto os que
ele tem com a sociedade. S. Ex-' foram eleitos
sob bandeiras partidárias, programatizadas, com
compromissos com a sociedade, representando
o pensamento claro de cada um desses partidos.
Detal modo que a liberdade de votação dos Srs.
constituintes e, modos in rebos, livre, até o não
comprometimento com aqueles compromissos
que assumiram sobre as teses partidárias, os
compromissos programáticos do Partido. No íns-

tante em que o constituinte assim foi eleito, deixa
de cumprir seus compromissos partidários, e está
na Comissão como representante partidário, nos
interesses desses compromissos do partido com
a sociedade. Não existe em nenhum pais do mun
do política sem partidos.

O SR. CONSTIT<llNTEALYSSONAPUUNELU
- V. Ex' me permite um aparte?

O SR. CONSm<llNTE VIRGILDÁSIO DE SE
NNA- Com muita honra.

O SR. CONSmUlNTE ALYSSON PAUNEW
- Se fosse assim, estaria perfeitamente caracte
rizado o voto de liderança sem nenhum compro
misso, sem nenhum problema. A descaracteri
zação do voto de liderança é a autonomia do
constituinte perante as suas idéias.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SE
NNA - V. Ex' comete um grande equívoco, na
medida em que não se votam exclusivamente
assuntos programáticos do partido. O voto da
Liderança não é permitido porque haveria uma
universalidade dos programas que cada um dos
partidos não cumpre. O meu partido, por exem
plo, não tem nenhum compromisso com a forma
de governo, não tem nenhum compromisso com
a pena de morte. Não vou deferir ao Líder do
meu partido votar, nas questões que não são pro
gramáticas, em meu nome, porque não são ques
tões programáticas. Nas questões programáticas,
aqueles que foram eleitos sob os compromissos
partidários têm o mínimo de dignidade no exer
cício do mandato para serem fiéis às idéias que
subscreveram e defenderam nos palanques. Exa
tamente por isso que o voto de Liderança não
cabe neste instante na Assembléia Nacional Cons
tituinte, porque há assuntos sob votação acerca
dos quais não há decisão partidária. A observação
de V.Ex' tem procedência, mas não tem a ampli
tude necessária parajustificar o voto de Liderança,

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Estamos
naturalmente debatendo um tema e não vamos
tomar decisão.

O SR. CONSTITUINTE N<1AURY MÚLLER 
Se V. Ex" me permite, volto à luz da matemática,
à composição das comissões estabelecidas pelo
art. 13. São 559 constituintes entre deputados
e senadores. Cada uma as oito Comissões, com
postas por 63 Membros, nos levaria a 504 consti
tuintes, que, somados aos 49 que integram a Co
missão de Sistematização, portanto, não fazem
parte de nenhuma outra Comissão, dar-nos-iam
um total de 553 constituintes; somados aos mem
bros da Mesa, que não podem pertencer a quais
quer Ccmissões, chegaremos aos 559. Portanto,
matematicamente, houve uma acomodação per
feita, ideal, do número de constituintes em cada
comissão. Foi esta a posição que assumi. Defen
do como um direito legítimo, até porque está nas
Disposições Regimentais, o direito de as Uderan
ças indicarem ou remanejarem os componentes
da sua Bancada em cada comissão. É indiscutível,
embora possa, eventualmente, nesses remaneja
mentos, ocorrer algum tipo de prejuízo no anda
mento dos trabalhos.

Insisto em dizer que todos os temas aqui trata
dos têm que ser do conhecimento dos Srs. Consti
tuintes, de modo que, se alguém que sai da Co
missão da Ordem Social e vai para a Comissão

da Ordem Econômica, terá condições de cuidar
dos interesses da sociedade brasileira, segundo
o programa e a doutrina do seu respectivo partido.
Não haveria nenhum prejuízo ao bom andamento
dos trabalhos, à elaboração de um texto que cor
responda àquilo que a sociedade espera dos
constituintes, num simples remanejamento. Sob
este aspecto, estou de pleno acordo que cabe
às Líderanças remanejar, segundo os interesses
de cada Bancada partidária, )s membros das co
missões. Só fico na dúvida se, depois desse cálcu
Jo matemático que corresponde exatamente aos
559, alguma comissão possa ter 64 e outras 62,
quando o limite estabelecido na norma regimental
é de 63.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - O nobre
Constituinte Amaury Muller tem toda razão. O Re
gimento é textual, são 63 membros por comissão.
Acontece que, quando chegamos ao § 3·, in fine,
diz o parágrafo:

u§ 30 As Bancadas de pequenas repre
sentações poderão optar pelas comissões ou
comissão que preferir."

Este é o primeiro ponto que introduz realmente
uma distorção na aplicação do dispositivo regi
mental.

A questão foi levada à Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte, à consideração do Dr. Ulysses
Guimarães, porque algumas comissões já esta
vam com o número completo e, no entanto, os
pequenos partidos faziam opção por ela. E o Presi
dente, no dia 2 de abril de 1987, disse, respon
dendo a uma questão de ordem, inclusive, da
Constituinte Beth Azize e de outros Srs. consti
tuintes:

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
- A Mesa informa a V. Ex" que não lhe faz
discriminação, assim como a nenhum mem
bro desta Casa.

O assunto é entregue à Mesa, que terá
de ser convocada. Neste sentido estamos dili
genciando, a publicação desse expediente
para o parecer da Mesa, e, então, ter o enca
minhamento em função da decisão da Mesa.
A Mesa está diligenciando quanto ao pedido
de V. Ex" e a outros que estão sujeitos à
decisão por parte da Mesa.

Levo ao conhecimento da Casa a seguinte
comunicação:

Considerando as questões de ordem le
vantadas durante a sessão ordinária de on
tem da Assembléia Nacional Constituinte, pe
la Constituinte Beth Azizee pelo Constituinte
Augllsto Carvalho;

Considerando o que ordena o § 3° do art.
13, in fine, do Regimento Interno, de que
cada Constituinte "somente poderá integrar
duas Comissões, uma como Titular e outra
como Suplente, devendo as bancadas de pe
quena representação optar pela Comissão
ou Comissões que preferirem";

Considerando que o princípio informativo
e consagrado pelo Regimento Interno foi per
mitir a participação de todos os Constituintes
nas Comissões e Subcomissões;

Considerando que, em razão desta fato,
foram organizadas as Comissões, em núme
ro de oito, e as Subcomissões, em número
de vinte e quatro;

Considerando tais fundamentos, a Presi
dência decide: os Constituintes que ainda
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não integram Comissões Temáticas ou Sub
comissões podeão indicar a sua opção à Pre
sidência.

. A Mesa agradece principalmente à nobre
ConstituinteBeth Azize, que possibilitou,com
a sua intervenção, que esta lacuna fosse devi
damente sanada por parte da decisão desta
Presidência e, inclusive, a Comissão conta
com a sua competência e com a dos demais
Constituintes que não figuram nas Comis
sões, trazendo a contribuição do seu patrio
tismo e da sua inteligência.

Era a comunicação que desejava fazer.
(Muito bem! Palmas.)

Cumprindo a letra regimental do § 3° do art.
13, o Presidente não perguntou se as comissões
tinham 63 membros ou se não tinham, simples
mente mandou que os pequenos partidos optas
sem. Daí por que a nossa comissão, se não me
engano, recebeu sete ou oito membros dos pe
quenos partidos. Acresce que, depois, o próprio
PMDB reclamou, em função disso, que a propor
cionalidade que lhe cabia não estava sendo obser
vada. Então, o Presidente Ulysses Guimarães en
viou aos presidentes das comissões um oficio
aumentando o número das subcomisões. Até aí
nada, porque, na realidade, S. Ex-podia imaginar
que o número de uma subcomissão aumentava,
mas em detrimento de outra subcomissão. Por
isso chegamos a ter 65 membros, hoje estamos
com 64, porque o PTB retirou um de seus mem
bros, o Constituinte Roberto Jefferson.

Em razão do problema levantado, é claro, vou
mais uma yez conversar com a presidência da
Mesa e ver qual será a solução.

Quanto à questão da movimentação dos mem
bros das comissões de uma para outra pelo líder,
é outra questão que considero também em aber
to, e é fundamental que tentemos esclarecê-la.

Dizo § 29 do art. 13:

"§ 2° Os membros de cada comissão se
rão indicados pelas lideranças partidárias.
obedecidos, em cada uma delas, tanto quan
to possível,o critérioda proporcionalidade ..."

Tanto quanto possível, foi isso que reclamei
ao Presidente...

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER 
Realmente é ímpossível.fazer sob o critério da
proporcionalidade. O PDT será sempre prejudi
cado.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - É por isso
que reclamei ao Presidente Ulysses Guimarães:
se a proporcionalidade não estava certa para o
PMDB, também não estava para os outros parti
dos. Por que corrigimos só um partido? Já havia
aí um erro de diferença que não estava sendo
justa.

Aquidiz:"os membros de cada comissão serão
indicados pela liderança partidária."

Quando chegamos ao § 4°,verificamos:

.....dentro de 48 horas a contar da eleição
da Mesa, os líderes dos partidos indicarão
à Mesa,por escrito, os integrantes das comis
sões."

Quer dizer, foi dado um prazo regimental de
48 horas, é discutível, possivelmente à luzdo Regi
mento da Câmara ou seja o que for. Estou que-

rendo dizer que o problema também existe e que
tentarei algum subsídio junto à Mesa Diretora,
para ver como vamos nos orientar melhor.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER 
Este § 4° é muito natural, senão não haveria com
posição das comissões, e os parágrafos seguintes
falam sobre a instalação das comissões, depois
das subcomissões. Teria que haver pelo menos,
63 membros indicados, cada qual pelos seus res
pectivos partidos. Isto não erode o principio ins
crito no § 2°, que defere ao líder o privilégio ou'
o compromisso de indicar ou remanejar.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Realmente,
a questão existee não vou, nem poderia, submeter
ao Plenário. O problema é importante, procurarei
mais subsídios e tentarei com o Plenário tomar
uma decisão consentãnea.

O SR.CONSmUlNTE ALYSSON PAUUNElli
- O Regimento foi sábio quando falou que os
63 são fixos, a proporcionalidade é quando possí
vel. Se tivesse invertidoquanto possível 63 garan
tido a proporcionalidade, seria outra coisa, mas
ai ficou muito claro, e 48 horas também não é,
se possível são 48 horas.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER 
Esses membros de cada comissão, indicados
nessas 48 horas, não terão necessariamente que
permanecer nas comissões?

Este é um problema de cada Partido. Não pode
mos interferir na economia interna de cada Par
tido.

O SR.PRESIDENTE (José Lins)- E se morrer
um?

O SR. CONSmUlNTEALYSSON PAUUNElli
- N.vem o suplente.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER 
Sim. Não é por ai que quero considerar. Recordo
que tivemos até um incidente desagradável na
eleição da Subcomissão da Política Agrícola e
Fundiária e Reforma Agrária,a presença, indevida
naquele momento, extemporânea e até grosseira
do Líderdo PTB,que tentou votar, forçando, inclu
sive, um funcionário a aceitar o seu voto, o que
provocou a anulação do processo eleitoral, por
que S. Ex-se estava auto-intitulando naquele mo
mento Membro da Subcomissão, quando não era.

Não é este o procedimento, o líder chegar e
destituir o membro da Comissão e se auto-in
titular membro.

Há normas regimentais que precisam ser cum
pridas. E se compete ao líder indicar, parece-me,
salvo melhor juízo,a ele cabe também remanejar,
retirar e substituir por outro.

Asconveniências de cada partido são problema
de cada partido, não temos o direito de interferir
no problema de economia interna partidária.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) - Srs. Consti
tuintes, tínhamos marcado uma reunião para esta
manhã. Em função de diversos problemas, inclu
sive da sessão de homenagem ao SenadorTeotô
nio Vilela, a reunião da tarde não está dando nú
mero.

Amanhã de manhã a reunião não poderá reali
zar-se, porque temos Plenária da Constituinte e
o Regimento impede. Poderíamos fazer uma reu
nião amanhã à tarde. Temos que a maior parte
dos Membros desta Comissão estejam esperando

o parecer preliminar do Relator e não tenham
interesse maior em participar de um debate senão
depois que o parecer sair.

Então, consulto V. Ex'" sobre a conveniência
de programarmos uma reunião para amanhã às
15 horas. Não quero tomar uma decisão sozinho.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER 
O cronograma, que foiaplaudido ontem realmen
te é uma mecânica muito boa de se oferecer
emendas a partir de um esboço de parecer, trouxe
este problema na sua esteira - o desinteresse
dos Constituintes que integram esta Comissão
pelos temas que poderiam ser debatidos aqui.
Cada um está reservando a sua emenda, a sua
participação para depois de conhecer o esboço
do parecer.

Seria perigoso V. Ex- convocar uma reunião
para amanhã às 15 horas e ter o dissabor de
ver quase ninguém ou ninguém aqui.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Então, fica
mantida a reunião de segunda-feira, às 10 horas
da manhã.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 18 horas e 15 minu
tos.)

7' Reunião Ordinária

No primeiro dia do mês de junho do ano de
milnovecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e vinte e cinco minutos, em sala do Anexo 11 do
Senado Federal, reuniu-se a Comissão da Ordem
Econômica, sob a presidência do ConstituinteJo
sé Lins e a presença dos seguintes Senhores
Constituintes: Edison Lobão, Hélio Duque, Beth
Azize, Manoel Castro, Irma Passoni, Severo Go
mes, AlbanoFranco, Virgílio Galassi,AldoArantes,
GidelDantas, Irapuan Costa Júnior, Rol?ertQ Cam
pos, Benedicto Monteiro,AlyssonPaulineUi, Jonas
Pinheiro, Dirceu Carneiro, Ismael Wanderley,Mar·
cos Uma, Rosa Prata, VicenteBago, GabrielGuer
reiro, José Egreja, Fernando Santana, GilsonMa
chado, Gil Cézar, Raquel Cândido, Rachid Salda
nha Derzi, Expedito Jónior, Luiz Roberto Ponte,
Vinicius Cansanção, José Mendonça de Morais
e Denisar Ameiro. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente deu por iniciados os traba
lhos e solicitou dos presentes fossem dadas como
lidas as atas das reuniões anteriores, que foram
aprovadas. A seguir, deu-se início ao expediente.
O Senhor Presidente comunicou aos Senhores
Membros da Comissão, presentes em plenário,
das sugestões e emendas que a secretaria da
comissão tem recebido e que as mesmas, a crité
rio de cada um, estariam à disposição de quem
se interessasse por cópias. Argüindo questão de
ordem, pediu a palavra o Constituinte Cardoso
Alves, que fezconsiderações sobre os formulários
especificos para as emendas a serem apresen
tadas. Para contraditar, pediu e usou da palavra
a Constituinte Irma Passoni. Consoante ao assun
to, também usou da palavra o Constituinte Aldo
Arantes. O Senhor Presidente, para esclarecimen
tos, informou aos presentes que a importância
da padronização era exatamente para facilitaros
trabalhos de digitação das emendas no compu
tador, não sendo obrigatório seu uso mas que
todos fizessem o máximo possívelpara sua utílíza
ção, Dando a continuidade aos debates, o Senhor
Presidente passa a palavra ao Constituinte José
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Mendonça de Morais, que argüi o relator sobre
o prazo máximo para que o mesmo fizesse a
entrega de seu parecer prelírnínar, no que é res
pondido pelo inquirido. O Constituinte José Men
donça de Morais continua sua exposição e é apar
teado pela Constituinte Irma Passoni. O Senhor
Presidente opina sobre a matéria em discussão.
O expoente ratifica seu ponto de vista e tece algu
mas considerações sobre a política agrícola brasi
leira. O relator, Constituinte Severo Gomes, faz

ãlgurnas ponderações sobre o assunto em pauta.
Dando seqüência aos debates, o Senhor Presi
dente passa a palavra aos Constituintes Benedicto
Monteiro, Aldo Arantes e Rosa Prata, este apar
teado pelos Constituintes Irma Passoni, AldoAran
tes e Rachid Saldanha Derzi.O Senhor Presidente,
retomando a palavra, comunica aos presentes o
recebímento de oficio, assinado pelo Excelentís
simo Senhor Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães, onde
é informado da decisão da Mesa no que se refere
à apresentação de emendas e dos trabalhos das
Comissões Temáticas até a votação final do pare
cer do relator. Levantam questões de ordem os
Constituintes Cardoso Alves,Roberto Campos, Al
do Arantes e Irma Passoni, esta sugerindo ao pre
sidente a continuidade dos trabalhos plenários
da comissão nos dias oito e nove do mês em
curso. Posta, pelo presidente, a questão em vota
ção, é aprovada. Reiniciados os debates, o Senhor
Presidente passa a palavra ao Constituinte Alysson
Paulinellique é aparteado pelos Constituintes Car
doso Alves, Irma Passoni e-Jonas Pinheiro. O Se
nhor Presidente, pedindo uma pausa nos traba
lhos, faz comunicação de convite feito pelo Exce
lentíssímo Senhor Ministro da Aeronáutica, aos
membros da comissão, para uma visita ao Cin
dacta. Imediatamente à comunicação, o Senhor
Presidente dá continuidade aos debates dando
a palavra ao Constituinte Cardoso Alvesque, apar
teado pelo Constituinte Aldo Arantes, iniciam am
bos, orador e aparteante, discussão tumultuosa.
Intervindo na discussão, o Senhor Presidente soli
cita de ambos o devido respeito à Mesa e aos
presentes, apelando pela não exacerbação dos
ânimos entre os debatedores. Atendido em seu
apelo, o Senhor Presidente passa a palavra aos
Constituintes Roberto Campos e Gil César, este
aparteado pelos Constituintes Fernando Santana
e Gabriel Guerreiro. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente dá por encerrados os traba
lhos às vinte horas e dezessete minutos, man
tendo a convocação, conforme deliberado em
reunião anterior, para nova reunião amanhã, dia
dois de maio, às dez horas. O inteiro teor dos
trabalhos será publicado, após tradução das notas
taquigráficas e o competente registro datilográ
fico, no Diário da Assembléia Nadonal Cons·
titulnte. E, para constar, eu, Helena IsnardAccau
hy Sarres dos Santos, lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Pre
sidente. - Constituinte José Uns.

Al'IEXO À ATA DA 7"REllNlÃO (ORDI
NÁRIA) DA COMISSÃO DA ORDEM. ECO
N6MICA, REALlZADA EM. 1°DEJllNHODE
1987, ÀS 17HORAS E 25MINllTOS,INTE
ORA DOAPANHAMENTO TAOOORÁFlCO,
COMPllBUCAÇÃO DEI/!DAMENTEAllTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMIss40, CO/'lSrITU{NTEJOSÉU!'lS.

O SR PRESIDENTE (José Uns) - Havendo
número regimental declaro abertos os trabalhos
da Comissão da Ordem Econômica.

Solicito a dispensa da leitura da ata das reuniões
anteriores, pelo pronunciamento de algums
membros.

(É aprovado o pedido de dispensa da leitura
da ata.)

A Secretaria acusa o recebimento de muitas
sugestões que estão naturalmente sendo encami
nhadas ao sr. relator e que estão também na se
cretaria, à disposição dos srs. constituintes. São
sugestões encaminhadas por prefeituras, por ope
rários, por empresas e por profissionais liberais,
de dioceses, como a de Bagé, no Rio Grande
do Sul, Confederação dos Trabalhadores. Em su
ma. há aqui uma lista grande, como vêem V. Ex-",
que estão sendo encaminhadas.

A Mesa fez distribuir a cada um dos srs, mem
bros uma relação com o nome de todos os partici
pantes da comissão, tanto dos titulares como dos
suplentes. Há uma questão de ordem que foi le
vantada quanto ao número de participantes da
comissão, mas essa consulta ainda não foi resol
vida pelo Sr. Presidente, de modo que a presi
dência espera receber instruções ou pelo menos
orientação que lhe facilite a solução desse pro
blema.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem V.
Ex- a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a minha questão
de ordem prende-se a esses impressos que estão
sendo distribuidos para a elaboração das emen
das. Diz o art. 22, do Capítulo 11 do Projeto de
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Refere-se
V.Ex" ao art. 22?

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Ao Regimento da Constituinte, art. 22. Capitulo
11 do Projeto de Constituição:

"Estão vencidas, portanto, todas as etapas
referentes às subcomissões e comissões, e
entramos no Projeto de Constituição."

É dito, no art. 22, que

"ao receber o Projeto de Constituição o
Presidente da Assembléia ordenará a sua lei
tura e publicação no Diário da Assembléia
Nadonal Constituinte, e em avulsos para
serem distribuídos às autoridades dos Pode
res Executivo, Legislativo e Judiciário e de
mais organizações da sociedade civil."

Em seguida, o art. 23 dispóe que

"o Projeto"(de Constituição) "será coloca
do na Ordem do Dia da sessão seguinte para
discussão em primeiro turno, nela permane
cendo no prazo de até 40 dias, findo o qual
será a discussão automaticamente encerra
da."

No § lodo art. 30 - aí que se situa precisa
mente a minha objeção - é dito que

"nos 30 primeiros dias, serão recebidas
as emendas dos Srs. constituintes, as quais

deverão ser apresentadas em formulários de
finidos pela Mesa, podendo ser fundamen
tados da tribuna, durante o prazo que seus
autores tiverem para discutir ,o projeto, ou
enviadas à Mesa com justificação escrita."

Os formulários defInidos pela Mesa, portanto,
referem-se exclusivamente às emendas que deve
rão ser apresentadas nos 30 primeiros dias, a
contar do dia em que o Projeto de Constituição
for publicado; daí os parlamentares apresentarão
emendas nesses formulários.

Ocorre, Sr. Presidente, que esses formulários
foram distribuídos de antemão, intempestivamen
te, antes da hora, por que? Porque algumas pes
soas inidentificáveis, neste momento, estavam
preocupadas com os art. 23 e § l·'do art. 25,
que dizia:

"Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o projeto, ou que
diga respeito a um dispositivo, a não ser que
trate de modificações correlatas, de maneira
que a alteração relativamente ao dispositivo
envolva a necessidade de alterarem outros."

Art. 23 § 2° do Regimento Interno,

"a emenda à proposição apresentada com
acessório outro podendo ser supressíva,
substitutiva, aditiva etc."

E manda aplicar isto. O art. 21 manda aplicar
isso da seguinte forma:

"aplicam-se às emendas apresentadas às
subcomissões e comissões o disposto no art.
23, § 2°."

Preocupado com esta matéria, porque a falta
de substitutivo elide o cotijo entre um pensamento
e outro, entre uma orientação e outra; a proibição
de substitutivos elide o princípio da economia pro
cessual, o substitutivo favorece que se obtenha
numa emenda o resultado que às vezes precisa-se
em 30,40 emendas, para se obter; a ausência
do substitutivo i1ide a tradição parlamentar de to
dos os Parlamentos do mundo; a ausência de
substitutivo contraria o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, do Senado da República
e o Regimento Comum do Congresso Nacional
e também é um disparate em matéria juridica,
não entra na cabeça de ninguém.

Levantei uma questão de ordem, perante o Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte, De
putado Ulysses Guimarães, e por ele foi afirmado
e comunicado a todas as comissões e subco
missões que os substitutivos são legitimos e po
dem ser apresentados, até mesmo porque são
emendas que, articuladas, contrariam todas aque
las conexas com ele, porque numa Comissão de
Economia só se trata de assuntos de economia;
nenhum substitutivo da Comissão de Economia
vai tratar de Forças Armadas ou de funcionalismo
público, ou de direitos e garantias individuais.

Assím sendo, Sr. Presidente, este formulário
não é, neste momento, o instrumento adequado,
único e excludente, para apresentarmos emen
das. Trouxe emendas muito bem datilografadas
do meu escritório feitas pela minha secretária e
agora me parece que tenho que adotar isso, ape
nas para dar um trabalho maior à secretária da
comissão. Então, consultaria V.Ex-Já que a maté
ria é vencida, porque houve substitutivos nas sub-
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comissões e talvezhaja substitutivos aqui, pergun
to a V. Ex-se não seria o caso de se dispensarem
esses impressos e se adotar todas as emendas
que, com clareza e com precisão, transmitam o
pensamento dos seus autores? É essa a minha
questão de ordem.

ASM CONSmQlNTE IRMA PASSONI- Pe
ço a palavra para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem V.
EX'a palavra.

A SRA. CONSmQlNTE IRMA PASSONI- Sr.
Presidente, lamenta-se que o Constituinte Cardo
so Alvesnão tenha comparecido a esta comissão
na semana passada, quando discutimos essa ma
téria exaustivamente, em que os componentes
desta comissão encaminharam a seguinte pro
posta: de que seria importante que tivéssemos
cópias das propostas encaminhadas e que a ela
boração das emendas, regimentalmente, devem
ser apresentadas até hoje à meia-noite; e que che
gamos a um acordo interno na comissão de que
pediríamos ao senhor relator que fizesse a genti
leza de encaminhar a todos nós um tipo de rascu
nho da proposta até o dia 5, e que nos dias 5
e 6 apresentássemos as emendas ao relatório.
Esse é um princípio importante para que justa
mente não se fique com os pacotes prontos, enca
minhados goela abaixo, aqui, na última hora. Foi
um acordo dos companheiros da comissão para
que houvesse essa orientação de trabalho intemo
nesta comissão.

Quanto à questão da emenda, se vai ou não
ser encaminhada num impresso específico, tanto
faz, não importa; o que importa é o conteúdo
e se esse padrão é importante, porque justamente
se toma um trabalho mais acessível, mais lógico,
mais limpo, e padronizado por todos, o que não
significa- eu também havia batido no texto, re
bati, reapresentei, inclusive dentro da subcomis
são, já usamos esse formulário na subcomissão.
Então, o nobre Constituinte Cardoso Alves não
levantou essa questão de ordem na subcomissão,
está levantando agora.

Encaminho contrariamente à questão do nobre
Constituinte Cardoso Alvesnessas duas questões:
primeiro, é o conteúdo que importa, a forma do
relatório, o papel da emenda tanto faz;e também
temos o entendimento de que vamos apresentar,
até hoje à noite, as emendas, mas que a emenda
relativa ao projeto seria encaminhada quando o
senhor relator nos enviasse a proposta-rascunho,
como foi entendio aqui, no dia 5 de junho. Muito
obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Um mo
mento por favor, nobres constituintes, a Mesa vai
dar um esclarecimento.

O SR.CONSmUINTEALDO ARANTES -An
tes do esclarecimento, Sr. Presidente, gostaria de
colocar um entendimento sobre a questão. (As
sentimento da presidência.)

Sr. Presidente, entendo que, na verdade, a ques
tão de ordem, levantada pelo Constituinte Cardo
so Alves, trazà tona uma discussão que se deu
na Subcomissão de Reforma Agrária, e me pare
ce, não poderíamos aqui, liminarmente, dar a
questão por resolvida, que é de apresentar-se ou
não substitutivo ao relatório do relator.

O art, 23, § 2° é absolutamente claro no sentido
de que isso é proibido. E acho que nem mesmo

o presidente da Assembléia Nacional Constituinte
tem poderes para alterar esse dispositivo do Regi
mento Interno. E o fato de o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e do Congresso Nacional dizerem diferentemente
não há problema, aqui está explícito.E sabemos
que uma norma regimental só pode ser utilizada
quando não é expllcita no Regimento, e neste
caso é absolutamente explícita. Portanto, quero
deixar bem claro que essa matéria é já definida
regimentalmente, que não vamos aceitar que aqui
se tente fazer o que se faz na Subcomissão de
Reforma Agrária,com a conivência do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, Dr. Ulysses
Guimarães. Em nossa opinião a questão está re
solvida regimentalmente pelo art. 23, § 2"

A segunda questão, Sr. Presidente, é que na
Subcomissão de Reforma Agrária foi isso atrope
lado duas vezes: primeiro, não se poderia apre
sentar substitutivo e se apresentou; segundo, que
o Regimento Intemo da nossa Comissão da Or
dem Econômica diziaque a prioridade na votação
era do relatório do Sr. Relator, e ali também, des
respeitando o Regimento Intemo da subcomissão
se inverteu exatamente para fazer prevalecer o
outro ponto de vista.

Entendo, Sr. Presidente, e é claro, sabemos que
esta comissão como todas as outras subcomis
sões têm tendências diferenciadas, pontos de vis
ta diferenciados, o que é normal, natural, legitimo
numa democracia. Mas o que não é aceitável é
querer se atropelar certas normas do Regimento
Interno para favorecer a determinada posição.

Por isso, queríamos, desde já, antecipar essa
questão, porque é um problema importante, deli
cado, e que entendemos que V. Ex", com sua
posição de imparcialidade, não vai deixar fazer
o que foi feito na Subcomissão de Reforma Agrá
ria, que foi atropelar o Regimento Intemo da As
sembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Peço a palavra apenas para um esclarecimento,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CONSmQlNTE CARDOSOALVES 
Não vou discutir a questão de ordem, resolvida
soberanamente em plenário pelo presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, até mesmo
porque não tenho competência. De modo que
é matéria vencida e que ninguém mais pode refor
mar. Quero agradecer à Constituinte Irma Passoni
os esclarecimentos que me concedeu sobre as
emendas, sobre a apresentação do relatório em
novo prazo - que eu não sabia -, e quero agra
decer, com muito mais efusão, à sustentação que
deu a minha questão de ordem, que as emendas
podem ser apresentadas em qualquer papel. Mui
to obrigado a S. Ex"

O SR. PRESlDEl'ITE(José Uns) - Srs. Consti
tuintes, a Mesa gostaria de prestar o seguinte es
clarecimento: primeiro, que esse formulário para
apresentação de emendas, embora diga textual
mente que se refere ao art. 23, § 2° do Regimento
Interno, está sendo utilizado, no momento, para
facilitar o problema da informática. É muito im
portante que tenhamos uma sistemática de apre
sentação de emendas para facilitara inclusão des
ses dados no computador, o que é importante

não só para nós, como participantes dessas reu
niões, mas também para o Sr. Relator. De modo
que, quem tiver emendas para apresentar, se pu
der datilografarno formulário, muito bem, se não,
por obséquio, encaminhe à Secretaria e nós fare
mos essa adequação, pediremos a V. Ex'"apenas
que assinem para facilitaro trabalho da informa
ção de dados, da parte dos computadores.

Quanto ao mais, as emendas que V. Ex'"apre
sentaram terão a natureza que V. Ex'"a elas atribuí
rem, naturalmente dependendo das questões
aqui levantadas e que serão oportunamente estu
dadas.

Tem a palavra o Constituinte José Mendonça
de Morais,o primeiro inscrito na lista de oradores.

O SR.CONSTITQlNTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, Srs. Membros desta
Comissão da Ordem Econômica, eu me inscrevi,
em terceiro lugar, apesar de não ter nenhum pri
meiro nem segundo inscritos, porém no espaço
me coloquei em terceiro lugar, porque desejá
vamos fazer uma indagação ao Sr. Relator para,
se possível, nos responder, nos informar em que
dia, aproximadamente, estaria S. Ex" com o rascu
nho do anteprojeto, já esboçado, para dele tomar
mos conhecimento?

Por que esta minha indagação? Em algumas
comissões temáticas, já os Srs. Relatores apresen
taram o rascunho de suas idéias e da soma do
que colheram nos três anteprojetos das subco
missões e em algumas emendas, para que pudés
semos já ir raciocinando sobre a idéia do Sr. Rela
tor. Porque hoje levantei uma questão de ordem
e gostaria de levantá-Ia aqui também. Qual é o'
limiteda competência do Sr. Relator,se é de ficar
jungido aos três anteprojetos ou às emendas, ou
pode ele desprezar tudo isso e apresentar matéría
de forma nova, conforme já recebemos numa
comissão? Pode ele inovar, incluindo matérias
não constantes dos três anteprojetos no seu ante
projeto? É uma questão que coloco, ouvindo o
Sr. Relator, se possível, para depois começarmos
a argumentar em cima das teses que queremos
defender aqui.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)- Tem a pala
vra o nobre Relator, Constituinte Severo Gomes.

O SR. REI.ATOR (Severo Gomes) - Nobre
constituinte, na última reunião desta comissão,
estabeleceu-se que o Relator apresentaria este
pré-relatório até o dia 4, à meia-noite, então, have
ria tempo para que os Srs. membros da comissão
apresentassem emendas a este relatório, de tal
modo que houvesse maior oportunidade de aper
feiçoamento, e mesmo essa questão fundamental
da necessidade de abrir espaços para apresentar
emendas ao relatório.

Obtive a informação de que o ilustre Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, Deputado
Q1ysses Guimarães, teria estabelecido uma nor
ma, prorrogando por 48 horas a votação e, então,
abrindo, para as diferentes comissões, uma situa
ção semelhante.

Com relação à questão que V. Ex" coloca, dos
limites da competência do Relator. Entendo que
o Relator deve procurar, através das emendas que
são apresentadas aqui, dos debates, fazerum rela
tório que venha corresponder a pelo menos um
mínimo de consenso, ou de pensamentos predo
minantes dentro da comissão. Entendo também
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que, se amanhã, o Relator viesse a introduzir ques
tões novas, o mínimo que poderia acontecer seria
o risco até de ver essas questões derrubadas pela
votação.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Continua
com a palavra o Sr. Constituinte José Mendonça
deMorais.

O SR. CONSTITmNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Levantei essa questão de ordem, com
fundamento no artigo 17, do Regimento Interno,
que fala que nas comissões e subcomissões e,
por analogia também, na Comissão Temática, te
ria como base, os assuntos tratados nos subsídios
encaminhados. Então, a resposta veio de encon
tro ao que está no Regimento e a que eu pensava.
Recebemos já em uma comissão, um rascunho
de projeto completamente divorciado daquelas
teses discutidas na minha subcomissão e que
nos causou surpresa. Estamos entrando numa
fase de discussão desse rascunho, para termos
um anteprojeto consentâneo com as teses discu
tidas, aprovadas já nas subcomissões, senão não
justificaria o trabalho das subcomissões, se isso
for dispensado.

ASRA. CONSTITmNTE IRMA PASSONI-Per
mita V. Ex" um aparte?

O SR. CONSTITmNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Pois não!

A SRA. CONSlTrrnNTE IRMA PASSONI - Eu
gostaria de declarar a minha não concordância
quanto. às posições do Constituinte José Men
donça de Morais, porque tenho plena certeza de
que o Relator pode não ter acatado todas as
emendas apresentadas por S. Ex", o Constituinte
José Mendonça de Morais, mas, pelo que sei,
pelo que li, as propostas apresentadas à subco
missão, o Relator elaborou o seu parecer de acor
do com as emendas apresentadas, S. Ex> pode
não ter acatado todas, porque não eram unâni
mes, é evidente, eram contraditórias. S. Ex" fez
um relatório daquilo que recebeu. Quero dizer
que tudo que foi aprésentado constava de emen
das, de propostas. Pode ter sido um relatório que
não englobou todas, mas aquilo que foi apresen
tado constou de apresentação de propostas, por
que eu, inclusive, apresentei propostas e algumas
foram aproveitadas, outras, rejeitadas. Portanto,
.S. Ex" foi fiel àquilo que foi apresentado. Não
no seu todo, mas em parte, S. Ex" aproveitou
~quilo que aconteceu na subcomissão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V.Ex" conti
nua com a palavra.

O SR. CONSTITmNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Devo esclarecer que se trata da Co
missão Temática da Soberania dos Direitos e das
Garantias do Homem e da Mulher. Por isso mes
mo que vem em desacordo ao que levantei antes
da informação da ilustre Constituinte Irma Passo
ni, pois levantei uma questão, acontecida hoje,
na parte da manhã, na Comissão Temática da
Soberania dos Direitos e das Garantias do Ho
mem e da Mulher. O Relator trouxe matéria nova,
desconhecendo, inclusive, matérias aprovadas
nos anteprojetos. É por isso que estou levantando
esta questão de ordem, para não cairmos na mes-

ma situação que tivemos comprovada, hoje, na
parte da manhã.

Com referência ao assunto que vamos começar
a discutir...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V.Ex> levan
tou uma questão de ordem, eu gostaria de dar
a minha opinião.

O SR. CONSTITmNTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Pois não, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - O Regi
mento é muito claro, quando diz, no parágrafo
1°,do art. 18: "Na comissão, os anteprojetos serão
distribuídos em avulsos a todos os seus membros,
para, no prazo de 5 dias seguintes, destinados
à sua discussão, receber emendas. Encerrada a
discussão, o relator terá cinco dias para emitir
parecer sobre os anteprojetos e as emendas, de
vendo concluí-lo com a apresentação de substitu
tivo". Ora, no substitutivo, evidentemente, o relator
não pode estar amarrado apenas à matéria como
foi apresentada. Daí, a importância dessa decisão
que foi tomada nesta comissão de que o relator
apresentará uma anteprojeto do seu parecer, para
que as emendas sejam feitas sobre ele, inclusive.
Quero deixar claro que esta foi, pelo menos, até
agora, uma decisão tomada pelo relator, de co
mum acordo com a comissão. Não estamos aqui
ferindo o Regimento Interno da Constituinte. O
relator concordou em apresentar um parecer pre
liminar, sobre o qual, S. Ex" aceitará emendas.
Acho que isso facilitará, por todos os modos, o
diálogo, o entendimento até, mas a melhor com
preensão da posição do relator e até da captação
das idéias dos nobres constituintes que fazem
parte desta comissão.

Este é o meu entendimento V.Ex" tem a palavra
para falar, agora, sobre outra matéria, se for o
caso.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Sr. Presi
dente, srs. membros da comissão, eu gostaria
de trazer à consideração do sr. relator que é, de
agora para a frente, a pessoa mais importante,
na condução da sistematização das nossas idéias,
nesta comissão, para fazer o seu substitutivo. Daí,
vem a defesa das emendas que já apresentei,
que são as de números 38, 39, 49, 41, da Subco
missão da Polltica Agricola e Fundiária e da Refor
ma Agrária. Apresentamos um anteprojeto, ape
nas com dois artigos, e sabemos que vão ocorrer
muitas emendas. Sugeri que fossem incluídas,
onde coubessem, algumas de minhas idéias que
tenho sobre o que é o papel econômico na refor
ma agrária.

Uma das coisas que eu gostaria de solicitar
ao sr,relator é de que olhasse com muito carinho,
o problema fundamental da defíníção da política
agrícola para o Brasil. Levanto duas teses que
acho preponderantes; primeira, é que estabele
cêssemos, como obrigação para o Governo, a
necessidade de planos, não qüinqüenais, confor
me foi feito, mas plurianuais, de dois, três ou de
mais anos, que poderão, sem muita delonga ser
emendados, dependendo da racionalização; a se
gunda, quanto à política agrícola obedecer a um
zoneamento agrícola, porque temos um País di
versificado relativamente às suas regiões. Aregião
do Brasil Central é propícia, por exemplo, para
produzir tal espécie de cereal, soja ou milho, de-

pois de corrigido. Por enquanto, ainda não dão
outros cereais com eficiência, como no Sul, como
no Norte do País, em climas diferentes.

A primeira preocupação minha foi mais na or
dem da política agrícola. Demos muito valor nas
discussões, nas brigas, na votação da política da
reforma agrária, que passamos, especialmente o
relator daquela subcomissão, como gato sobre
brasas, com relação à política agrícola. Acho que
este País precisa, realmente, muito mais e muito
antes de dividirterras, de ter uma política agrícola,
para que a divisão de terra para a reforma agrária
venha de acordo com a defmição de uma política
agrícola. O que vamos produzir? O que é priori
tário para produzir? O que é necessário para a
sustentação do nosso povo? Alimentação de sub
sistência? O que devemos fazer para dar conta
de responder à conta do petróleo? Em 1987, so
mente a soja brasileira vai conseguir pagara conta
do petróleo, com a produção que tivemos este
ano: em tomo de 16 a 17 milhões de toneladas
de soja que devemos exportar. De 4 até 4.5, por
causa dos contratos já feitos hoje, segundo infor·
mação, já foram autorizados para exportação. É
isso que vai dar sustentação para fazer frente à
conta do petróleo. Não estou nem falando nas
obrigações da dívida externa brasileira.

Minha preccupação, Sr. Presidente, srs. consti
tuintes, é fundamentada em quem vive essa situa·
ção. Sou agricultor, desde 1970, e agricultor de
escala. Tenho projetos e a experiência de que,
muitas vezes, a improvisação do Govemo nos dei
xa com as calças na mão - desculpem-me a
expressão, mas é o que traduz, realmente, a nossa
situação delicada. Chega! Vamos começar o ano
agricola a primeiro de julho e não temos uma
política definida; não sabemos o que vamos plan
tar, a intenção de plantio. Nos Estados Unidos,
já sabemos, houve uma redução de 8% da área
a ser plantada, por decisão governamental, dentro
da política agrícola do Governo. Então, isso é que
importa a um País sério, que já tem uma agri
cultura tecnicamente avançada e que pode aten
der a todas as nossas necessidades, para evitar
mos essa importação escandalosa que temos aí
de matéria podre, de milho podre, de arroz podre,
para fazer algumas negociatas. Agora, surge uma
notícia tremenda da diferença da balança cambial,
para ajeitar e azeitar algumas intermediárias na
importação de produtos agrícolas.

Esta seria a colocação que eu gostaria de deixar
preliminarmente ao sr. relator, como uma grande
preocupação que trago das minhas bases, de mi
nha experiência vivencial e do conhecimento que
tenho da agricultra brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo
a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, no decorrer dos debates
na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária
e Reforma Agrária, e mesmo em outras comis
sões, ficava muito patente essa grande angústia
que existe, pelo fato de nãç termos uma política
agrícola de longo prazo. E uma aspiração que
vejo em todos. De outro lado, existe a dificuldade
de realizar um texto de política agrícola dentro
do texto constitucional.

Em entendimentos que tive com alguns com
panheiros, aqui da comissão, senti que poderia
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encontrar um caminho, estabelecendo, nas dispo
sições transitórias, que o Congresso Nacional
aprovará, no prazo máximo de 12 meses, a contar
da promulgação da Constituição, uma lei que es
tabeleça os parâmetros fundamentais para o de
senvolvimento da agricultura brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Benedicto Mon
teiro.

O SR. CONSmUlNTE BENEDICTO MONTEI
RO - Sr. Presidente, SI'"' e Srs. Constituintes,
Sr. Relator, antes de entrar propriamente no as
sunto, eu gostaria de agradecer aqui, perante a
comissão, ao nosso Líder Mário Covas, na Consti
tuinte, e aos companheiros que se cotizaram par
me trazer de avião na Subcomissão de Reforma
Agrária.

Quero dizer aqui, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, que tenho, durante toda a minha vida,
tentado discutir esse assunto de reforma agrária
com seriedade e profundidade.

Há mais de 30 anos que pesquiso, que estudo,
que falo sobre esse assunto e, socialmente, nem
deveria fazê-lo, porque sou bisneto, neto e filho
de latifundiário. No entanto, adotei, como posição
política, essa minha posição em relação à reforma
agrária, porque acho, continuo achando, que sem
uma modificação da estrutura agrária no País vão
continuar os 30, 40 milhões de brasileiros em
pobreza absoluta. O Govemo não vai ter condi
ções de atingir essa gente. Para muitas pessoas
isso não representa nada. Alguns até acham que
elas poderiam ser sacrificadas pela eutanásia e,
assim, estarvia salva a Pátria. Mas, para mim, que
conheço a questão pessoalmente, acho que é
de fundamental importância para o País. Portanto,
sendo bisneto, neto e filho de latifundiário, a pri
meira renúncia que fiz, na minha vida, foram dos
bens que meus pais me deixaram. Renunciei, no
inventário e no cartório, a todos os bens imóveis
que poderiam ser entregues a mim. Depois disso,
em 1964, tive que enfrentar uma situação muito
mais dífícil, porque fui cassado, preso, torturado,
minha família perseguida. Mas continuei na luta
pela reforma agrária. Escrevi, então, um livrocha
mado "Direito Agrário e Processo Fundiário". Es
se livro e o do Professor Raimundo Laranjeiras,
"Propedêutica do Direito Agrário e Colonização
da Reforma Agrária", são os únicos livros, no Bra
sil, que expõem teorias sobre direito agrário e
o processo fundiário. Tenho a felicidade de dizer
que esses livros são adotados em algumas univer
sidades do Brasil.

Achei também, quando se discutia o Regimento
lnterno da Constituinte, que a Comissão da Refor
ma Agrária não deveria estar unida com a Comis
são de Política Agrícola. Achei que, embora haja
uma profunda releçâo entre a política agricola
e a reforma agrária, e vice-versa, elas deveriam
ter comissões distintas, porque considero, Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, que raramente a refor
ma agrária foi discutiva objetivamente, levando
em consideração toda a complexidade da vida
política, da vida institucional e da vida jurídica
do País. Então, era minha preocupação que a
reforma agrári" fO'J5l' àiscutida, aqui, exclusiva
mente, sem levar o;m conta a política agrícola.
Neste sentido, pronunciei-me, na Câmara dos De
putados, tanto na legislatura passada, como na
presente, em vários discursos, no grande e no

pequeno expediente, e participei, na comissão do
partido, o PMDB, para dar parecer sobre o Plano
Nacional de Reforma Agrária. Nessa oportunida
de, examinando o Plano Nacional de Reforma
Agrária, dei um parecer, no qual eu achava que
as razões invocadas para fundamentar o Plano
Nacional de Reforma Agrária eram equivocadas,
porque partiam do princípio de que bastava apli
car o Estatuto da Terra para que se realizasse
a reforma agrária, coisa que venho demonstran
do, através de livros, pareceres e discursos, que
é incompatível. Quanto ao Estatuto da Reforma
Agrária, tive oportunidade de vir, aqui, na Câmara
e no Senado, verificar, no Prodasen, como ele
foi aprovado, em que circunstâncias ele foi apro
vado. Quase não houve discussão do Estatuto
da Terra e ele foi praticamente formulado por
pessoas que têm posição definida em relação à
política econômica, à política agricola e à política
financeira do País. Falei também, na bancada,
mostrando que o problema da reforma agrária
era fundamental para o País e, aqui, na Consti
tuinte, na subcomissão, apresentei propostas e
sugestões que, infelizmente, não foram levadas
em devida consideração. Acho que um problema
muito sério que está acontecendo com a reforma
agrária, na minha opinião, é a questão do meu
partido, o PMDB,que tem um programa que fixa
as normas do partido em relação à reforma agrá
ria, mas que a sua direção, de modo geral, não
o fortalece, não só perante a Constituinte, mas
perante a opinião pública Acho que seria muito
importante que isso fosse esclarecido. Como con
sequência dessa posição do PMDB, em relação
à reforma agrária, já tivemos dois episódios sérios,
que esta comissão toda conhece: foi a gestão
do Professor Nelson Ribeiro, no Mirad, e a do
ex-Deputado Dante de Oliveira, agora, recente
mente. O Professor Nelson Ribeiro sofreu, apesar
de ser um cidadão honesto, de um comporta
mento irreprochável; foi envolvido em uma série
de coisas, por toda a imprensa do País, em função
da posição que tomou em relação à reforma agrá
ria. E S. Ex", o Sr. Dante de Oliveira, hoje, usando
o pretexto da questão do mandato do Presidente
da República, retirou-se do Ministério da Reforma
Agrária. Mas, segundo as reuniões que tivemos,
não SÓ na bancada do PMDB, como em grupos
de deputados e o próprio comparecimento de
S. Ex!nesta comissão, tenho absoluta certeza de
que o Sr. Dante de Oliveirasaiuda reforma agrária
porque se julgou sem condições de executar o
plano da reforma agrária; saiu num momento de
cisivo. Eu mesmo tive a oportunidade de inter
pelar ainda o Ministro Dílson Funaro, das Finan
ças, perguntando se o ministro contava com re
cursos para realização desse plano e S. Ex", infeliz
mente, não me deu nenhuma resposta.

Sr. Presidente, acho que a minha posição, aqui,
precisa ficar bem clara: continuo a ser pela refor
ma agrária. Agora mesmo apresento, ao exame
do relator e da comissão, duas sugestões nos
pontos fundamentais, que lerei no final, nas quais,
fixo essa minha posição. Além de apresentar, nes
ta Comissão, essas propostas especificamente so
bre a reforma agrária, apresentei-as à Comissão
da Ordem Social, falando sobre a criação da pro
priedade social na nossa Constituição, uma vez
que não temos esse tipo de propriedade. A pro
priedade só se divide em propriedade pública a
particular. Faço uma sugestão para que seja insti-

tuida, no nosso Texto Magno, a propriedade so
cial. E, como se trata da ordem social, comentarei,
naquela comissão, esta minha proposta.

Quero também ressaltar aqui, nesta oportuní
dade, a minha posição em relação ao monopólio
estatal do petróleo. Da mesma forma como fui
preso, torturado, em relação à reforma agrária,
fui preso, como estudante, defendendo o mono
pólio estatal do petróleo, no Rio de Janeiro. Conti
nuo firme, achando que o monopólio estatal do
petróleo é uma questão patriótica, que não pode
mos abandonar e podemos, inclusive, nesta opor
tunidde, aproveitar essa Constituição para evitar,
para impedir os contratos de risco, que é uma
forma de sabotar o monopólio estatal do petróleo.
Quero declarar também a minha posição em rela
ção à reserva do mercado de informática; ao con
trole de taxação dos lucros do sistema financeiro;
à moratória e à renegociação da dívida externa;
à reforma dos sistemas judiciários, que é um dos
corolários para a execução da reforma agrária.
Tenho insistido, em meus discursos, em meus
pronunciamentos, no meu livro, que a justiça
agrária criada, sem que os advogados, os juízes
tenham conhecimento do Direito Agrário, sem
que essa matéria seja ensinada nas universidades,
quer nas escolas de agronomia, nas escolas de
Direito, que será impossível para a Justiça brasi
leira julgar questões agrárias dentro do conceito
de Direito Agrário; ela vai continuar julgando do
ponto de vista da propriedade absolutista, que
é fixada no nosso Código de Processo Civil. Por
tanto, acho que, além das medidas que estamos
propondo para a execução da reforma agrária,
não podemos esquecer esse aspecto fundamen
tai da nossa superestrutura, quer dizer, dotar não
só os advogados, como os juízes, os desembar
gadores, de elementos suficientes para poderem
julgar a questão da reforma agrária Também in
cluo, nas minhas propostas apresentadas, o direi
to de morar. Acho que é um direito que vive na
boca do povo, nas faixas de reivindicações, nos
manifestos, mas que não está inscrito na nossa
Constituição. Outro fato importante é o da autono
mia do Estado e do equilíbrio econômico e social
das regiões, tanto da região Nordeste como da
região amazônica. Agora mesmo, o Nordeste está
se levantando, em função de uma nova seca, sem
nenhuma estrutura institucional, administrativa,
política, que possa fazer face a esse problema
secular que enfrenta há tanto tempo. Da mesma
forma, a Amazônia está com seu Banco da Ama
zônia praticamente paralisado, com a Sudam sem
nenhum recurso para atender à região e com
ava a situação da terra nos Estados que ela juridis
ciona. Portanto, Sr. Presidente, acho que esses
pontos são fundamentais e podem perfeitamente
definir a minha posição. Infelizmente, por motivo
de saúde e da minha família, não pude chegar
no momento oportuno, para participar da votação
na subcomissão. Mas, creio que este é o primeiro
passo para se fazer uma Constituição. Estou aqui
para confirmar a minha posição e pedir à impren
sa,já que ela deu, com tanta solicitude, um grande
espaço para noticiar ao Brasil inteiro, através da
televisão, do rádio, das revistas e dos jomais, que
ela agora favoreça a apresentação da minha ver
dadeira posição, em relação à reforma agrária.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Aldo Arantes. O
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Sr. Benedito Monteiro pode encaminhar as propo
sições que apresentou.

O SR. CONSmUlNTE ALDO ARANTES- Sr.
Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituinte, consi
dero que o relatório da Subcomissão de Princípios
Gerais representa um verdadeiro atentado à sobe
rania nacional. Considero, de fato, um relatório
extremamente grave e que, pelas suas conclu
sões, ele abre, sem nenhuma limitação, as portas
do Brasil, da nossa economia, às empresas multi
nacionais. Sabemos que é ingenuidade, no mun
do moderno, se falar em economia de livremerca
do, quando nós estamos numa situação de uma
economia monopolista, e quando sabemos que
os próprios países centrais capitalistas tomam
medidas de cunho protecionista. Sistematica
mente, estamos ouvindo, pelos meios de comuni·
cação, as medidas adotadas, pelos Estados Uni
dos, na defesa da sua economia. Aqueles que
dentro do Brasil procuram defender que não cabe
ao Estado um papel na economia, que não cabe
à Constituição estabelecer limitações ao investi
mento de capitais estrangeiros, porque isso esta
ria limitando o desenvolvimento do País, na verda
de, esses são porta-vozes agourentos, porta-vozes
que a História do Brasil conhece há décadas, de
fensores de entreguismo, cujo resultado a história
política brasileira está aí para constatar.

Sr. Presidente, a Liderança do Partido Comu
nista do Brasil recebeu um telex do Reitor da
Universidade Federal do Riode Janeiro que dizia:
"Que o Conselho Universitário da Universidade
Federal do Rio de Janeiro manifestava aos Consti
tuintes a sua surpresa pelo fato de que a subco
missão, praticamente, acabava com o monopólio
estatal do petróleo". E, lá, o Reitor chamava a
atenção dizendo que a comunidade universitária
via estarrecida o fato de que uma luta histórica,
em que centenas de patriotas foram presos e de
ram sua vida, estava agora sendo entregue de
mão beíjada. Mas não é só a questão do mono
pólio estatal do petróleo; é a questão dos minérios;
é a questão da reserva de mercado; é um conceito
absurdo que se introduziu, no relatório, de empre
sa nacional ou brasileira. Na verdade, a Coca-Cola
do Brasil, a Shell do Brasil, a Texaco do Brasil,
a Volksvagen do Brasil, enfim, todas as empresas
multinacionais, com sede no Brasil, organizadas,
segundo a lei brasileira, poderão se beneficiar da
condição de empresas brasileiras ou nacionais,
e poderão, inclusive, Sr. Relator, explorar minérios
em área de fronteira. Veja bem a gravidade, onde
chegou o entreguismo nesta subcomissão! En
tão, Sr. Presidente, eu gostaria de manifestar ao
Sr. Relator, que tem uma responsabilidade muito
grande em sistematizar as propostas que vão sur
gir desta comissão, para que atentassem para
os interesses maiores do nosso País, no sentido
de dar a conseqüência prática a essas opiniões
que estou aqui emitindo. Apresentei uma emenda
substitutiva, onde levanto, Sr. Relator, uma série
de questões, entre as quais, que a contratação
ou o aval de empréstimos estrangeiros, por parte
do Estado brasileiro, está sujeita à autorização
do Congresso Nacional. Não podemos admitir
continuar com essa situação do País, devendo
mais de 100 bilhões de dólares, sem que o Con
gresso Nacional e sem que o povo brasileiro te
nham sequer, tomado conhecimento de qual o
significado, de qual a destinação, de qual a impor-

tância desses recursos para o desenvolvimento
nacional. Por outro lado, proponho também, Sr.
Relator, que se considere empresa nacional, para
todos os fins de direito, aquela, cujo capital perten
ça a brasileiros, porque não consigo entender
uma empresa nacional, cujo capital seja de pro
priedade de estrangeiros. Defendo o ponto de
vista de que seja a totalidade do capital perten
cente a brasileiros, constituído com sede no País,
que tem o seu centro de decisão aqui, e tenha
o controle do processo tecnológico. Por outro
lado, proponho também a reserva de mercado
para as empresas nacionais nos setores estraté
gicos da economia, tais como: a informática, a
biotecnologia, a mecânica de precisão, a química
fina e outros definidos em lei.

Gostaria de chamar a atenção, Sr. Relator, para
um artigo assinado por Rogério César Cerqueira
Leite, sobre a "guerra santa da química fina", que
foi publicado ontem na Folha de S. Paulo, onde
o Professor Cerqueira Leite dizque o AZT,produto
utilizado no tratamento da AIDS, foi comercia
lizado a 10.000 dólares o quilograma, embora
seus custos de produção sejam, reconhecida
mente, da ordem de 20 dólares, incluidos os cus
tos de desenvolvimento. Diz o professor:

"Os 50.000% de margem de lucro na co
mercialização desse produto ilustram um fe
nômeno corrente na indústria farmacêutica."

Diz mais o professor, contestando exatamente
a tese da economia de livre mercado, entre aspas,
cita declaração de um dos dirigentes da Dow Quí
mica no Brasil, que dizque as características des
sa indústria, no mundo ocidental, são claramente
oligopolísticas. Diz o professor: "Essa descarada
e atrevida declaração só poderia ter sido feita no
Brasil. Nos Estados Unidos, seria considerada um
reconhecimento público de crime".

Mas veja, Sr. Relator, onde estamos, qual a SI

tuação em que nos metemos.

Além disso, Sr. Relator, proponho que caiba
às empresas estatais papel relevante no desenvol
vimento econômico independente e soberano do
País. Não há como criar um obstáculo à penetra
ção das empresas multinacionais, a não ser com
o fortalecimento do papel do Estado na econo
mia. Outra alternativa é abrir as portas para o
capital estrangeiro. E, por isso mesmo, as empre
sas estatais, em ramos essenciais da economia,
sob o regime de monopólio ou não, serão man
tidas e ampliadas. E mais: "Que as empresas esta
tais só poderão ser constituídas, extintas ou aliena
das, mediante autorização do Poder Legislativo".
Parece-nos, inclusive, um absurdo, Sr. Relator,
que, enquanto estejamos discutindo essa ques
tão, tomamos conhecimento, pelos jornais, que
o Ministro da Fazenda trata de entrar em negocia
ção com os banqueiros internacionais, com o ob
jetivo de colocar em prática a chamada política
de capitalização dos juros, que não é outra coisa
a não sera venda de empresas nacionais, inclusive
das empresas estatais, às multinacionais e aos
grandes bancos estrangeiros, abrindo o campo
para uma total desnacionalização da economia
brasileira. Além disso, Sr. Presidente, muito longe
de reduzir a amplitude do monopólio estatal do
petróleo, proponho a ampliação, não só man
tendo o monopólio da pesquisa, da lavra, do refi
no, do processamento do transporte marítimo ou
por conduto, como também a distribuição do pe-

tróleo, que é exatamente o filé mignon de todo
esse processo. Além do mais, proponho a V. Ex'
que fique vedado à União ceder ou conceder qual
quer tipo de participação, em espécie ou em valor,
em jazidas de petróleo ou gás natural, seja a que
pretexto for. E mais ainda: a exploração e o apro
veitamento de jazidas e minas, quando não esta
tais, dependem de autorização e assinatura do
contrato de lavra, que é uma figura, Sr. Relator,
defendida pelos geólogos da CONAG, que são
contra a figura da concessão por tempo indeter
minado, sem que haja pagamento algum, indeni
zação alguma ao Estado. Então, o que se propõe
é a criação de uma figura nova ao contrato de
lavra, por tempo determinado e com indenização.
Além disso também, Sr. Presidente, nas dispo
sições transitórias. proponho a suspensão do pa
gamento da dívida extema e a constituição de
auditoria, que venha a estabelecer, não só uma
auditoria técnica, mas, sobretudo, uma auditoria
política, que coloque em discussão a legitimidade
da dívida. Fui membro da Comissão Parlamentar
de Inquérito, que investigou a dívida externa, e,
ali, ouvimos de várias pessoas, pessoas que não
são absolutamente radicais, nem socialistas, nem
revolucionárias, como o Sr. Herbert Levy, que di
zia, naquela época, que em tomo de 30 bilhões
de dólares da dívida externa brasileira decorriam,
única e exclusivamente, da elevação das taxas
de juro. Consideramos, portanto, que a Nação
brasileira tem que discutir .a legitimidade dessa
dívida, para que possamos, então, concluir como
pagarmos e se iremos pagar ainda essa dívida
externa.

Terminando, Sr. Presidente, em gostaria de fa
zer uma referência à questão da reforma agrária,
também. Fui membro da Subcomissão da Refor
ma Agrária. Ali, discutimos a necessidade de se
límitar a propriedade territorial rural. Vi a reação
violenta daqueles que se opõem à reforma agrária,
contra a limitação da propriedade territorial rural.
Lá, argumentei e não vi contra-argumentos, no
sentido de dizer que Constituições, como a da
Itália e de Portugal, limitam o direito da proprie
dade territorial rural. Quando contra-argumenta
vam, dizendo que o Brasil era muito grande, Sr.
Relator, eu contra-argumentava, dizendo que, nos
Estados Unidos, no século passado, estabeleceu
se Homestead Law, no sentido exatamente de
definir uma limitação ao tamanho da propriedade
territorial rural, por razões econômicas, pelo mo
delo de desenvolvimento econômico a ser im
plantado nos Estados Unidos. O que, na verdade,
está em discussão aqui, do ponto de vista econô
mico, é se iremos fazer um desenvolvimento agrá
rio que atenda ao processo de modemização do
latifúndio, ou se vamos realizar a reforma agrária,
abrindo portas para o desenvolvimento econô
mico, mas também dando uma resposta à crise
social de 7 milhões de trabalhadores, que não
têm um pedaço de terra para morar. Porque o
que nós ouvimos, o que nós discutimos é a neces
sidade de se garantir a produção e tenho a dizer
que sou defensor. Não estou propondo e nem
propus medida alguma que signifique desorga
nizar a produção. Na verdade, isso é uma tentativa
daqueles que não querem a reforma agrária, ten
tativa de desviar o centro dos debates, porque,
na proposta que apresentei, com dados, eu mos
trava que o f1rosso da produção de grãos, nesse
País, e mesmo da produção pecuária, está nas
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propriedades de até 100, 500, no máximo 1.000
hectares. Portanto, estabeleceu-se um limite de
propriedades, como supunha o relatório, em cem
módulos, o que equivale a dizer, em certas re
giões, de 11 mil hectares, que estão longe de
atingir a propriedade produtiva. Atinge, sim, o lati
fúndio anti-social; atinge, sim, o latifúndio impro
dutivo, tanto assim que a proposta que reapre
sento é que se estabeleça, como limite máximo
ao direito de propriedade, 500 hectares nas re
giões Sul e Sudeste, 1.000 hectares na região
Centro-Oeste e 1.500 hectares na região Norte
do Brasil. Isso porque seria um absurdo completo
Sr. Presidente, Sr. Relator estarmos aqui legis
lando em causa própria. Temos aqui os interesses
maiores da Nação brasileira; e somente um pe
queno grupo de latifundiários, de especuladores,
e esse grupo é que não quer a reforma agrária.
Em nome do PC do B, propusemos, inclusive
eu, emenda, ampliando o limite das propriedades
que estarão fora do processo de desapropriação,
no sentido exatamente de dar segurança ao pe
queno e ao médio produtor, porque acho que
a reforma agrária não pode e não deve, em cir
cunstância alguma, criar uma situação em que
termine dando condições, para que os grandes
latifundiários, para que os grandes proprietários,
que não querem realmente a reforma agrária, se
utilizem da boa-fé do pequeno e do médio produ
tor para impedir o processo da reforma agrária.
Era isso, Sr. Presidente. As minhas propostas es
tão absolutamente sistematizadas, eu quis apenas
colocá-Ias de forma muito sintética, para que V.
Ex" pudesse pegar um pouco o sentido geral,
mas tenho aqui o conteúdo de todas as propostas,
não só na questão de princlpios gerais, como
da reforma agrária, como também da reforma
urbana.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Muito obri
gado aVo Ex'

Tem a palavra o Constituinte Rosa Prata.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, prezados companheiros
Constituintes:

Sou daqueles, Sr. Presidente, que, neste mo
mento, colocam uma expectativa muito grande
no desempenho desta comissão e, particularmen
te, no trabalho do Relator desta comissão. Enten
do o trabalho da relatoria como um trabalho de
alinhamento e de compatibilização, sobretudo,
das proposições, dos temas que são discutidos
em plenário. Acho que, aqui, nesta comissão, va
mos ter a felicidade de realizarmos um trabalho
que corresponda realmente à sintese das discus
sões que iremos fazer aqui e a síntese também
das proposições. Não fizemos isto na subcomis
são em que atuamos. Estabeleceram-se ali várias
vertentes, rodas elas respeitáveis, todas elas dando
a.sua contribuição, mesmo daqueles que, muitas
vezes, radicalizaram as suas proposições. Isto não
faz parte do nosso pensamento; não aprendemos
a atuar nessa linha, mas, mesmo aqueles, creio,
trouxeram uma grande contribuição. Acontece
que ainda me perguntam, ainda vivendo os traba
lhos da comissão de Ordem Econômica, nesta
fase: "Por que razão estabeleceram-se conflitos
tão grandes, divergências tão grandes, num as
sunto que aparentemente só poderia haver con
vergência? Como se dizer que é favorável à refor
ma agrária?" Há, muitas vezes, na manifestação

de pessoas que não participam talvez da mesma
linha de pensamentos, uma indagação grande
e até uma manifestação de suspeita, no sentido
de: "Será que ele está realmente dizendo a verda
de?" Mas teríamos que estar dizendo a verdade;
só poderíamos estar, num momento desses de
elaboração da nossa Constituição. O que vemos
são as variações de propostas, as variações de
formas. Vejam bem: vendemos à opinião pública
uma imagem de que reforma agrária só se faz
com desapropriação. Não sei por que essa ima
gem foi passada com tanta intensidade, num Bra
síl tão grande, tão diversificado. No Brasil, que
tem o problema terrível do latifúndio, que não
é menor do que o problema do minifúndio, em
determinadas regiões, pois que, então, surgem
como instrumentos da reforma agrária: a tributa
ção progressiva, o crédito fundiário, a colonização
e também, evidentemente, a desapropriação. Em
todos os cantos deste País, encontramos modali
dades para aplicação diversificada, ou, às vezes,
até conjunta, desses diferentes instrumentos. É
como que, quando aparecesse um cliente num
consultório de dentista, por exemplo, com qual
quer problema em sua boca, e achasse o dentista
que teria logo que fazer a extração de um determi
nado dente. As vezes, é a aplicação de um analgé
sico; às vezes é um problema de tratamento de
canal; às vezes é um problema de exposição de
gengiva, não sei, não sou dentista, mas vejo isso
acontecendo sempre e me pergunto: "Por que
não haveria de ser assim também aqui? Por que
temos que falar só em desapropriação, quando
se fala em reforma agrária?" Quero creditar a
isso uma das dificuldades grandes que tivemos
na condução desse problema. Não tenho dúvida
alguma, parece-me que aqueles que se arraiga
ram a esta tese esqueceram-se dos outros instru
mentos.

A SRA. CONSmUINTE IRMA PASSONI - V.
Ex' concede-me um aparte?

O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA - Claro,
com muito prazer.

ASRA.CONSmUlNTE IRMA PASSONI-Acho
que é importante que discutamos esses pontos,
porque foram os que mais trouxeram problemas
na comissão da Reforma Agrária. É o princípio
da desapropriação e o princípio da limitação da
terra, do tamanho do módulo rural. Nesse proble
ma gostaria de levantar para V.Ex' algumas ques
tões. Por exemplo, sobre a questão da perda su
mária, que até o próprio Relator tirou do seu texto,
pergunto assim: V.Ex' concorda ou não, que mui
ta terra, neste País, foi adquirida por um processo
ilícito,por exemplo, quantas áreas rurais são ape
nas cartoriais? Muita gente nem sequer pagou
por isso, não comprou, não empenhou absoluta·
mente nada, e acabou tendo posse de terra, ape
nas porque conseguiu manipular dados em Car
tórios, ou no próprio Incra etc. Segundo questão:
Quantos proprietários rurais, por situações das
mais variadas, sonegam o Imposto Territorial Ru
ral? É só fazer o levantamento hoje, no Incra,
para ver a quantia de dinheiro que poderia ser
arrecadada, imediatamente, se houvesse o paga
mento do Imposto Territorial Rural. Depois, quan
tos e quantos proprietários de terra, não os qu~

plantam, não os que exploram a terra efetivamen
te, esses já estão excluídos, mas aqueles, por

exemplo, que pegaram fmanciamentos altíssimos
e não aplicaram na terra, não desenvolveram ne
nhuma produção e desviaram esse dinheiro para
outras coisas deixando a terra apenas como valo
rização e não terra como produção, que é essen
cial nela e, nas áreas, que hoje, como citamos
em vários locais, se desenvolve o pleno processo
de escravidão. Será que essas áreas não deveriam
ser tratadas diferenciadas das áreas que talvez
V.Ex"tenham onde V.Ex"produz e tem o resultado
do seu trabalho e dos que produzem? Será que
temos que tratá-las igualmente? Será que não
temos que punir aqueles que são os expropria
dores do povo, aqueles que sonegam? Não posso
comparar essas pessoas a V. Ex', que produz,
que trabalha e que tem o resultado do trabalho.

O SR. CONSmUlNTE ROSA PRATA - Obrí
gado pela sua intervenção, Constituinte Irma Pas
soni. Agora. o que continua me espantando é
que estou perfeitamente de acordo com as colo
cações que a ilustre" Constituinte fez aqui.

ASRA.CONSmUlNTE IRMA PASSONI- En
tão, deve ter a desapropriação, não é Constituinte?

O SR. CONSmOlNTE ROSA PRATA - Deve
ter. Como deve ter a tributação progressiva, como
deve ter o crédito fundiário e como deve ter a
colonização. Então, o meu espanto não é pela
nossa divergência; o meu espanto é pelo trata
mento que nós estamos dando a uma questão
de interesse comum. Eu me pergunto, sempre:
"Onde é que está exatamente o ponto de con
fluência disso?" Existe, sim, algumas divergências
que eu considero, por exemplo, profunda, como
o caso da limitação do tamanho da propriedade.
Este, sim! Este, sim, porque o nosso País, neste
particular, tem uma disponibilídade enorme de
terras da União, dos Estados, dos Municlpios e
particulares, que estão aí - concordo, perfeita
mente - para serem desapropriedas, caso elas
não cumpram a sua função produtiva e social.
Que desaproprie, integralmente, na quantidade
que quiserem, na quantidade que precisarem, até
tudo, por que não? Estamos de acordo com

isso, absolutamente de acordo!

ASRA. CONSmUlNTE IRMA PASSONI- No
bre Constituinte perdão, mais um aparte por fa
vor?

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Só
um minutinho, concluindo. Existe, na verdade,
uma proposição nesse sentido subscrita. Aí, está,
e eu fico me perguntando", Por que nós continua
mos discutindo este assunto?" Agora, o que não
concordamos, aí, sim, aí se estabelece a diver
gência - é quanto à propriedade que está em
produção. Porque nós classificamos a proprie
dade produtiva do tamanho do homem. O ho
mem que tem, exatamente, competência, que
tem condição de tomar uma propriedade produ
tiva e cumprir uma função social, que ele explore
o limite da sua força e da sua competência ao
máximo. Então, eu questiono essa questão, quer
dizer, para no fundo, perguntar: "Onde estaria,
então, a divergência?"

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Concede-me o aparte, que eu tinha solicitado an
tes, nobre Constituinte? (Assentimento do ora
dor.)
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Acho que a divergência está bem clara no se
guinte: se dentro desses argumentos que se desa
propriam a terra - os argumentos já colocados,
eu não vou repetir - nós colocamos uma diferen
ça, não dá para pagar à vista, em dinheiro, mas
sim em títulos da dívida.É a forma de pagamento
que nós não concordamos. V. Ex" coloca uma
coisa...

o SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Está
na proposta. Estamos de acordo, mais uma vez.

O SR. CONSTITUlNTE ALDO ARANTES 
Constituinte Rosa Prata, conceda-me um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Pois
não!

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Informo
a V. Ex" que o tempo de V.Ex" já está esgotado.
Se V.Ex"quer permitir apartes?

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - É
só um pequeno aparte para situarmos as nossas
divergências, porque elas são muito claras, Cons
tituinte Rosa Prata. É o seguinte: defendemos a
propriedade produtiva, mas nós partimos de uma
constatação que, no geral, as grandes proprie
dades têm uma baixa produtividade, ou seja, o
latifúndio é improdutivo ou tem uma baixíssima
produtividade. Daí, porque nós achamos que o
latifúndio tem que ser penalizado. E, no nosso
entender, achamos que não deveremos fazeruma
legislação para casos excepcionais. Não vamos
legislar para a exceção; vamos legislar para a re
gra, Constituinte Rosa Prafa. E o que nós sabe
mos, conforme os dados que foram apresentados
nesta Comissão, é de que o grosso da produção
do Brasil está em pequenas e médias proprie
dades. E que o grosso, a quase totalidade das
grandes propriedades são improdutivas ou com
baixíssima produtividade. E, que se estabelecesse
o critério que V. Ex" quer estabelecer, da produti
vidade, isso, na verdade, é um mecanismo que
os grandes proprietários têm, porque é difícille
gislar.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Mas,
V.Ex"'"

O SR.CONSTITUINTE ALDOARAmES - Dei
xe-me terminar para estabelecermos onde é que
está a divergência Porque acho que ela está muito
clara.

O que ocorre, se V. Ex" estabelece o critério
de desapropriação pela produção, esse critério
é um critério difícil de se aferir.E, se V. Ex" estabe
lece um limite para a propriedade territoral rural,
em que se respeite a quase totalidade, quase 95%
da produção de quase todos os produtos do Bra
sil, V. Ex" está respeitando a quase totalidade da
produção agrícola no País. Agora, por outro lado,
V. Ex" está criando um mecanismo que garante
de fato a realização da reforma agrária, porque
se estabeleceu um critério da produtividade. A
prática tem demonstrado que isso inviabiliza a
reforma agrária, porque os grandes proprietários
de terra colocam 5 cabeças de gado ou 5 cabeças
de galinha e dizem que a terra é produtiva.

O SR. CONSTlTUlNTE RACHID SALDANHA
DERZI - Para isso, tem o !ncra para examinar.

O SR. CONSmUINTE ROSA PRATA - Isto
pode ser, meu caro Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES -Is
so é muito sério.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Peço a V.
Ex'" que permitam ao orador terminar.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Meu
caro Constituinte AldoArantes, isso pode ser mui
to difícil para V. Ex", que naturalmente é um estu
dioso das questões agrárias e tem dado uma con
tribuição muito grande a este processo. Mas, V.
Ex"não tem a vivência dos problemas agrários.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Não é verdade, Constituinte Rosa Prata, V. Ex"
não conhece a minha vida pregressa e não tem
condições de fazer essa avaliação.

O SR. CONSTITUINTE ROSAPRATA-Permi
ta-me dizer, que se eu tivesse, amanhã, opinando
sobre uma questão de transporte marítimo, eu,
talvez,tivesse essa mesma dificuldade que V.Ex"
tem em se situar praticamente e objetivamente,
nesse tema, sem estar repetindo as mesmas coi
sas. Quando falamos na propriedade produtiva
que cumpre a sua função social, estamos falando
no geral; não estamos falando na exceção. Abso
lutamente. Vai mal V. Ex" quando se debruça e
analisa dados estatísticos deste nosso País. Eles
são falhos; eles não levam a efeito, é verdade,
Ex" Estamos, no manuseio desses dados.

O SR. CONSTlTUlNTE ALDOARANTES - Aí,
não temos dados objetivos para chegar a nenhu
ma conclusão, Constituinte Rosa Prata. Ficamos
sem referencial,a não ser do ponto de vista subje
tivo de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Mas,
esse, é o único referencial talvez,que V. Ex" tem.
Quero concluir o meu pensamento, para não abu
sar, exatamente, da generosidade da nossa presi
dência, dizendo o seguinte: eu tenho uma expec
tativa, porque, no meu entendimento esses pon
tos já estão muito esclarecidos. Acho que nós
vamos ter, nesta Comissão da Ordem Econô
mica, uma oportunidade de convergência. Vamos
examinar, exatamente, esses pontos em que nós
estamos integralmente de acordo e, evidentemen
te, deixaremos esses pontos, que são de mais
difícil solução, para estabelecermos aqui a única
ação democrática que exíste-a ação da votação.

Era com esta palavra, com esta manifestação,
Sr. presidente, que eu queria marcar a minha pre
sença nesta reunião de hoje, com o objetivo de
reafirmar, na verdade, que continuo espantado
com as divergências que surgem no campo da
implantação de uma reforma agrária para este
País.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Antes de
dar a palavra ao próximo constituinte inscrito, eu
queria aproveitar a oportunidade, já que nós te
mos número legal para decidir, para retomar a
uma questão que é fundamental para nós. Como
V. Ex'" sabem, pelo Regimento, nós poderíamos
apresentar emendas aos pareceres das subco
missões, até hoje, à meia-noite. E, em seguida,
não teríamos nenhuma chance mais de apresen
tar emendas. Todavia,de um diálogo, que foiesta
belecido nesta comissão, o sr. relator concordou
em apresentar um parecer inicial, uma espécie
de parecer prévio, que poderia receber emendas
dos srs, membros desta comissão. Essa foi, real-

mente, uma decisão de suma importância para
nós todos, e temos que agradecer ao nobre rela
tor, porque, na verdade, era uma decisão que
dependia, profundamente, da posição pessoaI de
S. Ex" Essa dicisão não foi votada, porque, na
ocasião, não tínhamos números e é realmente,
uma matéria de suma importância.

Acontece, srs, membros desta comissão, que
a presidência acaba de receber um oficio, o de
número 336/8 assinado pelo constituinte Ulysses
Guimarães, presidente da Assembléia Nacional
constituinte. DizS. Ex":

'Tenho a honra de encaminhar a V. Ex',
em anexo, a decisão tomada por esta presi
dência, a respeito da apresentação de emen
das ao substitutivo oferecido pelo relator,
nesta comissão.

Aproveito a oportunidade, e tal e etc."

E vem, então, aqui, a decisão tomada por S.
Ex' Vou ler, pessoalmente, salientando aqueles
pontos mais importantes, para que nós possa
mos, afinal de contas, deliberar sobre elas ou,
pelo menos tomar conhecimento de modo mais
formal:

"A presidência recebeu requerimento
subscrito pela maioria dos líderes no sentido
de se permitir a apresentação de emendas
ao substitutivo oferecido pelos relatores das
comissões temáticas. Sobre o mesmo assun
to foiprocurada por inúmeros parlamentares,
além das questões de ordem levantadas na
última sessão de quinta-feira pelos Senhores
constituintes Messias Góis, Evaldo Gonçal
ves, Bonifácio de Andrada, VIValdo Barbosa
e José Genoino.

O Regimento Intemo da Assembléia Nacional
constituinte estabelece:

"Art. 18. Na comissão, os anteprojetos
serão distribuídos em avulsos a todos os seus
membros para no prazo de 5 (cinco) dias
seguintes, destinados à sua discussão, rece
ber emendas."

Lembro a V. Ex"s que esse prazo termina hoje,
à meia-noite. Os substitutivos das subcomissões
foram distribuídos em avulsos a V. Ex"', e, hoje,
à meia-noite, terminará o prazo dessas emendas.

E dizS. Ex', no oficio:

"Esse prazo iniciou-se no dia 28 de maio
e termina hoje, dia 10

Em concordância com o que nós sabe
mos.

§ 10 Encerrada a discussão, o relator te
rá 5 (cinco) dias para emitir parecer sobre
os anteprojetos e as emendas, devendo con
cluí-Io com a apresentação de substitutivo,
que será distribuído em avulsos, sendo, em
seguida, submetida a matéria à votação."

Aqui, é que inovamos que haveria um parecer
prévio,que seria emendado e, em seguida, o pare
cer definitivo.

Mas, continua S. Ex', no parecer:

"Esse prazo inicia-se no dia 2 (3'-feira) e
termina no dia 6 (sábado), abrindo-se o prazo
para publicação e distribuição de avulsos".

Eu chamo a atenção de V. Ex"s que o nosso
papel distribuído, fala em dia 8, porque o Regi
mento permite. E, q8mdo o prazo termina em
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9, às 24 horas, quando se poderão apresentar
emendas ao parecer preliminar do Relator.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) - Vou mandar
reproduzir e, amanhã, às 10 horas, entregaremos
a V.Ex" essa decisão da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Qual será o desenrolar dos acontecimentos?
A partir de que dia?

O SR: PRESIDENTE (José Uns) - A partir
dos dias 10 e 11, o Relator terá prazo para analisar
as emendas apresentadas. No dia 11, à meia
noite, S.&' apresentará o parecer definitivo. No
dia 12, daremos início à votação. AMesa se reser
va o direito de marcar a hora de início dessa
votação, porque pretendemos que haja um estu
do e uma seleção das emendas para facilitar ao
Plenário votá-Ias, tanto em pedidos de destaques
como votá-Ias com conecímento de causa.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - O Regi
mento não é claro sobre isso. Nesse caso, gostaria
de receber proposta do Plenário, para que ele
discuta e decida a respeito.

A SRA.IRMA PASSONI-Já encaminhei uma
proposta. Penso que na segunda-feira, dia 8, se
não me engano.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Os dias
8 e 9 são para apresentação e nesses dias podere
mos fazer reuniões para discussão.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES- Te
nho proposta a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Submeto
ao Plenário a sugestão dos Constituintes Irma Pas
soni e Aldo Arantes. Isso não nos trará nenhum
mal naquilo que conhecemos de per si, podere
mos trocar idéias. O relator poderá ouvir, se qui
ser, embora precisará de tempo para analisar as
emendas, esclarecendo que nos dias 8 e 9 não
haverá mais emendas. Poderá haver debates, mas
não emendas. '

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V.Ex" tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Se o relator apresenta o seu parecer defmitivo
dia 11, à meia-noite, será impossível iniciar a vota
ção dia 12. Precisamos de ler o documento, anali-

A SRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Tem a pala
vra V.Ex' pela ordem.

ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Para
discussão, temos até o dia 7, data em que o relator
apresentará o relatório. Para a nossa discussão...

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Discussão
de que, se V.Ex" me permite?

ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Dis
cussão do parecer do relator.

O SR. PRESIDENTE(José Lins)- Parecer pre
liminar ou definitivo?

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - O
parecer preliminar; enquanto se apresentam

Cerne- -emendas, faremosou não reuníõesde discussão?

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Teria
ficado combinado na comissão que seria até
3'-feira à meia-noite.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Não! V.
Ex" está enganado, porque aí nós cumprimos ri
gorosamente o Regimento.

Deixe-me esclarecer melhor, para que possa
mos discutir: segundo a interpretação do presi
dente da Assembéia Nacional Constituinte, o rela
tor terá até o dia 6 para apresentar o parecer
preliminar; nós teremos o prazo até o dia 7, para
publicar o parecer, teremos 8 e 9 e, se o relator
permitir, teremos 7, 8 e 9 para apresentar emen
das ao parecer preliminar. Aqui estou fazendo
uma consulta ao relator. Se S. EX' apresentar no
dia 6, à meia-noite, no dia 7, pela manhã, faremos
distribuir os avulsos e, no mesmo dia 7, à tarde,
8 e 9, receberemos emendas ao parecer do rela-
tor. Se S. Ex' concordar (Pausa.)

Então, 7 à tarde, 8 e .

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - 8 e
9 até à meia-noite?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - '" até dia
9, à meia-noite, poderemos apresentar emendas
ao parecer do relator.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, a sua informação abrange até o dia

O SR. CONSTITUINTE RQSAPRATA
uma preliminar?_---- -- ---

-------~-

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Sim, uma
preliminar.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, V. Ex" vai nos distribuir um crono
grama definitivo?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Acho que,
agora, não haverá mais necessidade. E, aqui, eu
chamaria a atenção de V.Ex'"e pediria um pouco
de silêncio. (Pausa)

A Presidência vai distribuir esta decisão do Pre
sidente da Constituinte e vamos cumprir religiosa
mente, sendo que, se o parecer preliminar do
Relator vai ser entregue no dia G, a Mesa poderá
fazer um esforço e, já no dia 7, apresentar esse
parecer preliminar e começar a receber emendas
a partir do dia 7. Aí, é uma concessão sem impor
tância que, de qualquer modo, também obedece
os prazos aqui estabelecidos.

Amanhã, o que eu queria decidir com V. Ex'"
primeiro, faremos a reunião da manhã às 10 horas
e amanhã, também às 5 da tarde. Faremos a
mesma coisa na quarta-feira; é o que está marca
do. Se a Comissão decidir, nós voltaremos a nos
reunir oportunamente. Mas, na 3' e 4', teremos
reuniões às 10 e às 5 dá tarde. Amanhã, às 10
horas da manhã, entregaremos, ou melhor, agora
mesmo já vou mandar reproduzir e entregar para
V.Ex'"esta decisão da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ROSAPRATA - Então,
nos dias 8 e 9, haveria um processo de discussão?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Não, preci
samente. Se a Comissão quiser, o Presidente con
vocará a Comissão. Mas, aí,nós iremos apresentar
emendas ao parecer do Relator.

Podemos, perfeitamente, - esta é uma suges
tão interessante - discutir o parecer do Relator,
se V.Ex" quiserem.

dia não' útil, ou seja, no sábado ou no domingo,
esse prazo é prorrogado e, nesse caso, o que
nós falamos aí é, exatamente, dia 8, como V.Ex"
têm nesse papel que aí está:

"Pelo Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, subsidiário à Leí Intema da As
sembléia, consideram-se as emendas como
"supressívas, substitutivas, aditivas ou modi
ficativas" (art. 133, § 1°).

O próprio Regimento Intemo do Senado
Federal permite a apresentação de emendas
perante as comissões (art. 141).

Observa-se, pois, que é da tradição parla
mentar a apresentação de emendas nas co
missões, sobre as proposições que estão
sendo objeto de seu exame, inclusive com
substitutivo.

A presidência não pode deixar de reco
nhecer a preocupação dos senhores consti
tuintes na medida em que os relatores em
seus substitutivos possam introduzir matéria
nova, isto é, não constante dos anteprojetos
ou de emendas oferecidas.

Assim, a presidência resolve, sem que a decisão
se constitua em precedente, porque utilizou, evi
dentemente, o disposto nos Regimentos Intemos
da Câmara e do Senado, que são subsidiários
do Regimento da Constituinte, que diz:

"Assim, a presidência resolve, sem que a
decisão se constitua em precedente e modi
fique o prazo final da tramitação do projeto
de Constituição, o seguinte:

a) poderão ser oferecidas emendas ao
substitutivo dos relatores, durante 48 horas,
isto é, nos dias 8 e 9 (2' e 3'-feiras)."

Aqui, S. Ex' inova, porque iríamos apresentar,
nos dias 5 e 6. A presidência da Constituinte man
tém o prazo do relator para analisar as emendas,
e faz com que S. Ex' apresente o parecer preli
minar no dia 6 e, nos dias 8 e 9, possamos apre
sentar emendas ao parecer do relator.

Dizainda:

"b) o relator terá o prazo de 48 horas para
emitir o seu parecer sobre essas emendas,
isto é, dias 1Oe 11 (4' e 5'-feiras);

c) a votação terá início no dia 12 (G'-fei
ra),'

E, conclui, S. EX':
"Caso o relator conclua pela apresentação

de novo substitutivo, a ele não mais serão
admitidas, pois a matéria já estará em fase
de votação."

Exatamente como foi a nossa decisão.
Nesse caso, a nossa proposta é a seguinte, o

parecer definitivo não sofrerá emendas; vai ser
objeto da discussão e votação, conforme havia
mos combinado. APenas, esse documento dá
uma decisão geral para todas as comissões e
modifica as datas que nós tínhamos combinado,
isto é, as emendas seriam até hoje, como está
sendo feito.

As emendas ao parecer da subcomissão, se
riam até hoje, à meia-noite, como está definitiva
mente acertado: O rL"8,or terá, então, ° prazo
para entregar o parecer preliminar, ao invés do
dia 4, à meia-noite, o dia G à meia-noite. S. Ex'
foi aqui benefícíedo com mais dois dias. Dia 6
à meia-noite.

As emendas entrarão até hoje.
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sá-lo. Quantos dias teremos para análise do pare
cer defmifivo?

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - O parecer
será apresentado, segundo a decisão da Mesa
Constituinte, no dia 11 à meia-noite. No dia 12,
pela manhã, V. Ex"" terão o parecer nas mãos.
Para cumprir a decisão da Mesa é claro que terei
que começar a instalar o início da votação, no
mínimo, dia 12, à meia-noite; caso contrário eu
estaria descumprindo essa norma. Acredito que
o parecer não é um docur;nento tão longo. V.
Ex"s têm que pensar em termos de destaque e
em conhecimento das emendas, para que possa
mos preparar a sistemática de votação.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Por que a votação não pode ser dia 15? Tere
mos três dias para estudar cuidadosamente o rela
tório.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex' me
permite? A Mesa indica rigorosamente o dia 12.
A votação terá início no dia 12, sexta-feira. Entre
tanto, acredito que não haveria maiores prejuízos,
porque o prazo para votação, para que a Presi
dência da Comissão encaminhe o seu parecer,
votado à Comissão de Sistematização, é dia 15.
Teremos os dias 13, 14 e até à meia-noite do
dia 15. A Mesa fará um estudo sobre o assunto
e voltará a discuti-lo.

O 8R. CONSTITUINTE ALDOARANTES -Sr.
Presidente, pela ordem, para esclarecimento. Pen
so que houve uma formulação do Presidente que
não ficou bem precisa. Vamos, portanto, apre
sentar emendas ao anteprojeto de substitutivo no
dia 7, 8 e 9.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Nos dias
8 e 9. São dois dias, como era antes. No dia
7, pela tarde, se o parecer chegar a tempo.

O SR. CONSTIT{]INTE ALDOARANTES - Ri
gorosamente, nos dias 8 e 9. Nesses dias faríamos
também reuniões para essas emendas.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Qual seria o tipo de discussão?

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Análise do
prazo.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Sr.
Presidente, qual seria o prazo do relator?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Seria de
dois dias, 48 horas.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Se
ria bom ouvir o relator se isso será possível. S.
Ex' poderia se pronunciar a respeito.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Aqui, não
é mais o caso de o relator se pronunciar. Trata-se
de uma decisão da Mesa interpretando o Regi
mento Intemo.

O SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- A
minha questão de ordem sobre a discussão nos
dias 8 e 9.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Em primei
ro lugar, a Mesa vai distribuir esse papel. Sugeriria
que essa distribuição seja feita, amanhã, de ma
nhã, porque vou anotar, aqui, o que vai até meia
noite, para que S. Ex's fiquem bem informados.
Em segundo lugar, já submeto à votação as pro-

postas dos Constituintes Irma Passoni e Aldo
Arantes sobre a realização de reuniões nos dias
8 e 9, para debate sobre o parecer do relator,
enquanto se apresentam as emendas.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Voltamos à nossa lista de inscritos. Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Alysson Paulinelli.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUliNELLI
- Sr. Presidente, Sr. relator, Srs. Constituintes:

Volto a esta comissão com a mesma preocu
pação das vezes anteriores, a respeito do risco
que corre a Comissão da Ordem Econômica de
não formular os dois pontos que julgo básicos
ao item de PolíticaAgrícolae Fundiária, e Reforma
Agrária. Evidentemente, nós que tivemos oportu
nidade de um trabalho intensivo na subcomissão,
especialmente aqueles que têm no setor agrícola
a sua atividade profissional, deverão estar muito
preocupados com a não conclusão, especialmen
te dos pontos que entendemos que, pelo menos,
filosoficamente são pacíficos.

De um lado, tenho entendido que a grande
maioria daqueles que se preocupam com a ativi
dade rural no Brasil,um pais de dimensões conti
nentais, ainda em desenvolvimento, um país que
tem feito um grande esforço no setor agrícola,
o primeiro país tropical do globo a deter uma
tecnologia viável, competitiva, tem necessidade
de estimular o setor agrícola brasileiro de forma
nacional, inteligente e objetiva.Esse estímulo tem
que se caracterizar naturalmente, em princípio pe
las condições que vai oferecer a todos os brasi
leiros que, acreditando, tendo condições e se de
dicando à atividade rural, precisam ter os meios
básicos para tomar a terra produtiva, a tranqüí
Iidade de que seu trabalho lhe retribua o mínimo
necessário às condições de vida, suas e de sua
família e que a sua atividade possa, como deve
ser, nos países que defendem a livre iniciativa,
ter uma evolução satisfatória e que possa com
inteligência e, sobretudo, com confiança realizar
a atividade na plenitude da sua capacidade, por
que o País assim o deseja. Esta minha preocu
pação deve estar consubstanciada numa legisla
ção clara que garanta a propriedade produtiva,
livrando-a da sanha daqueles que, às vezes, não
a conhecendo bem, lançam sobre ela a dúvida
e, até mais...

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

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUliNElli
- Pois não, Ex'

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES -
V. Ex" foi Ministro da Agricultura e sabe o quanto
é difícil fazer uma terra produzir e o quanto é
difícil fixar com isenção e competência critérios
de produtividade. Convém lembrar a V. Ex' e à
Casa, V. Ex" não precisa, porque tem uma grande
intimidde com a matéria, que o INCRA- Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, sub
posto ao MIRA0- Ministério da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário. O Ministérioda produ
ção agrícola é o da Agriculturae quem tem dados
para dizer se uma terra é produtiva ou não, de
que maneira deve ser produtiva, quais os índices
de produtividade, o que ela deve produzir - não
é o INCRA - e, sim, o Ministério da Agricultura.

Como sabemos o INCRA é hoje um organismo
viciado, com mais de 2 ou 3 mil funcionários,
ideologicamente carimbados, dispostos a desor
ganizar a produção deste País. É necessário que
um homem Isento, capaz, liberto de ideologias
e de slogans, fíxe sob a sua responsabilidade
critérios de produtividade, porque, na medida em
que desorganizarem a produção nacional, me
diante a tentativa irresponsável de reforma agrária
em terras que produzam, se agravará a miséria,
se aumentará a fome e se desorganizará o País.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUliNELli
- Agradeço a V. Ex" o aparte, porque o que vi
afirma exatamente que o arbítrio nas indefmições
da propriedade produtiva tem trazido intranqüi
!idade ao setor que, efétivamente, está produzindo
no Pais. Não são pequenas as intervenções que
estamos tendo de entidades de classes, associa
ções de produtores, cooperativas com a forma
desordenada com que, hoje, não só se fazem
as vistorias, mas também a forma com que se
conduz o processo da desapropriação no Brasil.
Haja vista os vexames que o Govemo tem passa
do, nestes últimos tempos, em revogar decretos
de propriedades desapropriadas, com altíssimos
índices de produtividade. Ora, Srs. constituintes,
a continuar essa situação, vamos verificar que
haverá fatalmente um desestímulo ao investimen
to, à organização do trabalho, à propriedade pro
dutiva no Brasil.

Por outro lado, entendemos, também, que a
atividade privada, quando exercida na livrebusca
do mercado, em que elavai premiar os mais capa
zes, surge a natural tendência do excesso de con
centração da riqueza, da propriedade etc. Para
isso, entendemos que o Govemo precisa ter ins
trumento que viabilizema sua ação que deve ter
ordenadora, para que o País possa ter, especial
mente na livre iniciativa, um roteiro certo para
o seu desenvolvimento.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- V.
Ex" me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUliNELli
- Com prazer.

A SRA. CONSTITWNTE IRMA PASSONI 
Quaís são essas ações ordenadoras da produção,
segundo V. Ex'?

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULiNEW
- São exatamente aquelas que impedem que
não se dê condições a brasileiros que, desejando
participar do processo produtivo, estejam impe
didos pela falta de condições básicas, ou seja,
de acesso aos bens de produção.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- E
acesso a terra.

O SR.CONSTITUINTE ALYSSON PAULiNEW
- Exatamente, o acesso à terra é o segundo
item que mais me preocupa. Entendo que nós,
da Comissão' de Reforma Agrária que - infeliz
mente, não se conseguiu fazer,porque estava defi
nido de forma clara, inclusive no substitutivo 
se permita a desapropriação da propriedade clas
sificada como não-produtiva e que esta permissão
seja de forma clara. De um lado, evitem aqueles
que usam a propriedade como meio de especu
lação, de garantia de mercado, o que não defen
demos e que, por outro, ofereça ao Governo, de
maneira clara, a forma de acesso a essa propríe-
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dade, para que ele, no momento que o desejar,
possa usá-Ia com os fms a que ela esteja sujeita.

O SR. CONSmUINTE JONAS PINHEIRO -
V.Ex" me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNEW
- Com prazer, mas o Sr. Presidente me avisa
que estou ultrapassando o horário.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Nobre Constituinte Alysson Paulinelli, quando tra
tamos do assunto sobre produtividade sobre área
produtiva e não produtiva, da maneira de avaliar
a produtividade da área, penso que estou perdido
no espaço. A definição de área produtiva, qual
a produtividade média em qualquer região do
Pais, já está definida. A produtividade média para
o Pantanal é uma, para as áreas de cerrado é
outra e para as áreas de cultura é outra. Acredito
que a reforma agrária, o assentamento dos colo
nos e dos sem-terra no Brasil não se possa fazer
em qualquer terra, em qualquer região do nosso
Pais. Conheço exemplo drástico, de assentamen
to de colonos, dos sem-terras em área onde não
deveria sê-lo, que não deverá mais ser imitado.
O colono deve ser assentado em terra de cultura,
em terra boa. Se ele não puder ter uma máquina
agricola motorizada para fazer a sua lavoura, ele
a faz pelos seus braços ou através de tração ani
mal. Entretanto, existe neste País uma região que
não poderá fazer esse tipo de assentamento. To
mo como exemplo o cerrado brasileiro, onde a
produção poderá se fazer em escala, onde há
o pequeno agricultor. Não podemos cair numa
atitude criminosa, em assentá-lo, quando ele terá
que usar trator, adubo e outros tipos de fertili
zantes. Entretanto, nas áreas de colonização, de
cultura, estas, sim, deveremos reservar para as
sentar os nossos colonos.

O SR. CONSTITc.mNTE PAUÚNELLI - Sr.
Presidente, a minha preocupação se situa, portan
to, no lado oposto também, a forma com que
é necessário se garantir ao Governo o acesso
a essas áreas. Para isso, julgo indispensável que
a Constituição preveja, inclusive de forma clara,
a necessidade de lei complementar que venha
a aclarar, de uma vez por todas, a celeuma que
se criou em tomo das definições da propriedade
produtiva, lei que estabeleça os princípios básicos
do que é uma propriedade produtiva e que cum
pra a função social, bem como estabeleça aquilo
que hoje está causando a grande celeuma, a for
ma e os parâmetros da avaliação que julgo neces
sário serem propostos pelo órgão executivo com
petente, e que deveriam ser aprovados pelo Con
gresso, para que todos tomem conhecimento.
Desafio aqueles que hoje conheçam esses parâ
metros. Desafio os produtores que os conheçam
para a atividade na sua região, extamente porque
está limitado através de portarias. E, pelo que
sei, a Portaria n°,ainda vigente, está sendoalterada
sem que tenha modificações.

Portanto, julgo ímprescíndível que harmonize
mos essa situação, através de uma lei comple
mentar que defina claramente quais são esses
parâmetros, que devem ser propostos períodíca
rnene, porque desejamos haja evolução na agri
cultura brasileira.

O SR. CONSmUINTE CARDOSOALVES 
Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, temos
uma posição absolutamente clara, no que diz res-

peito à agricultura, à política rural e à reforma
agrária. Nem toda a imprensa tem refletido com
exatidão esta nossa posição. A reforma agrária
tem um objetivo duplo, mas uma reforma agrária
liberta da demagogia, de qualquer slogan e de
qualquer ideologia, como um instituto a ser ado
tado por um País, que tem uma grande população
de marginalizados, uma série, de conurbações
atormentadas em sua periferia, pela mais negra
miséria, pela fome, pelo analfabetismo, pela doen
ça.

Este País tem ainda uma grande quantidade
de terras inexploradas, vadias, ociosas. Este é um
País litorâneo, basta olhar o mapa. Ocupou pouco
mais de um quarto das suas terras agricultáveis.
Este é um Pais que, infelizmente, - e não digo
isso como desapreço aos índios nem com conde
nação da extensão de terra que lhes cabe, nem
querendo reverter esta terra que hoje lhes é atri
buida - cuja terra agricultura é menor do que
a terra pertencente silvícola. Os índios têm mais
terra do que a agricultura no Brasil, e boas terras.
Vem em meu socorro o nobre Constituinte cabo
clo, Rachid Saldanha Derzi,de tradição na agricul
tura. Devemos tentar a reforma agrária como um
ato muito mais de esperança do que de certeza,
porque a terra, para produzir, precisa de financia
mento, tecnologia e trabalho. Quanto a financia
mento, não é esta melhor hora para o Brasil. A
pequena propriedade, infelizmente,inviabilizou-se
neste País.

Há dias, eu mostrava ao eminente Constituinte
comunista, Fernando Santana, uma espécie de
pai e de mestre de todos nós, o que vem ocor
rendo nas terras ubérrimas do norte do Paraná,
especialmente no Vale do Ivaí, um vale de terra
de loto solo roxo, da mais alta produtividade, num
município recortado de pequenas propriedades,
como o Município de São João do Ivaí. Há mais
de oitocentas açõesexecutivas contra os peque
nos proprietários, penhorando-lhes a colheita, os
implementos agrícolas, animais, a casa e a própria
terra. É um fato de dar pena, de alarmar. Quem
conhece as terras do Vale do Rio lvaí, São João
do Ivaí sabe o quão recortada é São João do
lvaí,em pequenas propriedades. Dizo Constituin
te Fernando Santana que isso é fruto da impro
priedade do crédito, no Brasil, da ganância dos
banqueiros, dos defeitos da comercialização do
dinheiro. Concordo que é uma das causas. Mas
basta pegar os índices da inflação no Brasil para
concluirmos que, se a inflação da agricultura é
6% a da indústria é 28% a de serviços e juros
bancários é de 35%. A agricultura está esmagada
neste País. Não há preço. Basta lembrar que se
compra uma saca de café por dois milhões de
cruzados. Vai-se comprar um quilo de café por
130 Cruzado. Por que, se paga 30 Cruzados o
produtor, pagar-se 130 ao revendendor? Quem
é que não sabe que a terra caiu para 1/6 do seu
preço, desde dezembro, para hoje? Todos sabem
que se compra em Ribeirão Preto, a melhor terra
do País, a 120, 130, 150 mil cruzados o alqueire,
o mesmo alqueire paulista que custava, em de
zembro, de 300 a 350 cruzados. Ora, se colocar
a inflação nesse patamar e se estabelecerem as
proporções, vamos ver que a terra caiu 1/6. E
por quê? Porque perdeu a sua rentabilidade.
Quem é que não sabe que a carne, se não caiu
no açougue, caiu no pasto para o produtor? Todo
o Brasil sabe disso. Em dezembro, a arroba custa-

va 600 cruzados e hoje custa 620; que custou
700 em março e hoje custa 620. No entanto,
não cai no açougue. Todos sabem que o quilo
de camarão gigante no Brasil vale uma arroba
de carne. O camarão é capturado e um quilo
de carne demora cinco anos para chegar na mesa
do consumidor.

A agricultura, no Brasil, está esmagada. A pe
quena propriedade não tem mais condições de
sobrevivência. O modelo agrícola é concentrador,
porque quem tem pequena propriedade querven
dê-Ia e ir embora, porque não vive mais. Ouço
dizer que é preciso fixar o homem ao campo.
Essa é uma tese antinatural, reacionária, que con
traria a natureza gregária, societária, citadina do
homem. No campo, a moça não pode namorar,
o rapaz não podejogarsnoker, não pode passear,
o trabalhador não pode ir ao clube, a senhora
não pode ir à igreja. O homem é um animal cita
dino e vem para as cidades, queiram ou não.
A cidade se industrializa,a televisão mostra o que
ela é, o homem do campo vai para a cidade.
Somente os jejunos da vida do campo pensam
que é fácil fixar o homem ao campo. Um traba
lhador de um fazendeiro razoável tem mais do
que um salário mínimo: tem casa, água, luz, um
pequeno pomar, leite, uma área para plantar, ga
nha,muito mais do que um homem na cidade.
No entanto ele vem para a cidade. Já conversei
com muitos que me disseram que até queriam
ficar no campo, mas seus filhos de 18 e 19 anos
querem ir para a cidade e os arrastam para lá.

É uma tese um pouco esdrúxula essa de fixar
o homem ao campo. O campo não é o habitar
do homem, mas dos animais. Quem tentou fixar
o homem ao campo o fez, sem êxito, porque
ele vai atrás da luz, da televisão, da industriali
zação. Se se for à favela perguntar se querem
voltar,dirão que não. Basta olhar o mapa do Brasil:
as migrações nordestinas não são para o campo,
não são para o oeste; são para o sul, para a peri
feria de São Paulo e das grandes cidades. Mas
vamos tentar, já que assim muita gente pensa;
vamos ignorar o exemplo de que, nos Estados
Unidos, menos de 3% cuidam do campo e ali
mentam o mundo e mais de 97% vivem nas cida
des. Basta conhecer uma propriedade do Midclle
Est, da região produtora dos Estados Unidos, para
ver que alio fazendeiro controla o seu trator remo
tamente, através do computador, fazendo-o mu
dar de setor e de direção. Ninguém vai atrás do
campo; vai atrás da cidade. A prova disso é que
todos que aqui estão não querem irpara o campo,
querem continuar aqui, inclusive o Constituinte
Fernando Santana, como Deputado, em Brasília.
Gosta do campo, tem as suas vaquinhas, mas
gosta de passear, andar a cavalo, ver o seu gadi
nho. Para fixar-se no campo S. Ex" não quer.

Comecei essa lenga-lenga toda para falar no
financiamento. Este não é o melhor momento
para o Brasil financiar. Mas vamos tentar; vamos,
num ato de generosidade, tentar uma reforma
agrária em terras ociosas. Não pode entrar na
cabeça de ninguém, em sã consciência, desapro
priar terras que estão produzindo, num País que
tem uma imensidão de terra para produzir. Nin
guém quer fazer a terra ociosa produzir. Quer
reforma agrária em Mogi das Cruzes, Praça da
Sé, em São Paulo. Abrir novas fronteiras, não.
Vão alguns homens de boa vontade, com seu
próprio dinheiro. os naúchos. os paranaenses
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comprar terras nas grandes colonizações feitas
pelos g~andes bandeirantes de hoje, bossa-nova,
que vão à Nova Floresta abrir novas terras, criar
povoados, para produzir. Nós sabemos que um
assentamento, por mais modesto que seja, que
tenha um acesso bem pequeno, uma casinha,
alguma luz, um pouco de água encanada, uma
cacimba, UJn chiqueirinho, um curralzinho, não
custa menos de 300 mil cruzados, não custa me
nos'de .dez mil dólares, para não falar da terra.
Mas vamos tentar, Sr. Presidente, fazer uma refor
ma agrária, mas preservando a propriedade pro
dutiva como um santuáno intocável, porque se
não o Brasil morre de fome, como a Nicarágua,
conserva a miséria como Cuba, onde não tem
curva de nível.O MinistroRoberto Sodré veio de
Cuba e me disse que a figura mais simpática
que conhecera fora Fidel Castro. Na realidade,
não é aquele negócio de se dizer: "No tiene ojos
de Cristo, no tiene barbas de Cristo? Entonces,
por que lo crucificario?"Não é isso. Ele,na realida
de, é um homem extremamente simpático e o
levou a várias fazendas e numa delas disse: "Her
nandez, traga para cá las vacas para el Ministro
conocerlas". Diz o Ministro Roberto Sodré que
eletrouxe vacas que nunca viutão ruins, em maté
ria de aparência e produção de leite. Em Cuba,
não há uma curva de nível; é uma agricultura
extremamente primitiva.

Então, Sr. Presidente, façamos uma concessão,
para mostrar a nossa generosidade, a nossa con
fiança nos nossos irmãos, que têm uma grande
esperança nos seus ideais. Tenho dito que gosto
dos homens de esquerda. Eles se parecem muito
com "Cid Campeador" porque são generosos,
preocupam-se com a pobreza, querem resolver
o problema dos seus irmãos; são llricos. Gosto
extremamente do ConstituinteFernando Santana.
Com que simpatia o vejo, com seus cabelos bran
cos, mas com sua alma sempre jovem, e até do
Constituinte Aldo Arantes, que, no fundo, é um
combatente. Em vez de votar, prefere guerrear,
como o fez na Subcomissão da PolíticaAgrícola
e Reforma Agrária.

O SR.CONSmOlNTEALDO ARANTES-Es
se "até" é muito significativo.

Esse não é o objeto do meu aparte, até porque
essa questão foi levantada depois. O povo da Ni
carágua está sofrendo dificuldades e passando
fome, nobre Constituinte Cardoso Alves, principal
mente em decorrência da agressão dos america
nos. O mundo está presenciando toda a manipu
lação feitapelo Governo Reagan e todo o financia
mento que tem feito aos contra-revolucionários
da Nicarágua. Estive, inclusive, na Nicarágua e
pude testemunhar a situação de grande dífícul
dade em que o povo se encontra, em função
da agressão sofrida pelos americanos.

Mas o objetivo do meu aparte não é esse. O
Constituinte CardosoAlves, no afã de caracterizar
o que chamou os bandeirantes modemos, prati
camente deixou de lado o bandeirante pobre, que
é aquele que vai muito antes do bandeirante rico.
Naverdade, nessas regiões de colonização - Ama
zônia, norte de Goiás, sul do Pará - quem tem
chegado em primeiro lugar são os trabalhadores
pobres. E muitos desses estão sendo postos para
fora de -suas terras, tendo seus ranchos queima
dos por muitas empresas que contratamjagunços

para expulsar, reprimir e.queimar a propriedade
dos trabalhadores rurais. '

Então, quando se fala no progresso, no desen
volvimento,é necessário falar,sobretudo, no cará
ter bandeirante dos pequenos trabalhadores ru
rais que estão sendo vítimas de uma violenta
opressão de grandes empresas que estão inclu
sive utilizando um trabalho escravo, V. Ex" sabe
disso, Agota, quanto à questão do problema da
produtividade, Cardoso Alves, é necessário a gen
te colocar a questão nos devidos termos na pro
posta que n6s discutimos na Subcomissão de
Reforma Agrária a proposta estabelecida é se co
locar um limitemáximo ao direíto.de propriedade,
um limite bastante grande pelas discussões que
nós fízernosaqui, em geral, essas grandes proprie
dades estão fora daquilo que é o grosso e as
demais propriedades estão, são objeto da obriga
ção social ou da função social que tem uma série
de requisitos, então para a propriedade ser desa
propriada dentro daquilo que se define como obri
gação social, tem uma série de requisitos, ínclu
sive um dos quais a produtividade que V. Ex"a
tanto se refere e, mais, estabelece se inclusive
um limite de propriedade que não deve ser desa
propriado em nenhuma circunstância e que n6s,
inclusive do Partido Comunista do Brasil amplia
mos esse limite mínimo da propriedaãe territorial
rural fora do processo de desapropriação. Estou
falando isto aqui, no sentido, exatamente, de colo
carmos as coisas nos termos reais e que inclusive
foi colocado na proposta da campanha nacional
de reforma agrária incorporado no relatório, do
nosso Relator Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES -'
Tudo bem, eu vou responder o aparte de V. Ex',
não apenas pela obrigação parlamentar mas pela
consideração que eu voto a V. Ex"e pela admira
ção que eu tenho do seu ideal, vou responder.
De fato, a Nicarágua é um pouco perturbada,
lá pelos contras e o seu povo passa fome, mas
passa fome também porque fez a sua reforma
agrária que não deu em nada. Em Cuba, ao con
trário do que V.Ex' fala da Nicarágua, o fínancta
mento é para ajudar o povo cubano, e não me
parece que se tenha elevado o padrão de vida'
de Cuba.

O SR. CONSmUlNTE ALDO ARANTES 
Pois elevou.

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES 
Na Etiópia e na Angola não há ajuda aos contra
e o povo morre de fome. De modo que, eu não
acredito muito nisso. Acho que nós devemos ex
perimentar a reforma agrária.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Chamo a
atenção do nobre colega quanto à questão do
tempo.

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Eu vou só responder o aparte, depois falará de
novo em outros reuniões. E quanto ao bandei
rante pequeno V.Ex"tem razão, tem muita gente
que quer um pedaço de terra para produzir, e
quero atendê-los. E tem muita gente que invade
- invasão organização - e quero retírá-los.Ago
ra, quanto aos que querem produzir, vou dar um
exemplo a V. Ex', em 1970, em companhia do
ex-Presidente Jânio Quadros, do Governador Jo
sé Aparecido, do ex-Ministro MuriloMacedo, com
pramos umas terras no Pará, no "Bico do Papa-

gaio" do lado de São Geraldo de Araguaia. Pes
soalmente, fui lá, comprei algumas terras e, em
determinado momento, reuni os sócios e disse
lhes: "o melhor que fazemos é virar as costas,
porque tem um mundo de posseiros lá, e eu não
me encontro com forças para colocá-los para fo
ra. E não temos dinheiro, para comprarmos lá;
então, vamos deixar como está. Viramosas costas
e nunca mais voltamos lá. Estaé a minha fdosofia,
a filosofia do Governador José Aparecido, do ex.
Presidente Jânio Quadros e do Ministro Murilo
Macedo. São terras onde ocorreu, inclusive,uma
guerrilha, e o Constituinte José Genoino sabe dis
so, acompanhou isso tudo. De mode que con
cordo em que os pequeninos bandeirantes têm
que ser amparados pelo Estado, é um Estado
de terceiro mundo, é um Estado onde há grande
parte de marginalizados e precisa voltar-se, real
mente, para a áreâ social, sem prejuíao do desen
volvimento que é a única coisa capaz de extirpar
a miséria no seu todo. Quanto ao limitede proprie
dade, nobre constituinte, eu acho que esse negó
cio partiu da cabeça do Constituite Oswaldo Lima
Filho que conhece Pernambuco e não entende
nada de agricultura, nada de política fundiária.
Num País como o nosso limitar a propriedade
produtiva é um erro fundamental!

O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES 
Não partiu da cabeça do constituinte, não! Só
para informar e de qualquer maneira S. EX' teve
a oportunidade de saber, de tomar conhecimento,
como integrante da Campanha Nacional de Re
forma Agráriae da Associação Brasileirade Refor
ma Agrária. E essa questão não é invenção do
nobre Constituinte Oswaldo Uma Filho.

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Sou um homem muito realista, um Deputado
muito realista e esse negócio de reforma de socie
dade, de reforma agrária e tal, isso é meia-dúzia
que fica encucando coisas na cabeça dos coitadi
nhos. Conheço isso, sei como surgiram os sem
terra do Pontal do Paranapanema.

OSR.CONSmUINTEALDOARANTES-Tu
do manipulado, Constituinte Cardoso Alves?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Eu peço
a atenção dos nobres colegas para a questão do
tempo.

O SR. CONSmUlNTE CARDOSOALVES 
É seriíssimo o problema social, mas a manipu
lação é mais séria ainda.

O SR. CONSmUINTE ALDOARANTES - É
mais séria do que a fome, a miséria!

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES 
Não, ela é um pouco sem escrúpulos para jogar
com a fome e com a miséria, desrespeitando a
fome e a miséria, desrespeitando os pequenínos!
Ela é sem escrúpulos, e ela existe!

O SR. CONSmUlNTE ALDOARANTES - E
o que tem escrúpulo é o que detém grandes pro
priedades de terra?

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
E eu só continuarei a respeitar V. Ex" se V. Ex"
respeitar a verdade.

OSR. CONsmUINTEALDOARANTES-Es
tou respeitando a verdade, eu não defendo grupos
de interesse nenhum.
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o SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES -
V. Ex"agora passou a ser o malcriado de sempre.
E eu não tenho medo de careta!

O SR.CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu
também não!

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES-
V. Ex' tem. V. Ex' disputa pelo PMDB quando
é comunista, se não tivesse medo de careta iria
disputar no Partido Comunista. V.Ex' tem medo,
sim! Tem medo de careta, sim!

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Peço a V.
Ex's que tenham um pouco de calma e de respeito
pela Mesa. Se os Srs. não tiverem respeito pela
Mesa, não terão nem por si próprios. E nós esta
mos aqui para ajudar a conter o debate e promo
vê-lo dignamente. De modo que, eu pediria aos
Srs. que, num momento como este, pelo menos
escutassem a Mesa.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Aceite V. Ex' as minhas desculpas!

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V. Ex' as
tem.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Mas eu não posso concordar com o limte de
100 módulos para a terra no Brasil.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)- V.Ex' certa
mente expôs as suas idéias, e infelizmenteo tem
po de V.Ex"de 10 minutos jã está com 25 minu
tos. Mas V. Ex"poderá inclusivese inscrever,nova
mente, porque o assunto é importante.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Voltarei ao assunto e quero reiterar que, Sr. Presi
dente, sou um homem muito aferrado às minhas
verdades. Eu não defendo interesses de quem
quer que seja; eu sou um homem transparente,
e teria vergonha de pleitear votos se não fosse
expondo as minhas idéias.

OSR. PRESIDENTE(José Uns) -Constituinte
Cardoso Alves, não há nenhum motivo que justifi
que uma exacerbação das nossas posições. Acho
que nós podemos dizer tudo o que quisermos,
mas de modo normal. Isso é que eu peço. Não
peço mais nada dos Srs. E aos colegas. (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ro
berto Campos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, ao ouvir o discurso de alguns
auto designados progressitas, nesta Comissão, te
nho a impressão que eles sofrem de uma desin
formação crônica e de uma enorme desatuali
zação factual. Tenho a impressão que sequer ou
viram falar do "Glasnost" ou a transparência de
Gorbachev, como também não ouviram falar na
Perísrôíca, quer dizer, na necessidade que O regi
me' russo está sentindo de diminuir o grau de
controle estatal,,para abrir possibilidades de mo-
dernização. '

Há um vento que sopra mundialmente no sen
tido da desregulamentação e da desestatização.
Da desregulamentação porque é óbvioo envelhe
cimento, o esclerosamento de economias central
mente dirigidas,cuja burocracia encerra três cus
tos muito visíveis e muito presentes no Brasil.
O custo da burocracia em si mesmo, o custo
da espera das decisões e o custo da corrupção
inevitável toda vez que se agrava a intervenção
governamental. Quando burocratas ou os Con-

gressistas por ele movidos criam dificuldades
abre-se a oportunidade inevitável das vendas de
facilidades.

Desregulamentação é um vocábulo que hoje
percorre o mundo nos mais variados sistemas
e nos mais variados graus de desenvolvimento.

A China sente a necessidade da desregulamen
tação, assim o sente a União Soviética, assim o
sentem países subdesenvolvidos como a Turquia
ou Paquistão; assim o sente o Brasil, oprimido
pelo custo, pela ineficiência e pelas amplas cepa
cidades ou possibilidades de corrupção da buro
cracia governamental.

Outro vento que sopra no mundo il o da deses
tatização, ou seja, a privatização.Todos nós sabe
mos o que está ocorrendo na Inglaterra,na França
e, em escala menor, na Espanha e também, diga
se de passagem, no Socialismo de Felipe Gomá
les, na Espanha. Simplesmente, porque se reco
nhece que a estatização, a concentração do Poder,
em grandes empresas estatais, que são verda
deiros dinossauros em nossa época, milita contra
a eficiência produtiva. Várias são as razões para
a desestatização.

Em primeiro lugar, a necessidade de aumentar
a eficiência produtiva nos regimes competitivos;
segundo, isso é importante, e não é um ponto
que os nossos chamados progressitas que a rigor,
eu chamo de xiitas,se dão consciência, é a neces
sidade de compatibilizar a democracia política
com a democracia econômica. São falsos liberais
aqueles que querem apenas a liberdade política
imaginando que podem associá-Ia por tempo in
definido ao liberalismo político, ao autoritarismo
econômico. A liberdade política exige mais cedo
ou mais tarde a extinção do autoritarismo econô
mico, e uma das tragédias, senão a maior da
Nova República é, precisamente, ter-nos dado,
ao mesmo tempo, um máximo de liberdade polí
tica e um rnéxlmo.de autoritarismo econômico.
Nunca houve tamanha intervenção na economia
como agora, que militamos sob um regime de
mocrático, e essa contradição básica está na raiz
da presente ineficiência estatal que se traduz em
inflaçãoacelerada, diriamesmo hiperinflação,que
será, inevitavelmente, seguida; já está sendo se
guida, como prova a história, por uma recessão
que, a meu ver, será bastante brutal, e desta vez
fabricada no Brasil sem nenhuma receita do FMl
e sem pagamento de dívida externa - será uma
recessão engenhada, exclusivamente, pela in
competência interna sem nenhuma participação
externa. Eu a chamaria de "recessão pedagógi
ca".

Um dos ilustres. Constituintes aqui, referiu-se
àqueles que defendem a definição de empresa
nacional contida no relatório aprovado na Subco
missão de Princípios Gerais, como entreguistas.
O Constituinte AfifDomingos teve ocasião de ler,
aqui, a definição de empresa nacional dada por
Tancredo Neves como relator da Lei de Socie
dadesAnônimas. O entreguista é Tancredo Neves
que adotou essa definição que, aliás, não inova.
Ela vem desde o Código Comercial de 1850 e
sobreviveu a várias Constituições. Como Tancre
do Neves não pode se defender da acusação de
entreguista, eu vou defendê-lo

A definição é racional; a Constituição tem ape
nas que tratar da espécie e não da subespécies.
A empresa que está no Brasil e aqui trabalha,
organizada de acordo com nossas leis, é uma

empresa nacional. Há várias subespécies de em
presa nacional. Há empresas sobre controle na
cional, ou seja, aquela que tem 51% de capital
nacional; há outras definições mais bizarras, a da
Lei de Informática que considera a empresa na
cional, aquela em que 70% dos capitais são reti
dos porresídentes do País, por pessoas jurídicas
cujos acionistas sejam domiciliados no País.

Há empresas mistas, e aí as categorias podem
variar;há empresas mistas com maioria de capital
estrangeiro; há empresas com 100% de capital
nacional, totalmente nacionais e há, finalmente,
empresas totalmente estrangeiras, São subespé
cies, e a espécie é a empresa nacional, aquela
que se instalou no País, a que opera e que foi
constituída de acordo com nossas leis. Precisa
mos acabar com esses petiches do umbigo! O
importante é que a produção se realizeno territó
rio nacional. Secundariamente, convém que haja
maioria de capitais nacionais, entretanto, isto é
irrealista. É irrealista desejar que isso seja uma
norma rígida,pelo simples fato de que não temos
adquada poupança, e qualquer cálculo rudimen
tar de aritmética econômica indicaria que se aspi
rarmos a uma taxa de crescimento de 6% ao
ano, presisariamos de poupanças da ordem de
24% ao ano sobre o PIB. E nós poupamos apenas
15% do BIP e esses 9% forçosamente devem
virde alguma fonte e essas fontes são estrangeiras
de duas naturezas. A fonte menos desejável são
os empréstimos, e o Brasil escolheu a forma me
nos desejável de financiar o seu desenvolvimento
que são os empréstimos externos; os juros são
rígidos e eles têm que ser pagos independemente
da sorte da empresa, independemente da posição
cambial, independemente das vicissitudes da
conjuntura econômica. A forma mais inteligente
de fazê-loteria sido recorrer a instituições intema
cionais de juros fIXOS, como Banco Mundial e
o Banco Interamericano cujos recursos, entretan
to, são limitados,ou aceitar a participação de capi
tais de risco, sejam majoritários, sejam minori
tários, pouco importa. O importante é que a pro
dução seja realizada no País, e se isto acontecer,
essas instalações físicas, as fábricas e as máqui
nas não poderão ser arrancadas do solo na calada
da noite por estrangeiros que desejem partir;estas
instalações são fIXas do território nacional, e em
caso de emergência um sargento e dois soldados
podem ocupá-las, e elas são operadas em 99,5%
por diretores técnicos e trabalhadores nacionais.
Quando um deputado progressista do Brasil se
dirigiu ao primeiro Ministro Felipe GonzáIes, da
Espanha, perguntando-lhe' porque exibia tanta
complascência face à invasão das multinacionais
na Espanha, as quais tinham comprado empresas
estatais, até com subsídios governamentais, co
mo foio caso da CEAT,uma empresa espanhola
de controle estatal que foi vendida à Volkswagen
com subsídio, Felipe Gonzáles respondeu: "Não
tenho nenhum receio de que isso afete à sobe
rania espanhola; não vejo nenhum alemão na ca
Iada da noite desmontando essa fábrica aos peda
cinhos para recompôla na Alemanha. E o impor
tante é que a produção de carros da CEAT, que
era ineficiente, não exportável, se tomará com
a Volksvagen eficiente, exportável, deixando de
onerar o Estado. "Este, sim, é um verdadeiro pro
gressita, como progressista também foi o Primei
ro-Ministro italiano Socialista Betino Graxi, que
lançou um programa ~e privatização que incluía,
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curiosamente, o serviço de telecomunicações e
os. Mas, o mais supreendente é que os nossos
progressitas estão atrasados, não apenas em rela
ção a Gorbachev, na União Soviética, e a Deng
Xiaoping, na China, mas até em relação ao Vietinã.
O Vietinã acaba de substituir toda a sua velha
liderança comunista esclerosada, substituindo-a
por jovens mais capazes, mais abertos à moder
nização e o Vietinãacaba de passar uma lei para
atrair capitais estrangeiros, permitindo uma parti
cipação de até 49% de isenções e de incentivos
fiscais. A lei soviética, nova, passada por Gorba
chev, busca atrair empresas multinacionais para
fazerem joint ventures, empresas mistas, no ra
mo da alta tecnologia, permitindo uma partici
pação de até 49% contra apenas 30% no Brasil,
minimizando a interferência do Estado; e lá é pre
ciso que haja um presidente soviético e um diretor
soviético, mas essas empresas estão liberadas dos
controles de exportação e importação; elas não
têm que se dirigir a agências oficiais; têm uma
espécie de extraterritorialidade desde que, além
de suprir o mercado interno, se dediquem, tam
bém, à exportação.

Senhores, isso acontece na União Soviética e
quando se procura definir, na Subcomissão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime
de Propriedade do Subsolo e de AtividadeEconô
mica, um regime que favoreça à livre iniciativa,
que permita joint ventures às associações, os
autores desse documento são chamados de en
treguistas. Entregar o quê? Entregar um País com
cento e dez bilhões de dólares de dívida? Com
trinta milhões de menores abandonados? Com
trinta, quarenta milhões de subnutridos? Um País
que é um grande hospital? O que precisamos
é administrar bem o País, sem complexos e sobre
tudo sem o fetiche do umbigo. Quem quiser pro
duz no País, que venha produzir aqui; seja alemã;
seja russo, seja chinês, seja japonês. Desde que
eles aqui tenham suas ínstalaçôes.e se submetam
às leis do País, eles são úteis, são muito mais
úteis do que esses discursadores vazios que nun
ca trabalharam numa fábrica, nunca arriscaram
seu dinheiro.

Consideramos alguns aspectos absurdos dos
relatórios que nos foram submetidos. O relatório
da Subcomissão de Ciência e Tecnologia conse
gue a obra-prima de condensar num só artigo
três besteiras monumentais. Esse artigo assim
reza:

"Art. 2° O mercado integra o patrimônio
nacional devendo ser ordenado de modo a
viabilizar o desenvolvimento sócio-econômi
co, o bem-estar da população e a realização
da autonomia tecnológica e cultural da Na
ção."

Vejamos a síntese de três enormes besteiras
em apenas quatro linhas, isso até merece um
prêmio de má literatura econômica e de portu
guês duvidoso.

"O mercado integra o patrimônio nacional".
O que isso significa? O que devemos querer é
integrar ao nosso patrimônio o mercado interna
cional porque o Brasil é 1,1%, já foi 1,8% do
comércio mundial. Hoje é escassamente mais do
que 1% do comércio mundial. O que devemos
querer como patrimônio não é esse miserável
mercado interno, é o mercado extemo que repre
senta 99% do mercado mundial e um instrumen-

to adequado para isso que são precisamente as
joint ventures como Deng Xiaoping reconheceu
na China, como Gorbachev reconheceu na União
Soviética. Porque essas empresas têm a utilidade,
não só de trazer capital, como também de trazer
tecnologia e, sobretudo, de nos trazer mercados
extemos que viabilizam uma escala de produção
econômica e beneficiam o consumidor interno.
Certamente os nossos consumidores não foram
consultados sobre um dispositivo desta natureza.

Sr. Presidente, a se aceitar essa formulação che
gar-se-ia à bizarra conclusão de que o Brasil não
pode fazer nehuma integração regional, porque
ao abrir seu mercado à participação argentina
ou uruguaia estaria perdendo uma parte do seu
patrimônio. O Mercado Comum Europeu não po
deria ter sido constituído porque a França, a Ale
manha, a Itália, a Inglaterra e agora a Espanha
e Portugal, à espera, na porta de entrada, a Tur
quia, todos esses países consentiram em abrir
seu mercado nacional pequeno para obterem o
acesso ao mercado comunitário de 250 milhões
de pessoas. Portanto, Sr. Presidente, pensar em
termos de bloquear o acesso de empresas ao
nosso mercado para preservar o patrimônio na
cional, é empobrecer o patrimônio nacional quan
do nossa aspiração deveria ser ao contrário 
buscar acesso ao grande mercado intemacionall

Asegunda besteira, permitam-me que use essa
expressão grosseira, Sr. Presidente, é que o mer
cado que integra o patrimônio nacional deverá
ser ordenado. Onde é que já se viu ordenar um
mercado! O mercado é uma entidade impessoal,
criado ao longo de séculos, onde milhares de
produtores, milhares de consumidores, diria mi
lhões de produtores e milhões de consumidores,
tomam decisões diariamente. É uma pretensão
totalmente desaconselhável à luzda história tentar
ordenar esse mercado; aliás, já tivemos várias ex
periências, a última foi a do Plano Cruzado que
não tentou outra coisa senão ordenar, por vontade
do burocrata governamental, um mercado que
em si é enérgico, espontâneo, e que se deixado
livre,a experiência tem revelado, maximiza o bem
estar do cidadão, enquanto que a intervenção bu
rocrática minimiza o bem-estar do cidadão.

A terceira tolice, Sr. Presidente - em apenas
quatro linhas tanta tolice: "indicar ou propor que
essa ordenação do mercado tenha como objetivo
a realização da autonomia tecnológica e cultural
da Nação". Sr. Presidente, autonomia tecnológica
neste mundo não existe;em nenhum país há essa
ambição; todos reconhecem que têm limitações
tecnológicas e procuram valer-se do que há de
melhor na praça, para, em seguida, inovar e acres
centar.

Os Estados Unidos, que já foram potência. tec
nológica dominante, sofrem hoje o desafio do
Japão. Há constante intercâmbio tecnológico. A
Europa toda se une porque, constituída de países
secularmente bem-dotados na pesquisa científi
ca, considera-se incapaz, a não ser que se una,
de enfrentar o desafio tecnológico americano e
japonês. O Brasil quer autonomia tecnológica, Sr.
Presidente - isto não existe; o que há no mundo
é interdependência tecnológica, e devemos voraz
mente absorver o que houver de tecnologia e,
a partir daí, sem perder tempo em redescobrir
a roda, inovar e inventar. Masnão pára aí o estapa
fúrdio artigo, ele quer também autonomia cultural.
O que significa autonomia cultural no Brasil?Será
que só devo ler Castro Alvese não Shakespeare?

Será que eu devo me privar das contribuições
culturais da humanidade? Será que devo preferir
Tobias Barreto ao seu mestre alemão Reagal?
Que tolice é essa de autonomia cultural? Nova
mente, há interdependência cultural e os países
se afirmam culturalmente enriquecendo-se pela
absorvição de tudo que há de culturalmente bom
na humanidade. A cultura é um patrimônio mun
dial e ficam aí os nossos ridiculos progressistas
a falar em autonomia cultural. Daqui a pouco
querem inventar uma nova fisica,uma nova mate
mática, já tentamos inventar uma nova economia
e soubemos o resultado; inventamos aí a teoria
heterodoxa, o choque heterodoxo, foi um desastre
total esse ensaio de autonomia cultural. Agora,
estamos relutantemente tentando voltar à ortodo
xia econômica, porque a realidade nos provou
que toda boa heterodoxia está de há muito incor
porado à ortodoxia.

O relativismo de Einstein era algo profunda
mente heterodoxo em sua época, hoje não é mais
do que uma rotina elementar da ciência fisica.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Luis) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Gil César.

O SR. CONSTITUINTE GILCÉSAR-Sr. Presi
dente, em primeiro lugar, gostaria de fazer uma
observação porque, ao tomar conhecimento do
relatório do nobre colega Constituinte Virgildásio
de Senna, verifiqueique S. Ex"cometeu um equí
voco ao declarar nos arts.10 e 11 que as modifi
cações que foram introduzidas foram provenien
tes da proposta originária, ou melhor, de minha
autoria sobre os recursos minerais.

Aconteceu Sr. Presidente, e chamo a atenção
de V.Ex"e do nobre Relator, que as minhas emen
das apresentadas, não foram consideradas por
impropriedades regimentais. Parece-me, a reda
ção que foi dada aos itens 6N10 e 6N14,flZeram
com que elas não pudessem ser votadas na última
reunião realizada na Subcomissão de Princípios
Gerais.

Mas, acontece que o nobre Relator colocou
sob a minha responsabilidade, a não existência
de uma definição apropriada, do aproveitamento
dos recursos minerais na introdução do seu rela
tório final, aprovado pela nossa subcomissão.

Portanto, quero em primeiro lugar alertar à Me
sa que a eventual impropriedade que eu tenha
cometido, não justificaria a colocação que fez o
Sr. Relator, porque entendo eu que caberia à Mesa
retificar a proposta apresentada dentro dos parâ
metros regimentais, dentro da assessoria, que
acredito, deva ter a Mesa. Portanto, alerto V. Ex"
para que isso não venha a ocorrer novamente,
porque...

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V. Ex' se
refere, naturalmente, à Mesa da subcomissão?

O SR. CONSmUII'ITE GILcÉSAR- Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- V. Ex"pode
ria, se quisesse, dar entrada, de agora até a meia
noite, de emendas, numa tentativa de que o Rela
tor da Comissão possa aproveitar suas sugestões.

O SR. CONSTPrUINTE GIL CÉSAR - Certo,
Sr. Presidente, foi o que fiz. Agora, quero alertar
à Mesa que, em virtude de ter ficado no meu
entendimento, dentro daquilo que se deseja, é
bem sintético o relatório final; não há condição



66 Quarta-feira 8 DiARlO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

de se emendarem determinados artigos. Então,
o que acontece? Há de se escrever, inicialmente,
"inclua-se onde couber". Então, transformei a mi
nha proposta sobre setor mineral em vários "in
clua-se onde couber". Sei que haverá maiores
dificuldades, mas não haverá forma de fazê-lo
de maneira diversa desta que apresentei.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - V. Ex' tam
bém terá a oportunidade de tratar desse assunto
por ocasião da análise do parecer preliminar do
Relator. Nesse caso, talvez lhe facilitasse.

O SR. CONSTITUINTE GILCÉSAR -Isto pos
to, Sr. Presidente, quero insistir nesse alerta à Me
sa, para evitar novos equívocos - que acredito
involuntários do nobre Relator - e também meu,
evidentemente, por desconhecimento mais pro
fundo das normas que regulam o funcionamento
da nossa comissão.

Quero, também, chamar a atenção da Mesa
sobre um aspecto que me parece importante,
quando disse - repito - que estamos atrope
lados pelo tempo; é só ver o mar de papéis em
que estou aqui mergulhado. Em função desse
atropelamento, questionei por escrito, ao Sr. Presi
dente da PETROBRÁS e entreguei à subcomis
são, redigido do próprio punho, levantando duas
questões..Aprimeira delas dizrespeito aos chama
dos "contratos de risco". Na esposíção que o Sr.
Presidente da PETROBRÁS aqui fez, subentendi
que é favorávelaos contratos de risco. Mas, como
isso não ficou muito claro, fiz por escrito uma
pergunta que até hoje não foi respondida. Em
segundo lugar, no que diz respeito, também, ao
uso do gás natural, como isto consta de proposta
que apresentei, e o Sr. Relator, inicialmente, pro
punha que o gás residencial pudesse serdelegada
a sua comercialização aos Estados, isso é imprati
cável. Só pode ser feito se também, aos Estados
for delegada a distribuição industrial, que viabili
zaria a primeira, ou seja, a residencial. Essa con
sulta também foi feita e não houve resposta.

Portanto, pergunto à Mesa: dentro dessa con
trovérsia que hoje se provoca, através da proposta
originária final que saiu da subcomissão, sobre
o problema do contrato de risco, de se incluirem
ou não os hidrocarbonetos e gases nobres no
monopólio estatal do petróleo - com que con
cordo - o gás'como subproduto, e por sair inte
grado, na maioria das vezes, ao petróleo, no meu
entendimento, o monopólio deve pertencer ao
Estado. Mas estou entendendo, agora, que esta
mos sendo mal informados, às vezes, por pessoas
que aqui vêm e não explicitam claramente seu
pensamento. Então, acho que no setor mineral
e no setor de energia, a Comissão deveria abrir
uma exceção e convocar aqui o Sr. Ministro de
Estado, Aureliano Chaves de Mendonça, que está
há mais de dois anos no setor, ele é engenheiro,
foi Govemador do meu Estado, Presidente da Co
missão de Minas e Energia do Congresso Nacio
nal há muitos anos para que S. Ex', ou com sua
presença, ou através de expediente apropriado,
esclarecesse o seguinte: em primeiro lugar, se
S. Ex" é ou não favorável ao contrato de risco?
Por quê? - Porque entendi, pelas conversas e
pela participação aqui do Sr. Presidente da PE
lROBRÁS, que a PETROBRÁS está fazendo con-

otrato ele risco no exterior. Então, queria que isso
se confirmasse com muita clareza.

Em primeiro lugar, repito, que S. Ex' se mani
festasse a favor do contrato de risco ou não. Em
segundo lugar, que S. Ex' se manifestasse sobre
o problema do gás. Já afirmei da tribuna da As
sembléia Nacional Constituinte e quero repetir
aqui, como o fiz na Subcomissão, que nós não
temos política energética neste País. Basta dizer
que o carvão vegetal que responde por 40% da
energia produzida no meu Estado é tratado no
âmbito do IBDF, exclusivamente como árvore,
vamos assim dizer,como biomassa. Então, como
biomassa tem, evidentemente, que ser conside
rado para a produção de energia. E o nosso Rela
tor, na sua proposição originária, falava em consi
derar-se como patrimônio da União, as nossas
florestas homogêneas e naturais.

Portanto, que também S. Ex' o Sr. Ministro se
manifestasse sobre o gás e o carvão, porque isso
nos ajudaria dentro desse objetivo de sintetizar
a nossa proposta constitucional para, com um
nível maior de informações, pudéssemos apre
sentar proposições mais coerentes com a reali
dade do Pais, neste momento.

Terminando, Sr. Presidente, gostaria que V.Exa.
- talvez isto possa ser feito pela urgência do
tempo - fizesse essa comunicação ao Sr. Minis
tro de Estado, pelo telefone, porque a entrega
à Mesa, da minha proposta, já há duas ou três
semanas, para que a PETROBRÁS respondesse,
não teve resposta até hoje.

Como mineiro previdente que sou, tenho obser
vado - e os meus colegas também sabem disso
- que ninguém está se interessando, no meu
Estado, em discutir a Constituição; está interes
sado em saber o que vai acontecer com a nossa
economia: é o jogo dos etcéteras. Mas nós preci
samos, nessa procura da verdade de cada um,
e da verdade coletiva que temos obrigação de
interpretar que, qualquer que seja o Ministro de
Estado, dê-nos respostas positivas.

OSR. CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- V. Ex' permite?

O SR.CONSTITUINTE GILCJ::SAR-Pois não!

O SR.CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Acho que V. Ex"está dando uma contribuição
importante e muito objetiva. Infelizmente, somos
apenas três para ouvi-lo. Então gostaria que V.
Ex' mantivesse a sua inscrição para amanhã, pela
manhã, e pudesse falar sobre essas coisas que
V. Ex" está aqui pronunciando, dentro de uma
comissão que pudesse ouvi-lo. Estamos pratica
mente sós, e considero, o que V. Ex' está dizendo
de grande importância!

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Permite-me um aparte?

O SR.CONSTITUINTE GILCJ::SAR-Pois não!

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Lamento, porque fiquei aqui para ouvi-lo,uma
vez que sabia que contribuições importantes se
riam trazidas por V. Ex" Mas seria interessante
de todo que os outros também ouvissem porque,
inclusive,gostaria de fazer um aparte para comen
tar algumas questões que V.Ex"colocou.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
- Por isso, eu proporia a V. Ex' que deixasse
a intervenção, com a sua inscrição, para amanhã.

O SR. CONSTITUINTE GIL CJ::SAR - Agra
deço aos caros Colegas Constituintes Femando
Santana e Gabriel Guerreiro e voltarei amanhã,
quando acredito que os meus Colegas irão apro
var essa sugestão de se oficiar ao Sr. Ministro,
para que S. Ex' possa também colaborar conosco
na solução desses dois problemas que perma
necem em dúvida, pela exposição um pouco dú
bia do Sr. Presidente da Petrobrás.

Gostaria que o Sr. Presidente, pelo convivioque
tem com o Pais há tantos anos, como Presidente
da Sudene e outros cargos importantes da sua
vida pública e pela facilidade que tem de acesso
aos Srs. Ministros,consultasse o Sr. MinistroAure
liano Chaves, a fim de que S. Ex" nos pudesse
responder até o dia 8, que é o prazo que temos.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Se bem
entendi, V. Ex' pediu da informação do Ministro
através da Subcomissão?

O SR. CONSTITUINTE GIL CJ::SAR - Não;
pedi ao Presidente da Petrobrás por escrito, por
que na oportunidade o Constituinte Delfim Netto
me sugeriu fizesse a consulta por escrito. Eu a
fize não obtive resposta.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Amanhã,
poderemos fazer contato com o Presidente da
Petrobrás para saber se S. Ex' vai responder, quan
do vai responder e que responda o mais rápido
possível. Na realidade, o Presidente desta Comis
são não tem atribuição neste campo, mas podere
mos, e de modo particular, consultar o Presidente
da Petrobrás sobre a resposta ao documento que
foi encaminhado por V. Ex'

O SR.CONSTITUINTE GILCJ::sAR- Pergunto
a V. Ex' se a Mesa da Comissão Temática não
pode consultar o Sr. Ministro de Estado?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - O Regi
mento não fala sobre isso. Em caráter particular,
eu posso, é claro.

Estáencerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 20 horas e 18

minutas)

8' Reunião Ordinária

Aos dois dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e trinta
e dois minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Comissão da Ordem Econô
mica, sob a Presidência do Constituinte José Lins
e a presença dos seguintes Senhores Constituin
tes: Jalles Fontoura, Mauro Borges, VictorFonta
na, Amaury Müller, Aldo Arantes, Jorge Vianna,
Jonas Pinheiro, HélioDuque, Saldanha Derzi,Car
doso Alves,Femando Santana, Rosa Prata, Bene
dicto Monteiro, Lael Varella, Alysson Paulinelli, Vir
gílio Galassi, Gil César, Luiz Roberto Ponte, Ro
berto Campos, José Ulisses, Vladimir Palmeira,
Albano Franco, Irma Passoni, Raquel Capiberibe,
José Egreja, Paulo Zarzur,Gerson Marcondes, Vir
gílio Guimarães, José Mendonça de Morais, Deni
sar Arneiro,Oswaldo Almeida,Manoel Castro, DaI
ton Canabrava, Dirceu Cameiro e Gerson Marcon
des. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente deu como iniciados os trabalhos, comuni
cando aos presentes sobre as mil cento e seis
emendas recebidas pela Secretaria; sobre as su
gestões encaminhadas para a apreciação dos
membros da comissão e oportunamente teceu
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dimento mais abrangente, para facilitaro diálogo
aqui na comissão. '

1987, ÀS 10 HORASE 32 MlNUTOS,/NTE
ORA DO APANHAMENTO TAQ(JfORÁFlCo,
COMPUBliCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO, CONSTffUINTEJOSÉ UNS.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Comissão da Ordem Econômica.

Queria comunicar aos Srs. Constituintes que
foram encaminhadas à comissão várias suges
tões, como, por exemplo, da Associação Gáucha
de Proteção do MeioAmbiente, da Câmara Muni
cipal de ltaquara, da Associação Comercial de
Londrina, do Conselho Federal de Economia, da
Câmara Municipal de Soledade, da Universidade
de Brasília,da Associação dos JUÍZes do RioGran
de do Sul, da Prefeitura Municipal de Pompéía;
não vou ler todos, mas há uma infinidade de su
gestões encaminhadas, talvez alguns dos senho
res se interessem por algumas delas. ASecretaria
tem todas à disposição dos senhores.

Quero comunicar, também, que até meia-noite
de ontem, recebemos 1.106 emendas.

Uma coisa que deve ficar clara é que orelator,
para fazer o seu parecer preliminar,naturalmente
vai levar em conta as próprias idéias e o material
constante dos pareceres das subcomissões e, evi
dentemente, as emendas apresentadas a elas.
Com isso, S. Ex- preparará o parecer preliminar,
que é, na realidade, aquele que vai merecer as
emendas finais.O importante, parece-me, vão ser
essas emendas ao relatório final.

Um ponto a discutirmos é se essas emendas,
que foram recebidas até ontem, poderiam ser ob
jeto de destaque, pois, pelo Regimento podem.
Então, o meu entendimento é que os destaques
serão sobre o parecer do relator e sobre as emen
das que serão entendidas, como as que entraram
até ontem e mais as que entrarão para o parecer
preliminar do relator.

O meu entendimento é mais amplo para poder,
digamos, abrir mais oportunidades para todos.

O SR, CONSTITUINTE VIRGfUO GUIMARÃEs
-Sr. Presidente, as emendas que foram apresen
tadas até ontem à meia-noite não precisarão ser
representadas para que sejam colocadas em vota
ção como destaque? Porque elas foram apresen
tadas tendo como referência os três relatórios das
subcomissões e as outras emendas ierão como
referência o substitutivodo relator.Então, a minha
preocupação é se ficaassegurada à emenda inde
pender da referência que fazao número do artigo.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V.Ex' tem
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANA
Sr. Presidente, na verdade, o art. 18 do nosso
Regimento diz que na comissão os anteprojetos
serão distribuídos em avulso a todos os seus
membros para, no prazo de cinco dias, dias se
guintes destinados a sua discussão, receberem
emendas e, encerrada a discussão, o relator terá
~inco dias para emitir parecer sobre os antepro
jetos, etc., e o que for rejeitado será arquivado
não podendo ser apresentado na fase oportuna:
segundo o § 2'

A preocupação de nosso companheiro - e
eu também a tenho - é porque apresentamos
até ontem às 24 horas, as nossas emendas evi
dentemente com as justificativas corresponden
tes. Agora, o Sr. Relator vai apresentar um ante
projeto; admitamos que S. Ex-aceite ou não acei
te, nem tome conhecimento, não tenha tempo
para ler duas mil emendas. Então, volta nova
mente a receber emendas, de acordo com essa
abertura.

Não sou contra essa abertura, sou favorável
a que se dessem as condições para Queos consti
tuintes possam continuar a pensar a apresentar
a corrigir,á alterar. ' ,

Quem apresentou as emendas, que é o caso
que o Constituinte Virgilio Guimarães perguntou
e que também é minha dúvida,vaiter que mandar
datilografartudo de novo ou valerão as que foram
apresentadas?

O SR.PRESIDENTE (José Uns) - Em primei
ro lugar, chamo aatenção de V. Ex' para a redação
do texto que foi oferecido pelo presidente da
Constituinte, que muda um pouco esses prazos
de apresentação de emendas aos pareceres das
comissões, que foi'até ontem. Agora, o parecer
preliminar do relator será oferecido até o dia 6 '
à meia-noite. '

Nos dias 7, 8 e 9, ou, pelo menos, 8 e 9, os
senhores poderão fazer emendas. O entendimen
to, de uma vez por todas - parece-me que não
se precisa discutir muito sobre isso -, é que
os destaques poderão ser feitostambém às emen
das apresentadas até ontem.

V. Ex'tem a palavra,ConstituinteCardoso Alves.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Sr. Presidente, ontem, houve aqui uma discussão
sobre se o relator poderia inserir no seu parecer
matéria nova ou se deveria ater-se às emendas
apresentadas pelos Srs. Constituintes na compo
sição do seu trabalho.

Não ficou bem clara a solução que foi dada
a este problema levantado. Entendo que o Relator
deverá oferecer um rapport, um relatório, uma
estória, enfim, um relato do que ocorreu na Co
missão, recolhendo para o seu trabalho aquilo
que possa entender de consenso e que diga res
peito à média do pensamento da Comissão. Ocor
re que S. Ex', além de Relator, é constituinte e,

ques, na votação final, poderão ser, ao parecer sendo assim, não pode sofrer a capitls dirnlnutlo
final. d? ~elator, às emendas apresentadas ao pare- de ver a sua atribuição de constituinte diminuída.
cer InIClal,-e podem.ser-de~qu,es-dasemendasj, !;:n!.á.o, S. Ex"teria, também, condições de inserir,
apresentadas até ontem. Nos tenamos um enten- de umârnaneíra ou de.outra, através de emenda

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Vamos ver
se nos entendemos. O objetivo da emenda é in
fluenciar o parecer final do relator, trazer uma
idéia para o parecer.

Nessas condições, as emendas, que foram
apresentadas até ontem e que são, evidentemen
te, os textos dos pareceres das comissões, pode
rão ser reapresentadas se o autor tiver interesse
em chamar a atenção para algum ponto espe
cífico do parecer preliminar.

De qualquer modo, o que quero dizer é que
o entendimento da presidência é que os desta-

1NEXO À ATA DI'!. 8" REUNIÃO (ORDI
NAR!A) DA COMISSAO DA ORDEMECO-
N6M1CA, REALIZADA EM2 DE JUNH9 DE

considerações sobre os futuros trabalhos a serem
realizados pela comissão. Inclusive informando
aos presentes que, quando da votação do parecer
definitivo do relator, as emendas até então apre
sentadas serão acatadas, à época, para efeito de
destaques. Pela ordem usaram da palavra os
Constituintes Virgfiio Guimarães, Victor Fontana,
Amaury Müller e Cardoso Alves. O Senhor Presi
dente explicita as questões levantadas, fazendo
mostragem do Regimento da Assembléia Nacio
nal Constituintee a sistemática de funcionamento
das comissões. O ConstituinteCardoso Alvessoli
cita esclarecimentos sobre o processo de votação
a ser realizado pela comissão, suscitando, com
sua arguição, questões de ordem dos Constituin
tes Jorge Vianna,AldoArantes e Fernando Santa
na. Esclarecidas, pelo presidente, as questões, es
te passa à discussão de matéria constitucional,
dando a palavra ao primeiro orador inscrito,Cons
tituinte Fernando Santana. A seguir fez uso da
palavra, para sua exposição, o Constituinte Gil
César. Pela ordem o ConstituinteRosa Prata argúi
ao presidente o roteiro definitivo dos trabalhos
da comissão. Em atenção ao pleito do interpe
lante, o Senhor Presidente tece considerações s0
bre o assunto e imediatamente dá continuidade
aos trabalhos, convidando para fazeruso da pala
vra o ConstituinteVirgílio Guimarães. Levantando
questões de ordem falaram os Constituintes Lael
Varella e Irma Passoni. O Senhor Presidente, res
pondendo às interrogativas, cita o artigo dezoito
do Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte para esclarecimento das questões levan
tadas. Aproveita o Senhor Presidente para infor
mar aos Senhores Constituintespresentes da ma
nutenção das reuniões para hoje, dois de junho,
às dezessete horas e amanhã, três de junho, às
dez e dezessete horas, respectivamente. Pela or
dem, novamente, requer a palavra a Constituinte
Irma Passoni que sugere seja a reunião da tarde,
hoje, exclusivamente dedicada para a discussão
dos trabalhos realizados pela Subcomissão da
Questão Urbana. O Senhor Presidente, conside
rando o assunto, põe o mesmo em deliberação
ao Constituinte Roberto Campos, gerando, entre
ambos, exaltação verbal.O Senhor Presidente so
licita aos ínterlocutores que os apartes deverão
ser minimizados e evitados os ataques pessoais.
Serenados os ânimos, continua sua exposição o
ConstituinteAldoArantes,que novamente é apar
teado pelos Constituintes Roberto Campos e Irma
Passoni. Em seqüência aos debates, o Senhor
Presidente convida o último orador inscrito para
usar da palavra,o ConstituinteFernando Santana,
que faz uso de seu tempo regimental. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por en
cerrados os trabalhos às doze horas e trinta minu
tos, convocando os membros da comissão para
a próxima reuniã, às dezessete horas de hoje, dois
de maio. O inteiro teor dos trabalhos será publi
cado, após a tradução das notas taquigráficas e
o competente registro datilográfico,no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos
Santos, lavrei a presente ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente. 
Constituinte,José Uns.
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ou através de alerta aos seus companheiros, de
terminados tópicos que dizem respeito ao seu
pensamento de constituinte.

Mas a matéria não foi resolvida e acho que
ela deve ser, porque tem uma importância trans
cendental, que se reveste de novo prestígio quan
do, lendo aqui as instruções da decisão da Mesa
da Constituinte, vejo, no seu último item - da
decisão da Mesa da Constituinte, de 1-6-87 
um parágrafo esdrúxulo e ilógico que diz o se
guinte:

"Caso o Relatorconclua pela apresentação
de novo substitutivo, a ele não mais serão
admitidas emendas; pois a matéria já estará
em fase de votação."

Isso não consulta a minha razão, nem se com
padece com a lógica. Vamos supor que o Relator
venha com uma peça inteiramente nova que diga
respeito as suas convicções pessoais, as suas pos
tulações de constituinte, fazendo tábula rasa do
que foiapresentado na comissão e adotando um
parecer totalmente inovatório,ao qual não se ad
mitem mais emendas.

Então, a comissão ficaria sem parecer, se ele
fosse rejeitado, pois não admite mais emenda
- se não se admite mais emenda, é uma peça
à qual se dirá sim ou não, parcial ou totalmente.
Assim, corre a comissão o risco de ficar sem
relatório.

Assim sendo, quero apenas chamar a atenção
de V. Ex" e pedir que, como pai de todos nós,
porque é o nosso Presidente, consulte o Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte sobre
se é isso mesmo.

Na realidade, é um dispositivo,porque as ques
tões de ordem têm força de lei, elas obrigam,
elas são cogentes. É um dispositivotão surpreen
dente, que o nobre Constituinte Jorge Vianna diz
que talvezisso seja chamado "pulo do gato", da
quela estória do gato e da onça.

o SR. PRESIDENTE (José Uns) - Na minha
opinião,o Regimento é extremamente claro quan
to a isso. O entendimento quanto a substitutivos
é de alguma coisa que substitui, portanto, não
há dúvida de que matéria nova poderá surgir,
além daquelas constantes dos pareceres das sub
comissões e das emendas apresentadas. Tanto
isso é verdade que o próprio texto do regimento,
em algum ponto que me lembro agora, para fazer
referência aos Srs., diz que o caso em que a sub
comissão não emite um parecer, uma sugestão,
que o Relator da comissão suprirá essa falha.

Além do mais, V. Ex" sabe que, no caso da
reforma agrária, da nossa Comissão fi-C, pratica
mente não veio um texto - não se pode dizer
que não tenha vindo um parecer, porque veio
alguma coisa - na realidade o parecer é um
texto relativamente pequeno, talvez não abran

-fJeDte.
Então, por todos os motivos, acho que é pací

ficoque o Relatorpoderá inovarquando apresenta
o seu substitutivo.

Quanto à segunda parte da indagação de V.
Ex", o Relator apresenta um parecer preliminar;
a este, a Comissão poderá emendar; com base
nas emendas, absorvendo ou não algumas, S.
Ex' apresentará o parecer definitivo, que não ad
mite emendas, mas admite destaques.

o destaque cabe, não a emenda, porque, real
mente, o parecer já é entregue à comissão na
hora da votação. Agora, o que proponho é que,
uma vez apresentado o parecer definitivo - isso
é uma sugestão da Presidência - que a Presi
dência encerre os trabalhos ou suspenda a reu
nião e distribua a cópia do parecer para que haja
um trabalho de coordenação entre os destaques
que vão ser feitosao parecer defmitivo e as emen
das destacadas, e preparado, também, o esquema
de votação, que vai ser muito importante para
nós.

Então, ficarão salvaguardados, primeiro, os di
reitos do Relator e, segundo os de cada membro
da Comissão, que poderão fazer os destaques
que bem entenderem. Esse me parece o entendi
mento mais amplo.

O Sr. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
O que me parece, Sr. Presidente, irrefutável, é
o principio da soberania do Plenário.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Perfeito.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVEl
Isso é irrefutável.

Aqui está dito que, encerrada a discussão, o
Relator terá cinco dias para emitir parecer sobre
os anteprojetos e as emendas, devendo concluí-lo
com a apresentação de substitutivo, que será dís
tribuido em avulso,sendo, em seguida, submetida
a matéria à votação. Esse substitutivo não pode
receber emenda?

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Não, conti
nua na página 2.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES

"a - Poderão ser oferecidas emendas ao
substitutivo dos Relatores durante 48 horas.
O Relator terá prazo de 48 horas para emitir
seu parecer sobre emendas."

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Defmitivo

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Muitobem. S. Ex" não pode mais ter outro substi
tutivo, porque, senão, S. Ex' se sobrepõe ao prin
cípio da soberania do Plenário, porque se o outro
substitutivofor invulnerávela emendas, o Plenário
fica no Sim ou no Não.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex" há
de entender que o Relator é livrepara emitir seu
parecer.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Mas não admite mais emenda!

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Mas, veja
bem, a emenda é um eufemismo do destaque.

O que V. Ex- propõe é a possibilidade inegável
de emendar, de modificar o parecer definitivo do
Relator.

Isso será feito através de destaques, através de
emendas e no entendimento do plenário.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Então, é possível, na votação final, dar-se prefe
rência a um substitutivo do plenário?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A Mesa
se reserva o direito de analisar a questão da prefe
rência ou não, que já é uma matéria diferente
da que estamos tratando, mas haverá uma ma
neira de se modificar o parecer do relator se o
plenário entender de fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Muitobem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA 
Mas, Sr. Presidente, como isso foi uma decisão
da Mesa da Assembléia, apelamos para não haver
problemas futuros, que esta presidência faça uma
consulta oficialà Mesa, com as ponderações que
estão sendo feitas aqui agora.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Parece-me
que não cabe consulta, porque o texto é extrema
mente claro.

O SR. CONSTITUITE JORGE VIANNA - Mas
o texto diz que não pode haver e a Mesa está
dizendo que, se puder, faz.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Não pode
haver emendas, mas pode haver destaques.

E como é que V. Ex' emenda, então? Destaque
é para substituir por outra coisa.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Sr.
Presidente, só para argumentar, V.Ex" disse agora,
respondendo ao Constituinte Cardoso Alves, que,
se o plenário entender, pode fazer um substitutivo
do plenário, pedir destaque para votação do subs
titutivo.

Acontece que não é isso que está dito aqui,
neste parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Não, a
emenda substitutiva já foi admitida pelo Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte em
ofícioque é confirmado pelo texto atual.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Sr.
Presidente, frente às explicações que foram dadas
pela Mesa e na presença dos companheiros, gos
taria de sugerir a suspensão dos trabalhos até
que conhecêssemos o anteprojeto do relator.

Não adiantaria continuarmos a nos reunir para
discutir o nada, porque, enquanto não houver o
anteprojeto do relator desta comissão temática,
estaremos conversando sobre o nada, o óbvio,
sobre coisa alguma ou trocando idéias entre nós
mesmos.

De forma que submeteria à apreciação daPresi
dência e do plenário a proposta de suspensão
destes trabalhos, até que se conheça o parecer
doreJator.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - V.Ex' tem
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES -Sr.
Presidente, eu gostaria, para não deixar a questão
passar assim em branco, de manifestar a minha
opinião, concordando inteiramente com a inter
pretação que V. Ex' deu às normas regimentais,
porque haveria um processo infindávelse fôsse
mos admitir que ao relatório final do relator se
pudessem apresentar emendas.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Mas eu
não disse isso, ao contrário.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Exatamente estou concordando com V. Ex',por
que o contrário é que significaria,então, uma im
possibilidade de se apresentar e se colocar em
votação, pois entraríamos num processo Intermí
nável de emendas.

Por outro lado, V. Ex" foiaté muito liberal,quan
do admitiu a possibilidade de que os destaques
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sejam feitos, não só destaques apresentados ao
texto final, mas inclusive destaques apresentados
agora, que cobrem todos os problemas.

Então, eu não vejo, na verdade, onde está o
problema. Acho que se houver e, certamente, ha
verá divergências a determinados tópicos do nos
so relatório, do nosso relator, eu acho que as
emendas e os destaques apresentados serão sufi
cientes para que o plenário possa se expressar
soberanamente acerca das questões. O que não
se pode, também, é atropelar a sistemática de
funcionamento, porque ai não vamos conseguir
iniciar o processo de votação, nesta comissão.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Creio que
V. Ex" tem razão. De qualquer modo, é preciso
ficar bem claro que não há nenhum momento
do processo que cerceia a liberdade daqueles que
querem debater, ou tentar modificar,pelo diálogo,
o texto oferecido pelo relator. Não há. É que a
figurél da emenda é entendida para ser usada an
tes dá apresentação do parecer final. A partir dai
fala-se em destaque, e não emenda.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fer
nando Santana.

Se V. Ex" me permite, ou gostaria de submeter
ao plenário a sugestão anterior do Constituinte
Jorge Vianna.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SAJ'lTA"IA
- Sr. Presidente, não há número.

O SR.PRESIDENTE (José Uns) - Para decidir
não há. O meu entendimento é que esta reunião
agora não seja suspensa, e o Plenário se pronun
ciaria oportunamente sobre as outras.

V. Ex" está com a palavra.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Gostaria de dizer,quanto à proposta do nobre
colega Jorge Vianna, que deveremos continuar
nos reunindo e discutindo, porque eu creio que
esse caminho é favorável a todos nós, pois, na
medida em que mais se reúna, mais discuta, po
de-se abrir caminhos para outras soluções.

Então, Sr. Presidente, eliminar as reuniões até
o dia 8, quando o Relator apresentará o seu
parecer, nós não acreditamos que ~eja constru-

otivo.Agora, a questão que eu queria colocar para
V. Ex" é a seguinte: Emque momento será assegu
rada a palavra àqueles que se inscreveram nesta

. ~UDiáo, para fazer alguma comunicação?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Essa reu
nião é exatamente para isso, e eu daria a palavra
ao primeiro inscrito. Até agora nós recebemos
questões de ordem.

Com a palavra o Constituinte Femando San
tana.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, colegas Constituintes, ontem,
nós tivemos aqui uma reunião - eu pediria aos
colegas que dessem um pouco de atenção ao
que nós vamos falar, porque envolve certas refe
rências a Constituintes que n~J~stão aqui que
ao final, praticamente como penúltimo orador,
falou '0 Constituinte Campos, que, como sempre,
desenvolveu as suas teses muito conhecidas de
toda a Casa e de todo o Pais. Evidentemente que
as teses defendidas por S. ~ encontram forte
oposíção, acredito que na maioria da Assembléia
Nacional Constituinte.Mas, ontem mesmo gosta
ríamos de ter comentado a fala do Senador, mas
ocorre que, logo após a reunião estar pratica-

mente vazia, apenas tinha um colega de Minas,
V. Ex" e eu aqui, S. Ex", depois de rir bastante
com um de seus assessores, retirou-se, o que
não nos pareceu correto. Não entramos nem na
parte teórica, que S. Ex" apresentou, porque é
um ponto de vista dele, e não o nosso, mas assim
como nós defendemos a liberdade de pensar,
de exprimir,achamos que qualquer cidadão tem
a liberdade de dizer que Deus é o Diabo, damos
garantia para que S. Ex" exprima essa verdade,
que pode ali não ser até verdade, pode ser uma
heresia.

Agora, o que nos preocupou na fala do Consti
tuinte foi S. Ex" ter emitido algum juízo a nosso
ver inteiramente incorretos. Quando falou na pos
sibilidade do nosso desenvolvimento, S. Ex" disse
"esse miserável mercado intemo". Eu via, na fei
ção de S. Ex', que está chegando aqui agora,
uma espécie de ódio a esse miserável mercado
intemo, que segundo S. Ex" só a possibilidade
da nossa expansão no mundo exterior, através
de expoitação, é que poderia trazer alguma me
lhoria, no sentido geral, no nívelde vida do nosso
povo.A expressão "miserável o mercado interno",
é muito dura. Realmente, o nosso mercado inter
no é muito fraco, é fraco, porque não há poder
de compra dos 140 milhões de brasileiros.

Agora,o que nos preocupa é que esse mercado
interno seja fraco não por sua vontade, mas a
apropriação da riqueza,em nosso País,foi sempre
feita de maneira concentracionista, tanto na agri
cultura como na indústria, E a distribuição, que
poderia melhorar bastante o nível de vida das
populações em geral, nunca foi realmentre enca
rada. Ora, S. Ex" participou de um Governo que,
nos últimos 11 anos, de 64 a 85, ditou as regras
de todas as decisões deste Pais. A estatização
excessiva que nós verificamos e que todos reco
nhecem, foi feita exatamente neste período, no
período do governo militarque se iniciou em abril
de 64 e veio terminar em março de 85, foi o
período da mais intensa estatização que o Pais
passou até hoje. Por outro lado, não houve a preo
cupação de se fazer uma distribuição mais ampla
dos recursos acumulados. Tanto assim que havia
a célebre frase "aumentar o bolo", aumentar o
bolo, fazê-lo crescer e, em seguida, promover al
guma distribuição.

Esse miserável mercado intemo, segundo a ex
pressão do Senador, é realmente um mercado
pobre em relação ao número de habitantes do
Pais. A fatia com capacidade de compra é real
mente muito pequena, e, assim, é justamente por
que as elites dirigentes as classes dominantes
deste Pais sempre o dirigiram no sentido de privi
legiar os dominadores contra os dominados. Esta
é a situação que historicamente tem-se verificado
em nossa Pátria. Não se pode culpar àqueles que
não têm capacidade de compra, como culpados
por esta situação. Não!Não há essa culpa. Aculpa
foi da política geral que sempre se fez. A classe
dirigente brasileira há 64 anos pegou um país
que se libertou da situação de colônia, mas não
realizou o projeto Brasil capitalista, como era o
seu dever. Do nosso ponto de vista não conside
ramos o Brasil um país capitalista, infelizmente
não o é, apesar de ser considerada a 8' e que
está caminhando para ser a 7' potência do Mundo
ocidental, entretanto, se se vai verificara situação
deste País, no que conceme a sua situação social,
emprego, educação, saúde, etc, nós descemos

da 8' para 60' posição, o que significa que entre
a 8' ou a 7' economias do mundo entram em
situação melhor sob o ponto de vista social, 53
nações que não estão no mesmo nívelde desen
voMmento do Brasil, que não estão no desenvol
vimento do Produto Interno Bruto. Evidentemen
o intemo seja modificado, porque se continuar
mos a manter esse mercado intemo como um
miserável mercado intemo, vamos viver única e
exclusivamente na base das exportações, o que
não nos parece ser um modelo correto de desen
volvimento, muito ao contrário, consideramos
que o verdadeiro modelo é aquele que não só
amplia o mercado intemo mas também atende
ao mercado intemo.

Não somos contra as exportações, mas acha
mos que esse caminho das exportações não é
o único nem é o suficiente para que o nosso
País alcance os níves de desevolvimento neces
sários a atender às necessidades do seu povo,
sobretudo educação, saúde, desenvolvimento,
etc.

Finalizando, gostaríamos de discordar da clas
sificação que o Senador Roberto Campos deu
aos progressitas, de "ridículosprogressistas". Não
nos consideramos ridículos,e quando debatemos
aqui os problemas, em todas as fases da nossa
vida na Câmara, sempre o fazemos com muito
respeito às idéias e àqueles que se contrariam
e que se contrapõem a nós. De minha parte recu
so e devolvoe expressão de "ridículoprogressita".

(Aparteante não identificado) - Endosso as
palavras de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Esta é a boa expressão que dei: xiita.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Mesmo xiita, porque não somos radicais. Os
xiítas tem uma razão de ser, Senador Roberto
Campos, porque estão lá acantonados no Oriente
Médio,sofrendo de uma guerra contínua que não
é do interesse de nenhum dos povos do Oriente
Médio, nem dos judeus, nem dos árabes, nem
dos sírios,nem dos iraquianos, nem dos iranianos.
São conflitos que nada contribuem para o desen
voMmento destes povos, ao contrário, eles são
acirrados, a nosso ver, mais pelos interesses inter
nacionais do que pelo interesse dos povos árabes,
do povoIsraelitaou de outro que esteja alinaquela
área de conflito que se sucede há mais de 20
anes naquela região.

Então, eram estas as palavras que eu gostaria
de fixar, para colocar em termos corretos a nossa
posição nesta Casa que não é absolutamente uma
posição ridícula.Nós defendemos pontos de vista
que podem ser até contrários ao do Senador,
mas nem por isto nos consideramos ridiculos
nem a S. Ex" também, s6 porque defendo outro
lado. Esta a posição que eu ontem gostaria de
ter colocado, mas o Sr. Senador Roberto Campos
retirou-se, de imediato; também a reunião já esta
va praticamente sem nenhuma audiência, haviam
apenas três pessoas na Casa, fora o Presidente,
e eu esperei para hoje esclarecer a questão, o
que estava fazendo antes da chegada do Senador,
mas gostaria que S. Ex" estivesse presente, o que
finalmente aconteceu.

Eram estas as palavras,Sr. Presidente, que gos
taríamos de colocar em relação ao pronuncia.
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mento do Senador Roberto Campos na reunião
de ontem.

OSR. PRESIDENTE(José Uns)-Tem a pala
vra o Constituinte Gi!César.

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR- Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sr. Secretário:

Ontem, no término da reunião, fIZ algumas con
siderações e vou repeti-Ias agora por sugestão
da presidência da Mesa, porque já estava pratica
mente vazioo plenário. Em primeiro lugar, escla
reci ou pelo menos tentei com referência à intro
dução do relatório finaldo Sr. Relator,em conside
rações que o caro colega Vrrgildásio de Senna
fez, estendendo a proposta que fiz sobre os recur
50S hídricos e abrangendo o problema dos recur
sos minerais, acentuando que, em virtude da pro
posta que fiz, ficou capenga a sua proposta no
que diz respeito aos recursos minerais.

Quero esclarecer à Casa, e vou repetir aqui
aos colegas, que o que aconteceu foipor questões
regimentais e de impropriedades de colocações
que fIZ englobando dois artigos, o 6-a 10 e o
6-a1l4 em um SÓ, o que não pôde ser votado
e acredito que os colegas que estiveram comigo
na Comissão conhecem bem o problema. Quero,
em primeiro lugar, acentuar que acho da maior
importância que os direitos minerários passem
pelo Estado.

Tomei a apresentar, isoladamente, essa propo
sição de tal maneira que o Estado e o Município
participem do processo desde o início, ou seja,
não posso entender que permitamos que conti
nue esse absurdo de um prefeitode um município
de interiõr ter que ir ao DNPMrequerer um alvará,
uma licença para poder tirar areia de rio, por
exemplo. Portanto, os direitos minerários passan
do pelo Estado vão obrigar a uma negociação
entre o interessado e o Estado. Afinal, o subsolo
está no município e no Estado. Portanto, paritaria
mente, o Estado, a Federação e a União deverão
participar da negociação no caso específico das
grandes empresas mineradoras, acho isso da
maior importância, porque nessas questões do
meio ambiente, por exemplo, o Estado poderá
complementarmente legislar sobre o que diz res
peito ao seu interesse peculiar, ou meio ambiente.

Portanto, acredito que o restante sobre o pro
blema mineral vai ser conseqüência dessa partici
pação maior do Estado na negociação com os
interessados. Em segundo lugar, no que diz res
peito ao chamado Fundo de Exaustão, eu e o
colega Jalles Fontoura havíamos discutido o as
sunto que votaríamos com a proposta do colega
Henrique Guerreiro, especialmente Minas Gerais
não há como votar contra o Fundo de Exaustão,
e fui o intermediário que trouxe ao Congresso
Nacional, há cerca de dois anos, a proposta crian
do o Fundo de Exaustão. Há controvérsia sobre
duplicidade de taxação ou de criação de impostos,
mas não se explicitao que deve ser feito no nosso
modesto entendimento através de lei ordinária,
como deverá ser cobrado o Fundo de Exaustão
que, na proposta do colega Henrique Guerreiro,
é destinado ao Estado e ao município. Na minha
proposta era destinado somente ao município.

Mas,acho mais abrangente a proposta do cole
ga Henrique Guerreiro porque, no meu Estado,
temos praticamente 120 cidades mineradoras em
que determinados prefeitos, por terem a arreca
dação do seu imposto muito alto sobre minérios,

deixaram de cobrar outros impostos caracterís
ticos na área municipal, como, por exemplo, o
IPTU, ISS, etc. Então, podem acontecer concen
trações de recursos a nível local ou a nível de
microrregião, o que é inconveniente no nosso
entendimento. Portanto, a proposta do colega
Henrique Guerreiro me parece mais abrangente.

Finalmente, no que diz respeito ao problema
do garimpo, o garimpo é uma realidade, e não
se foge dela, ele existe,está aí, e, segundo a colega
Raquel Cândido, que insiste muito no assunto,
são cerca de 400 mil. Vamos admitir que sejam
menos do que isso, não importa. O que importa
é que é uma realidade local, regional e estadual.
Portanto, a regulamentação do garimpo, no meu
entendimento, deve ser feita através,de leiordiná
ria, através de um procedimento que permita a
criação de cooperativas, para evítar o que acon
tece em qualquer Estado brasileiro, onde falsos
garimpeiros são até mecanizados. O que acho
importante, e tivemos uma boa experiência em
Governador Valadares, é que o Estado, como
aconteceu no determinado projeto, forneça aos
garimpeiros equipamentos e receita como paga
mento da matéria-prima. Evídentemente que não
estou falando com referência ao ouro que é o
principal objeto da garimpagem.

Pois bem passando ao outro. setor, eu sugeri
ontem que a Mesa cobrasse dp Presidente da
Petrobrás consulta que, por escrito, fizpor ocasião
de sua palestra aqui, neste recinto, quando S.
Ex" não deixou claro o problema do contrato de
risco. Estendi essa solicitação ao Sr. MinistroAu
reliano Chaves para que também recebêssemos
informações sobre como vê o ministério e a Petro
brás, na sua diretoria, o problema do contrato
de risco, já que pelo que entendi, por informações
que recebi, a Petrobrás está fazendo contratos
de risco no exterior.

Não haveria,então, como, pelo menos eu, votar
contra o contrato de risco, se a Petrobrás o nego
cia no exterior. Com referência ao gás natural,
entendo que a Petrobrás deve ter monopólio dos
hidrocarbonetos, mas que a distribuição a nível
local,a nívelregional deve ficar por conta do Esta
do. A proposta original do colega Virgildásio de
Senna fala em distribuição residencial, o que no
meu entendimento invíabiliza essa distribuição
porque a distribuição residencial só se realizará
através da primeira distribuição industrial.

Afirmavaeu ao colega Fernando Santana, on
tem, que não existe política energética nem polí
tica mineral neste País, porque o Estado e o muni
cípio, e quero acentuar isso , porque no meu
Estado, especificamente, que é um Estado cuja
história está ligada ao setor mineral, no meu Esta
do, para surpresa minha, desde 1978, não se faz
mapeamento geológico, não se faz pesquisa, por
falta de recurso. Por quê? Porque o Estado desvia
os recursos do IUM para cobrir furos em bancos,
pagamento de pessoal, etc.

Então, entendo que os recursos originais do
setor têm que voltar ao setor. E apesar de enten
dermos que isso é dífícilporque a decisão, apesar
da legislação, passa a ser uma decisão política
que, às vezes, foge da própria legislação, acho
fundamental que se o IUM permanecer - não
sei o que vai ocorrer na Comissão de Reforma
Tributária - que seja vinculado ao setor.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de acentuar
que li o trabalho da Comissão de Solo Urbano

e de Transportes, cuja proposta eu havia feito
duas proposições naquela subcomissão - no
meu entendimento cria um governo metropoli
tano, ou melhor, cria um novo nível de governo
que, entendo eu, vai aumentar ainda mais o pro
blema que já existe nas regiões metropolitanas,
especialmente nas maiores regiões metropolita
nas. O cidadão já não compreende quem respon
de por ele? Se é a sigla, se é o prefeito, se é
o Governo federal, se é o governo do Estado,
porque o que mais tem em região metropolitana
é placa; placa do município, placa do Estado,
placa do Governo federal, a obra tal do Governo
federal, as empresas de economia mista, etc, etc,
etc. Se criarmos um governo metropolitano acre
dito que vamos ter um prefeito metropolitano.
E acho muito mais razoável, conforme a minha
proposta, que a região seja gerenciada, adminis
trada por um conselho de prefeitos, que teria,
como primeiro objetivo, que gerir os recursos a
nívelmetropolitano, ou seja, entendido aquilo que
são os serviços metropolitanos.

Voltarei oportunamente ao assunto. Quero, an
tes de encerrar, insistircom o Sr. Presidente, como
fiz ontem, que haja essa consulta à Petrobrás so
bre o problema do gás e do contrato de risco,
e se possível que essa consulta seja feita também
ao MinistroAureliano Chaves. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Quero co
municar ao Constituinte Gil César que fizemos
um contato com o gabinete do MinistroAureliano
Chaves, que, aliás, está viajando, mas eles ficaram
de identificar, Já ou na Petrobrás, o expediente
de V. Ex". Se V. Ex" quiser repetir o expediente
encaminharei ao Ministro, pedindo pressa para
a resposta.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (José Lins)- Com a pala
vra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, não fiqueisuficientemente esclarecido
com relação à programação dos nossos traba
lhos, porque vamos ter que cumprir daqui para
diante, se vamos continuar tendo as reuniões pela
manhã e à tarde. Como a Mesa decidiu?

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Bem. O
que está no Regimento a presidência cumprirá,
a menos que o plenário decida de modo diferente.
Há um entendimento, em grande parte, pelo me
nos de alguns, que a época de discussão teria
terminado ontem à noite. Mas se a comissão en
tender que deverá permanecer debatendo os as
suntos que aqui surgirem, evídentemente, estare
mos dispostos a fazerisso. Agora, uma outra idéia
seria a de suspendermos hoje e voltarmos a nos
reunir nos dois dias de apresentação de emendas
ao parecer preliminar do relator.Mas essa matéria
é da inteira alçada do Plenário, e eu gostaria até
de saber o que pensam V.Ex"5, para que possa
mos tomar um decisão e informar aos demais
membros da comissão sobre a nossa decisão.

Enquanto V. Ex" pensa, darei a palavra ao próxi
mo inscrito, o Constituinte Virgílio Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE VlRGÍUO GUIMARÃEs
- Esta comissão vaise defrontar com um proble
ma da maior importância para o País,que acredito
seja talvezum problema metodológico para o fun
cionamento da Constituinte que é a questão da
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dívida externa. A subcorníssáo dos Princípios Ge
rais não tocou no assunto e pelo que saiba nenhu
ma das outras subcomissões também se dedicou
a esse tema tão importante, que acabou ficando
assim um pouco polêmico porque é um assunto
que toca a todos os demais aspectos da política
econômica. Hoje está subordinado à variávelfun
damentaI na gestão da economia brasileira mas
que outras comissões tomam isso como respon
sabilidade sua. E eu queria falar no sentido de
que a comissão corrijaessa deficiênciae promova
as devidas discussões sobre esse tema e tome
uma posição, seja ela qual for, para que todo
o País possa procurar influenciaras deliberações.
O pior de tudo é continuar como foi até agora,
esse tema ter permanecido flutuando; poderia es
tar na subcomissão de Finanças, poderia estar
na subcomissão de Soberania e poderia estar na
subcomissão dos Princípios Gerais da Ordem
Econômica. Parece-me, realmente, mais próprio
ficar na Comissão da Ordem Econômica.

Nesse sentido já até apresentei uma emenda
para ser discutida nessa comissão, estabelecendo
qual deve ser o tratamento que a futura Consti
tuição deve dar a esse assunto, e esta minha pro
posta se divide em dois aspectos: uma proposta
para ser incorporada ao texto constitucional e ou
tra com as disposições transitórias para dar o
tratamento específico à divida externa atual. No
primeiro aspecto propus um artigo simples que
estabelece que:

"Nenhum compromisso financeiro feito
com credores internacionais pode se sobre
por à soberania nacional ou ao bem-estar
do povo."

E no parágrafo único eu destaco que condições
são essa: primeiro, "que não serão reconhecidas
dividas contraídas; por regimes implantados no
Brasil que contrariam os interesses do povo 
que é o caso da ditadura militar, dívidas que na
sua origem não visaram atender aos interesses
do povo brasileiro" - por corrupção, depositado
na Suíça e coisa do gênero, e, em terceiro lugar,
dívidas contraídas com organismos internacio
\nais que se dedicam à exploração econômica de
povos ou países. Isto como princípios permanen
tes da Constituição. Como dísposlções transitó
rias, proponho que se suspenda a dívida externa
pelo prazo de 60 dias, criando-se uma comissão
designada pela Assembléia Nacional Constituinte,
para verificar a adequação da atual divida brasi
leira a esses princípios. Evidentemente aquelas
dívidasque nãose enquadrarem nas normas pre
vistas deverão ser sumariamente canceladas e as
demais serem saldadas, serem atendidas a partir
de um cronograma, de um plano elaborado por
essa própria Comissão e aprovado pela Assem
bléia Nacional Constituinte.

Portanto, fica aqui uma crítica metodológica,
que essa Comissão deveria trazer para si essa
responsabilidade reclamada pelo País inteiro, e,
em segundo lugar, já trazendo uma sugestão de
um tratamento soberano e equânime com as ne
cessidades do povo brasileiro, com as condições
do povo brasileiro,para que esta Comissão aprove
algo em tomo disso, para que a essa responsa
bilidade metodológica se siga uma responsabi
lidade política e econômica para a sociedade bra
sileira. Espero que a Comissão assuma ambas
as responsabilidades.

o SR. PRESIDENTE (José Lins) - A Mesa
lembra aos senhores constituintes, talveznem seja
necessário, que de acordo com o parágrafo único
do art, 15, das normas e do Regimento Interno
da Assembléia, cabe a esta comissão também
sugerir matéria relativa a disposições transitórias
sobre o tema. Dizo parágrafo único:

"As comissões e subcomissões, além das
atribuições previstas neste Regimento, elabo
rarão as normas gerais e disposições transi
tórias e finaisrelativasà temática de sua com
petência, cabendo à Comissão de Sistema
tização etc., etc."

É apenas uma lembrança que me foi trazida
pelo tema debatido pelo Constituinte Virgílio Gui
marães.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍUO GUIMARÃEs
- Quer dizer que minha proposição está dentro
do espírito regimental.

O SR. CONSTITUINTE LAEL VARELLA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - V. Ex" tem
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE LAEL VARELLA - O
colega Rosa Prata perguntou a V. Ex" sobre o
problema do funcionamento das reuniões, V.Ex"
falou que enquanto o colega pensasse, S. Ex"
já pensou e queria que V. Ex"já decidisse para
que S. Ex"fique sabendo. S. Ex"concorda e acha
viável.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Qual é a
proposta de V.Ex"

O SR. CONSmUINTE ROSAPRATA - É dis
cutir naqueles dois dias que V.Ex"propôs e nos
demais cancelar a reunião porque não adianta.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - V.Ex"tem
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Peço desculpas porque estava numa outra reu
nião e só pude comparecer agora. Só queria en
dender como está sendo pensado o cronograma,
a continuidade dos n0550Strabalhos. Preocupo
me muito porque nós tentamos colocar aqui, on
tem, pelo menos, e nas outras reuniões, quais
são as grandes contradições que existiam e exis
tem na Subcomissão da PolíticaAgrícola e Fun
diária e Reforma Agrária.Mas nós ainda não ouvi
mos e não debatemos em profundidade a questão
da temática urbana e transportes. Eu sintiria ne
cessidade de ouvir as explanações do relator, por
exemplo, o Constituinte José Ulysses, aqui pre
sente. Queríamos saber, por exemplo, o que S.
Ex'" estão pensando nesse relatório que foi colo
cado sem debate, de extrema importância. O
transporte urbano, por exemplo, a políticaurbana,
de 80% da população brasileira. O transporte ae
roviário, o transporte marítimo e assim por diante,
que nós não discutimos aqui. Quer dizer,nós não
pegamos o relatório dessas comissões e disseca
mos, e muito menos, eu acho, foi abordado um
outro ponto dos princípios gerais da ordem eco
nômica. Agora, as razões fundamentais pelas
quais se colocou aqueles princípios da ordem
econômica, isso aqui não foi debatido, então eu

tenho muito receio que a gente suspenda as dis
cussões, voltemos só na outra segunda-feira e
o debate em profundidade das questões funda
mentais passamos por cima. Aí, na segunda-feira,
a gente vai apresentar as emendas e o tempo
será suficiente para discutir em profundidade? Te
nho receio desse encaminhamento. Quero deixar
registrada minha preocupação.

Então, eu faria uma outra proposta, de que
realmente se a comissão já se sente informada
sobre o que aconteceu na Comissão de Reforma
Agrária,tudo bem! Então passemos para o debate
em profundidade sobre o que aconteceu na Sub
comissão da Questão Urbana e Transportes, por
que eu estou interessada em saber isso aí, e de
pois na Subcomissão de Princípios Gerais.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)- Bom, acho
que a Mesa está suficientemente esclarecida, e
vou dar uma sugestão, não digo decisão porque
nós não temos número para votar, mas tenho
a impressão de que, nos termos do Regimento,
o problema está resolvido.O art 18 dizo seguinte:

"Na comissão, os anteprojetos das subco
missões serão distribuídos em avulsos a te
dos os seus membros para no prazo de cinco
dias seguintes, destinados a sua discussão,
receberem emendas."

Ora, esse prazo de cinco dias terminou ontem
à noite. Se o problema da reforma agrária teve
prioridade nas nossas discussões foi preferência
do Plenário.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI 
Sim, tudo bem!

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - É claro
que qualquer um poderia ter levantado a questão
do transporte urbano, porque o Plenário é livre
para isso. Mas o prazo oficialpara discussão en
cerrou ontem à noite. Nós poderíamos, a Mesa
sugere, que nós mantenhamos as reuniões de
hoje à tarde e de amanhã de manhã, do dia de
amanhã também, quando nós poderemos levan
tar essas questões a que a Constítuínte Irma Pas
soni se refere, evidentemente ao bel-prazer do
Plenário. não podemos impor qualquer tema a
esta comissão. Nós faremos, então, reuniões
amanhã ainda e encerraríamos amanhã à noite,
depois da reunião de 17 horas essas reuniões
agora. Em seguida, nós voltaríamos a fazer reu
niões e debates depois que o parecer do relator,
parecer preliminar, fosse entregue e distribuído.
Naqueles dois dias enquanto fazemos emendas
também discutiríamos o parecer do relator.

Se não há objeção, essa ficaria como a decisão
da Mesa. Nós faríamos reunião hoje à tarde... Es
sas reuniões não são obrigatórias, a freqüência
não é obrigatória, não precisamos de número re
gimental para abrir a discussão. Então nós faría
mos a reunião de hoje à tarde e as duas de ama
nhã, em seguida encerraremos.

ASRA CONSTITUINTE IRMA PASSONI-Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - V.Ex' tem
a palavra.

A SRA. CO~TITUlNTE IRMA PASSONI 
Apesar de não ser obrigatória, eu faria um apelo.
Por exemplo, eu gostaria de vir à tarde e fazer
uma intervenção em relação à políticadatemática
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urbana. Mas de que me adianta fazer essa inter
venção se não estiver aqui, por exemplo, o relator
ou os constituinte que participaram dessa subco
missão para nos esclarecer, para discutir, para
encaminhar, não é? Então, eu faria um apelo para
que na medida do possível, nós tivéssemos, por
exemplo, se nós pudéssemos dedicar, se houver
objeção eu me submeto ao Plenário, mas eu enca
minharia assim, que hoje à tarde dedicássemos
uma reunião para a política urbana e' amanhã
pelo menos uma reunião para os Princípios Ge
rais, e depois segunda-feira.

o SR. PRESIDENTE(José Lins) - Então duas
reuniões?

A SRA. CONSTlTaINTE IRMA PASSONI- É,
mas com um objetivo específico.

O SR. PRESIDENTE (José Uns) - Então, eu
submeto a proposta da Constituinte Irma Passoni
ao Plenário, pelo menos para ter a aquiescência
do grupo aqui presente. Se temos número, pode
mos tomar a decisão.

Os senhores constituintes que estiverem favo
ráveis à proposta da Constituinte Irma Passoni
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Então faremos a reunião de hoje à noite sobre

o tema da Subcomissão 6-C.

o SR. CONSTlTOINTE - Não se
pode falar sobre outros temas?

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - Pode, mas
a prioridade é para essa. E amanhã faremos mais
uma para os princípios gerais da economia e re
forma agrária, se for o caso.

Está decidido. Concedo a palavra ao nobre
Constituinte Roberto Campos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, não costumo ser dos mais assí
duos interventores nessas reuniões, acho que é
sábio o princípio de Lenin: "É melhor a gente
ficar rouco de ouvir do que rouco de falar". Fui,
entretanto, especificamente mencionado pelo
ilustre Deputado Fernando Santana e por isso
me permito algumas observações. Reitero meu
protesto contra a autoapropriação por alguns de
nossos membros da expressão "progressista"
quando, a rigor, eu acredito que eles são retrógra
dos caracterizados por duas características claras.
Primeiro, desatualização histórica; segundo, de
sinformação econômica, Eles se opõem a dois
movimentos sócio-culturais que hoje predomi
nam no mundo nas mais variadas sociedades.
O movimento de desregulamentação e o movi
mento de privatização ou desestatização. É geral
o reconhecimento da falência do Estado ínterven
cíonísta, é geral o reconhecimento de que ele
é desadaptado às realidades modernas. Esse de
sapontamento com o Estado todo poderoso e
um Estado benfeitor, provém de vários motivos
que sacodem várias sociedades de diversos tipos,
a desilusão com o keynesianismo que nos prome
tia a eliminação de círculos econômicos com a
simples administração global intervencionista da
procura. Achegada da era do consumo de massa
que exige reações extremamente velozes do con
sumidor sem que empresas estatais possam ter
esse feedback informático que as levaria a uma
rápida reação às preferências do consumidor. O
terceiro motivo é o advento da era da alta tecno-

logia que exige, primeiro, liberdade individual de
criação. Segundo, intercâmbio tecnológico inten
so. Terceiro, integração do patrimônio tecnoló
gico da comunidade. Quarto, expansão dos mer
cados nacionais para obter economias de escala.

Quando se ouve falar na reserva brasileira de
informática e pensa que os europeus, com os
seus grandes mercados e sua enorme tradição
científica, acham indispensáveis unir-se, abrir os
seus mercados, formar associações conjuntas pa
ra tentar revidar ao desafio japonês e americano
é dificil compreender como um dos objetivos
aceitos numa das subcomissões desta comissão
tenha sido o de promover a autonomia tecnoló
gica. O que existe no momento, com condição
de sobrevivência dessa indústria é a interdepen
dência tecnológica. O maior produtor de compu
tador na Europa, a firma Olivetti, entendeu isso
e o seu ilustre chefe Carlos Benedetti, emitiu outro
dia a opinião de que nenhum país, ou nenhuma
empresa poderia se considerar uma empresa viá
vel em eletrônica digital se não tivesse partici
pação em pelo menos um tripé Europa, Japão,
Estados Unidos. Por isso, abriu a sua grande em
presa italiana, a maior produtora de computa
dores na Europa, de um lado a American Tele
phone And Telegraph Company, que tem o maior
laboratório do mundo, Laboratório BeIl com 28
mil cientistas e oito prêmios Nobel, e de outro
Toshiba para exatamente obter essa transfusão
tecnológica que o Brasil não só não cultiva, mas
até positivamente rejeita. Essa desatualização dos
nossos chamados progressistas, que eu o chamo
orno o Aiatolá Khomeini eles querem voltar ao
passado, represtinizar a sociedade, isolá-la cultu
ral e tecnologicamente, os nossos xiitas, ao con
trário desse movimento mundial, ficam pensando
em coisas mesquinhas e estreitas como reserva
de mercado interno que, no caso brasileiro, no
caso da Informática é menos de um por cento
do mercado mundial, as estimativas do SEI são
estatísticas sentimentas e extrapolatórias, mesmo
as mais generosas admitem um valor da produ
ção interna de 4 bilhões de dólares. Como os
preços internos oscilam entre 3 e 5%, em alguns
casos, como por exemplo, três a cinco vezes os
preços mundiais, e no caso de discos, por exem
plo, dez vezes o preço mundial, no caso de impres
sora sei a sete vezes preço mundiais, o valor real
da produção brasileira é cerca de um bilhão de
dólares. Isto é menos do que as exportações de
um pequeno país, a Coréia, que hoje se transfor
mou num dos grandes supridores de computa
dores pessoais para a Europa e os Estados Uni
dos, na mesma forma que o fez Taiwan.

O problema mais grave, Sr. Presidente, é que
a nossa era de cópia fácil está para terminar, o
excesso de proteção da reserva de mercado nem
sequer nos habilitoua nos tomar bons copiadores,
somos maus copiadores, e a era da cópia fácil
está para terminar. Como todos nós sabemos,
a IBMestá introduzindo a sua série Sistema Dois.
O Sistema Dois é de computadores não copiáveis
ou dificilmente copiáveis, há um modelo 3D, 50,
80, 90 uma linha inteira de computadores que,
ao contrário do primeiro computador pessoal da
IBM, quer de arquitetura aberta e peças compo
nentes compráveis no mercado de prateleira, se
rão computadores fabricados internamente com
teepa é placas proprietárias Evidentemente não

há caixa preta, ao contrário do que pensam os
nossos xiitas,essas caixas pretas deles serão aber
tas, mas mesmo os americanos e europeus admi
tem, isso custará um grande esforço e dinheiro
e um prazo de dois ou três anos. No Brasil, com
menor sofisticação tecnológica, copiar esses mol
des instrumentos que não dependem mais de
teepa e placas de prateleira levará anos de esfor
ços e rios de dinheiro. Dentro em pouco nós esta
remos nem sequer com capacidade de copiar,
e as cópias hoje feitas de computadores conven
cionais, microcomputadores, são obviamente có
pias malfeitas. Por isso, meus Srs., ao invés de
pensar em reserva de mercado interna temos que
pensar na reserva de mercado externo, esse que
é o grande mercado, são 126 bilhões de dólares
em hordware e o mercado de software prova
velmente chegará em 55 bilhões de dólares. O
melhor meio para nós ampliarmos o nosso patri
mônio, constituido num pequeno mercado inter
no, incorporando a ele um grande mercado exter
no, é precisamente o artificiodas joint ventures,
as companhias mistas. Isso foidescoberto há mui
to tempo, não só pelos países de economia capita
lista liberal, digamos os Estados Unidos e Ingla
terra, mas pelos sociais democratas europeus e
até pelos comunistas. Por isso, 05 nossos progres
sistas radicais ainda, a meu ver, não ouviram falar
nem no programa das quatro modernizações de
Dong Chial Ping, nem no Programa de Portas.
Abertas adotado pela indústria chinesa, no intuito
de modernização, nem sequer Glasnost de Mikhail
Gorbachev, nem sequer na Perestróica ou na Re
construção, termos ambos que representam a
convicção do líder sovíêtícó"ele que seu grande
País que já dispõe de uma complexa tecnologia
espacial, que já é uma potência nuclear, tem con
dições de acompanhar o desenvolvimento da
criatividade ocidental, sem a formação de joInt
ventures, de companhias mistas, com privilégios
que escandalizariam os nossos xiitas, porque es
sas empresas podem ter 49% de capital estran
geiro e, se se dedicarem a atividades de exporta
ção.fícarn inteiramente isentas do recurso à com
plexa burocracia soviética de importação e expor
tação, podem fazer seus contratos diretamente..

AHungria é muito mais generosa, porque asso
cia dez anos de isenção do Imposto de Renda
e concede facilidades diversas. Até o Vietnã está
adotando política semelhante. E os nossos xiitas
continuam a falarnas multinacionais como mons
tros extremamente perigosos para a cultura nacio
nal, esquecidos, inclusive, do rudimentar fato de
que o Brasil já é um produtor de multinacionais.
O que é a Petrobrás senão uma multinacionaI?
O que é a Vale do Rio Doce senão uma multina
cional? O que sáo as grandes construtoras brasi
leiras senão multinacionais? A rigor, o Brasil já
tem 211 multinacionais próprias.

Segundo a definição clássica da ONU, a multi
nacional não é nada mais do que uma empresa
que opera sob a mesma razão social em mais
de dois países, para alargar mercado.

Sr. Presidente, passando a coisas mais concre
tas, o ilustre Constituinte fez alguns comentários
sobre a minha atuação pessoal, no Governo do
Presidente Castello Branco, como um estatizador.
Na realidade fui um estatizante, o promotor de
três importantes estatizações: a compra negocia
da da Bond and Chair, a instalação telefônica da
ITNTe da Companhia Telefônica Brasileira. A ex-
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
_ Sr. Presidente, só gostaria que fizesse uma

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Temos recursos estatais e não riquezas. Entre
recurso e riqueza medeia ...

OSR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Te
mos é riquezas minerais, Senador Roberto Cam
pos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- ... geológicos que não são riquezas.

de, é essa a designação que cabe à políticaeconô
mica recentemente praticada.

Por isso, peço aos Senhores progressistas que,
se quiserem monopolizar a expressão progres
sistas ao invés de aceitarem a designação que
lhes cabe de xiitas, represtinizadores do País, que
pelo menos não queiram o monopólio do patrio
tismo e aceitem como honestas, válidas e patrió
ticas, as posições dos que deles divergem.

O SR.PRESIDENTE(José Lins)- Tem a pala
vra o nobre Constituinte AldoArantes.

estatística do número de intervenções do Depu
tado AldoArantes comparadas ao número de mi
nhas intervenções. V. Ex" verificaráque me sobra
ram doses de paciência.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu
me inscrevi,Sr. Presidente, e se por acaso a Mesa
entender que o meu tempo já se esgotou, e que
eu, enfim, não posso mais me inscrever, subme
to-me à decisão da Mesa. Eu me inscrevi normal
mente e esperei o tempo para usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE(José Lins) - V.Ex" tem
o direito de se inscrever todas as vezes que o
desejar, e se V. Ex" quiser conceder apartes a
seus colegas, tudo bem, porque quem decide
quanto a aparte é o próprio constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Então, Sr. Presidente, o que eu gostaria de dizer
é que este é um País muito rico, e que não é
à toa o interesse das multinacionais pelas nossas
riquezas, não é à toa o interesse dos bancos inter
nacionais, inclusive agora o Citicorp fala que está
interessado na política de reinvestimento dos ju
ros no Brasil. Sabemos também da participação
hoje existente das empresas multinacionais, pro
prietárias de grandes extensões de·terras neste
País, e mesmo o mercado interno, esse mercado
interno que o Senador se referiu como sendo
um miserável mercado interno; miserável mer
cado interno com mais de cem milhões de brasi
leiros, com cento e trinta milhões de brasileiros,
miserável mercado intemo esse que está sendo
alvo da cobiça das empresas multinacionais e
se não fosse assim, por que toda a briga acerca
do que o Constituinte chamou de atitude mesqui
nha em relação à questão da reserva de mercado
da informática? Se a coisa fosse tão insignificante
não entendo por que o poderoso Presidente Ro
nald Reagan tivesse ameaçado o Brasilem função
desta questão tão pequena, tão insignificante e
tão mesquinha. Na verdade, as coisas não são
tão mesquinhas, tão pequenas, tão insignificantes
assim. Há um poderoso jogo de interesses e cabe
a nós, brasileiros, defender os interesses de nosso
País.

Foi dito aqui que o problema da interdepen
dência, é óbvio que existe a interdependência,
cultural, científica, tecnológica, mas existe tam
bém e sobretudo a procura da independência,
da independência cultural e tecnológica. Não te
mos um ponto de vista exclusivista de que não
devemos incorporar ao desenvolvimento indus
trial, cultural do nosso País, do desenvolvimento
científico, cultural e tecnológico da humanidade,
ninguém defendeu aqui que não se leia no Brasil
Sheakespeare, que não se incorpore aqui tecno
logia avançada ao desenvoMmento nacional, mas
o que não aceitamos aqui é a imposição de tecno
logia estrangeira, as caixas pretas, exatamente im
pedindo o desenvolvimento da tecnologia nacio
nal, o que não podemos admitir é a invasão cultu
ral neste País, através de uma enxurrada de cria
ções que não tem absolutamente nada, que não
interessa ao nosso povo, e que na verdade são
elementos criados pelas empresas multinacionais
com o objetivo de tentar criar na cabeça do povo
brasíleíro certos padrões culturais, certos costu
mes que não são os nossos.

Então, Sr. Presidente, gostaria aqui de destacar
que na verdade o que está profundo nesta díscus-

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes:

Estamos, aqui, na Assembléia Nacional Consti
tuinte, onde cada um de nós tem o dever de
defender as suas opiniões e de caracterizar as
posições divergentes da sua, da forma que quiser.
O Senador Roberto Campos acusa os setores pro
gressistas de xiitas;eu diria que são nacionalistas,
defensores dos interesses nacionais.

Assim como a S. Ex" cabe o direito de caracte
rizar esses setores como xiitas, cabe a mim o
direito de reafirmar a minha idéia de que S. Ex"
defende um ponto de vista entreguista, um ponto
de vista que não atende aos interesses do nosso
País.Algumas afirmações feitasaqui pelo Senador
deixam isso muito claro, quando, de uma forma
até de desprezo, eu diria, ao se falar em entre
guista, o Senador Roberto Campos disse: "entre
gar o quê?", como se o Brasil não tivesse nada
que fosse objeto da cobiça das grandes empresas
multinacionais. Nada mais ridículo do que isso.

Temos - se o Senador Roberto Campos não
se lembra disso - uma vasta riqueza mineral,
neste País. Temos um importante parque indus
trial. Temos empresas estatais que estão sendo
objeto da voracidade das empresas multinacio
nais.

plicação desse fato, pará um privatista,é simples.
Essas empresas haviam sido encampadas, duas
delas pelo Governador Leonel Brízola, e a terceira
estava em vias de ser encampada pelo Gover
nador Carlos Lacerda. Os dois se rivalizavam nes
se tipo artificial de antagonismo à empresa estran
geira, e essas desnacionalizações, ou desapro
priações, criaram um enorme conflito internacio
nal. Não havia nenhuma solução senão um ma
ciço incremento tarifário,que atingia a 300% para
as empresas de eletricidade e 1.500% para as
empresas telefônicas. Todas elas estavam destruí
das pela demagogia tarifária.

Foi necessário, então, que o Governo brasileiro
nacionalizasse essas empresas; contra um paga
mento até o ano 2009, pagamento esse pratica
mente simbólico. E a transação resultou de um
entendimento pessoal entre o Presidente John
Kennedy e o Presidente João Goulart. O Presi
dente Kennedy, quando o Presidente brasileiro
visitou os Estados Unidos,propôs-lhe o seguinte
tema: é impossível que cada aumento de tarifas
no Brasil, para uma empresa estrangeira, resulte
num conflito diplomático. E disse ser muito me
lhor que nacionalizássemos aquelas empresas.
Propôs que pagássemos um preço razoável,pro
pôs que o tomássemos suave, sendo a prestação
inicial, por exemplo, da Bond and Chair, Usina
Peixoto, que hoje está integrada à CESP, seria
aliviada pelo fato de que haveria uma doação de
trigo pelos Estados Unidos e um crédito do Export
Bank exatamente capaz de neutralizar o paga
mento inicial. O que se queria era apenas uma
nacionalização negociada.

Feita a negociação, nacionalizadas as empre
sas, propusemos brutais aumentos tarifários,que
teriam resultados em depredação, enquanto eram
estrangeiras, e que foram pacientemente, humil
demente, aceitas pela comunidade, o que revela
enorme passividade do usuário brasileiro.

Acusou-me também um ilustre deputado, e
acusou o Governo da época de indiferença social.
Gostaria de lembrá-lo que, no período pelo qual
fui responsável no comando econômico, a preo
cupação social se revelou muito fortemente. Em
relação à agricultura, houve liberação de preços
agrícolas e de exportação. Formulou-se o Esta
tutoda Terra e o Esquema de Garantia de Preços
Mínimos.No tocante às populações pobres urba-
nas, criou-se o FGTS e o BNH,destinados a tentar O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu
resolver uma parcela do problema urbano. Não aguardei o Senador calmamente. Agora,pretendo
nos iludamos, nenhum país, com taxa de cresci- falar, e gostaria que o Senador tivessa a calma
mento superiora 1% ao ano, jamais resolverá e a paciência de ouvir um ponto de vista diferente
o seu problema habitacional. É esta a experiência do seu. Porque, senão, Senador Roberto Campos,
histórica. Pode-se, entretanto, tomar a solução não teremos condições de evoluir. É óbvio que
parcial mais humana, o que foi objetivado com temos posições radicalmente distintas. Mas assim
a criação da caderneta de poupança e do BNH, como eu tive a tranqüilidade de ouvir o que, no
que até serem pervertidos por essa corrosão hístó- meu entender, significa uma catilináriaentreguis-
rica, fatal, que afeta as instituições brasileiras, ta, o Sr. também deve ter a paciência de ouVir,
prestaram excelentes serviços. O sonho da casa mesmo que discorde das minhas opiniões.
própria, durante algum tempo, não foiuma utopia O SR. PRESIDENTE (José Lins) _ Se V. Ex"
distant;; foi --:- diga~os - uma ilusão tocáv~l me permite, gostaria de dar uma sugestão, no
e tanglvel. HOJe, o sIste~a,~stá todo. desorganí- sel}t(dode que abríssemos o diálogo através de
zado. Mas certamente nao e ISSO a minha culp~.- "-ãpartes ou de inscrição, e que não levássemos

Houve, portanto, preocupação social, naquela o problema para o caso pessoal. É claro que nem
época. Depois, houve, naturalmente, desvios hís- sempre se pode evitar isso, mas se pudermos
tóricos. E, agora, chegamos à Nova República, fazerum esforço, melhor, porque o nosso objetivo
que começou acusando a antiga República de é, realmente, acertar no texto constitucional.
modelo exportador, concentrador de renda, e
transformou esse modelo num modelo impor
tador, concentrador de burrice porque, na realida-
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são é se a Comissão de Princípios Gerais deve
ou não estabelecer e defender os interesses nacio
nais, se deve ou não colocar no centro de suas
preocupações a defesa da soberania nacional, ou
se com esse processo de internacionalização da
economia se acabaram as fronteiras. Não, Sr. Pre
sidente, as fronteiras não acabaram, estamos pre
senciando uma disputa muito grande entre o Ja
pão e os Estados Unidos defendendo interesses
nacionais próprios, e compete a nós, brasileiros,
a nós nacionais, definirtambém os nossos interes
ses, porque ao analisarmos e interpretarmos, co
mo aqui interpretou o Constituinte Roberto Cam
pos, de maneira ingênua, de que os monstros
perigosos que representariam as multinacionais,
incluíssem, então, dourando a pílulae defendendo
a tese de que interessa o desenvolvimento do
País, que não haja nenhum tipo de limitação a
essas empresas multinacionais no Brasil, que é
concretamente o resultado do relatório que foi
produzido na Subcomissão de Princípios Gerais,
no meu entender, é abir de uma vez por todas
as portas do Brasil às empresas multinacionais,
é exatamente entregar as nossas riquezas e, veja
bem, Sr. Presidente, a questão foi a um nível tão
grave que chegaram inclusivea abrir a exploração
de minérios em áreas de fronteira, colocando as
sim abertamente em jogo a soberania do nosso
País, coisa inaceitável. O fato de reafirmarmos
e dizermos que não podemos ter uma atitude
fechada, de que o mundo está se desenvolvendo,
de que devemos incorporar tecnologias novas,
isso não equivale a dizer que vamos estabelecer
e aceitar as normas que nos são impostas por
empresas multinacionais que têm por objetivo o
lucro e a dominação dos países dependentes, por
que hoje sabemos muito bem, o mundo está divi
dido em um pequeno grupo de países domina
dores e a grande maioria dos países dependentes.

Sabemos, como disse o companheiro do PR,
que a questão do volume da divida externa brasi
leira e dos países do Terceiro Mundo, foi-decor
rência da manipulção dos países imperialistas,
que manipularam as taxas de juros, com o obje
tivo de sair de uma situação que lhes era aflitiva;
a situação decorrente da crise do petróleo era
o mecanismo de passar o ônus da crise do petró
leo para os países do Terceiro Mundo e era o
mecanismo dos Estados Unidos para enfrentar
o seu déficit interno.

Se esses países tomam medidas no sentido
de se defenderem, os próprios Estados Unidos
tomam medidas de caráter protecionista, e estão,
agora, tomando contra o Japão, sabemos que
quando se fala da participação de capital estran
geiro se faz mas limitando; não é essa situação
que se quer estabelecer no País de abrir as portas
à presença do capital estrangeiro, na verdade,
criar condições para o que já está em curso no
Pais,para que o centro das decisões da economia
brasileiraseja instalado fora do Brasil,porque essa
é a questão de fundo, que afeta a soberania nacio
nal, e este é um problema que não podemos
esquecer, dai por que ontem li aqui um telex do
Reitorda Uníversidade Federal do Riode Janeiro,
que, falando em norne do Conselho Universitário
daquela Universidade, manifestava a sua estra
nheza pelo fato de que a Subcomissão de Princí
pios Gerais tinha praticamente liquidado o mono
pólio estatal do petróleo. É claro, nós sabemos,

deixou uma pequena faixamas retirou a questão
do refino do petróleo, retirou outros aspectos im
portantes do monopólio estatal do petróleo, não
deixou claro que o contrato de risco fere o mono
pólio. Então, esse Reitor, não em nome pessoal,
mas representando o Conselho Universitário da
UniversidadeFederal do Riode Janeiro, chamava
a atenção para a gravidade desse problema, para
o fato...

ASRA.CONSTIfUlNTEIRMA PASSONI- per
mite-me um aparte, nobre Constituinte?

O SR. CONSTIfUlNTE ALDO ARANTES 
Pois não, nobre Constituinte.

ASRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Fico
pensando muito quando o Constituinte Roberto
Campos dizque nós culturalmente somos atrasa
dos, somos os xíítas, etc, e penso que existem
os roedores do País e esses roedores do País
se determinaram numa política de destruição na
cional, de uma política entreguista, claramente
evidenciada, e que nós queremos dizerao Consti
tuinte Roberto Campos que podemos não ter tal
vez a cultura que ele tenha e é evidente que a
tem mais, porque já foi Ministroe está num pro
cesso longo, só que será que essa cultura dita,
essa maneira de fazer essa política nacíonal/ínter
nacional, tem trazido algum beneficio à Nação
brasileira? Quero desafiar se na verdade, por
exemplo, S. Ex"citou aqui a criação do BNH era
uma alternativae é só examinar os dados e verifi
car quanto foi realmente aplicado na habitação
popular e quanto foi aplicado nas mansões e nas
casas de praia, onde foi realmente aplicado esse
dinheiro todo. E pergunto o seguinte: a quem
vai beneficiar? Qual é o povo beneficiário desta
política entreguista ou desta alta tecnologia, des
ses altos comandos internacionais, será que isso
realmente beneficia a qualidade da vida?Será que
isso nos afirma como Nação brasileira? Qual é
o resultado dessa política entreguista e essa polí
tica internacional, dessa alta tecnologia de ponta
que é colocada aqui e que nós não podemos
ficarmais atrasados porque realmente é uma polí
tica internacional implantada.

Eu quero dizerque nós, povo brasileiro, clama
mos por uma políticamais justa, por uma política
de desenvolvimento nacional sim, porque não é
entregando toda a nossa riqueza mineral, toda
a nossa riqueza nacional, toda a nossa perspectiva
de conhecimento tecnológico que nós também
temos, nós não somos ignorantes não, nós temos
cultura sim, e essa cultura nossa, desenvolvida
em nosso País, todo esse nosso avanço, que V.
Ex"nos chama de xiftase de atrasados, eu quero
saber qual é o resultado a curto e a médio prazo.
Eu quero dizer o seguinte: nós não aceitamos
as pechas que V. Ex"nos impõe como povo brasi
leiro. Nós não aceitamos por quê? Porque os da
dos estão aí, claros e evidentes, além de entregar
a remessa de lucros, além de entregar as nossas
riquezas naturais, além de entregar todo o resul
tado do nosso trabalho, nós somos um País de
pendente economicamente, dependente em to
dos os setores, apesar de V. Ex"dizer que durante
vários anos implantou todo um sistema de inte
gração das multinacionais e que nós temos 112
empresas multinacionais.

Eu peço desculpas ao ConstituinteAldoArantes
por ter me estendido mas não dá para a gente

deixar isto barato da maneira como é colocada
nessa Comissão de Princípios da Ordem Econô
mica e espero amanhã cedo continuar na minha
intervenção.

O SR. CONSTIfUINTEALDOARANTES - Sr.
Presidente, terminando a minha intervenção, gos
taria de reafirmar esse telex enviado pela Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro pelo Conselho
Uníversitário deve ser um alerta para todos nós.
UmReitor,em nome da comunidade uníversitária,
manifesta a sua estranheza diante de uma con
quista, fruto de luta de muitos anos do povo brasi
leiro,fruto de prisões, de assassinatos, de mortes,
que a moratória estatal do petróleo esteja sendo
objeto de medidas que praticamente o desfigu
ram.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- O relatório da Subcomissão não elimina o mo
nopólio estatal do petróleo, confirma-o, mantém
o monopólio da pesquisa e da lavra de petróleo,
contra a minha opinião.

Desde a Constituição de 1967, quando primeiro
se incluiu o monopólio do petróleo na Consti
tuição, eu arguia com o ilustre Constitucionalista
Dr,Afonso Arinos que isto aviltariaa Constituição
por tomá-la mercadológica. As Constituições não
devem ser mercadológicas, referir-se a produtos
específicos porque elas são duráveis no tempo
e a importância dos produtos, mesmo os energé
ticos, é também cambiante.

E ponderei ao Dr. Afonso Arinos, então, que
incluir o monopólio de petróleo, que já existia
em lei ordinária na Constituição, é como se os
constituintes de Filadélfiabotassem a lenha corno
condição de soberania nacional, ou que os consti
tuintes europeus, na onda de Constituições que
se criaram em tomo de 1848, colocassem o car
vão como símbolo de soberania nacional.

Esse argumento não prevaleceu, ficou o mono
pólio da Petrobrás na Constituição, a subcornls
são reafirmou este monopólio, também contra
a minha posição, porque acho que isso trans
forma a Constituição num instrumento mercado
lógico. Como isso não bastasse, há vários outros
absurdos, querem botar informática na Consti
tuição, novamente um item altamente mercado
lógico, mas ligar o monopólio de petróleo à sobe
rania ou ao desenvolvimento parece-me uma coi
sa francamente, historicamente tola.

Consideramos os 7 ou 8 grandes potências
econômicas, todos soberanos, no mundo ociden
tal, ou do mundo que se comporta segundo o
estilo ocidental, Estados Unidos não têm mono
pólio de petróleo, Japão não tem monopólio do
petróleo, a Alemanha Federal não tem monopólio
do petróleo, França não tem monopólio do petró
leo, Alemanha não tem monopólio do petróleo,
Inglaterra não tem monopólio do petróleo, Itália
não tem monopólio do petróleo e o Canadá não
tem monopólio do petróleo, são países sobera
nos, sua soberania em nada foiafetada, essa idéia
de ligar monopólio de petróleo à soberania ê his
toricamente ridicula, não tem nenhuma vincula
ção com os fatos. Se nos lembrarmos da história
brasileira,verificaremos que GetúlioVargas,quan
do enviou ao Congresso o Projeto da Lein°2.004,
projeto que se tomou Lei rr 2.004, não conferia
monopólio à PETROBRÁS, criava uma PETRO
BRÁS sem monopólio. Houve,então, uma coliga-
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ção de comunistas, militares e alguns membros
da UDN que desejavam apenas dificultar a tarefa
de Getúlio Vargas e essa coligação foi quem im
plantou o monopólio, não estava nas intenções
de Vargas. E o Presidente Castello Branco tem
uma frase até hoje Irrefutável, desafio a quem
consiga refutar a frase de Castello Branco "se
a PETROBRÁS é eficiente não precisa de mono
pólio, se é ineficiente não o merece".

Ora, a questão, Sr. Presidente, é ociosa, nós
não destruímos o monopólio da PETROBRÁS na
subcomissão, nós apenas o limitamos à sua voca
ção original, ao seu desígnio original, porque,
após a votação da Lei rr 2.004, por disposições
administrativas, sem leis, várias excrescências fo
ram criadas que resultaram em monopólios admi
nistrativos e ilegais, de necessários à tarefa funda
mentai da PETROBRÁS.

Queria apenas, Sr. Presidente, para terminar,
ponderar que quando se fala em dívida extema,
se essa nossa comissão da dívida extema real
mente for aprofundar-se na matéria, vai descobrir
que na raizda nossa dividaexterna não está Itaipu,
USIMINAS, empresas de aço, aeroportos, na raiz
da nossa divida extema está a PETROBRÁS que
durante anos e anos desenfatizou a pesquisa e
a exploração, a ela consignava 30% do seu orça
mento de investimentos e mesmo depois da pri
meira crise de petróleo e da descoberta da bacia
de Campos, a crise foi em 73, a descoberta da
bacia de Campos e de 1974, a PETROBRÁS só
intensificou drasticamente os seus investimentos
em pesquisa e exploração em 1979 quando já
entrava a segunda crise de petróleo e só começou
a ter resultados, obviamente, em 1983. Se ela
tivesse começado a intensificar os seus investi
mentos, deixando de lado refinarias, oleodutos,
um parque de petroleiros para concentrar-se na
sua vocação básica, provavelmente a dívidaexter
na brasileira teria sido muito menor.

No espaço entre as duas crises de petróleo
nós importamos 63 bilhões de dólares de petróleo
se a isso somarmos os juros temos triplicada prati
camente toda a dívida brasileira. É uma "divida
brás".

O SR. COSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, eu quis exatamente dar esse aparte
ao constituinte para mostrar que nós estamos
aqui para esclarecer as idéias e foiaté bom porque
o constituinte deixou muito clara a sua posição
cabal que é contra qualquer tipo de monopólio
estatal do petróleo, e isto é bom que fique claro,
que a nação tome conhecimento. Então, as coisas
vão ficando cada vez mais delineadas, nós somos
a favor. Eu já dei o aparte a V. Ex-, não concedi
outro aparte, eu já dei o aparte a V. Ex', agora
quem vai falar sou eu.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Eu só pediria uma frase.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu
já dei o aparte a V.Ex-agora estou falando.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Eu sou contra qualquer monopólio porque
o monopólio é a cassação de direitos econômicos
equivalente, no plano econômico, à cassação de
díreitos políticos.

O SR. COSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr.
Presidente, eu pediria que me mantivesse a pala-

vra já dei o aparte ao constituinte, ele quer falar
o tempo todo, fica irritado porque o seu ponto
de vista fica desnudado perante à opinião pública.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Eu pediria
aos colegas que usassem sempre o pedido de
aparte e que limitassem o tempo do aparte ao
mínimo possível para não prejudicar o tempo do
orador.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu
gostaria de dizer que exatamente a concepção'
~e ficou clara aqui do Senador Roberto Campos
e que ele quer dar um tratamento igual a coisas
desiguais, ele quer dar um tratamento de um país
dependente para um País capitalista imperealista.
É claro que os Estados Unidos, o Japão, a União
Soviética, os grandes paises desenvolvídos, a In
glaterra, não necessitam disso até porque as gran
des empresas que exploram petróleo são desses
países. Então eles não tem necessidade. A bur
guesia dos respectivos países tem o controle exa
tamente da exploração, da prospecção do petró
leo. Então, o que se discute, não só no caso do
petróleo, mas em outras áreas em que nós defen
demos medidas protetoras à economia nacional
é que o tratamento a ser dado a realidades desl
guais tem que ser desigual, porque essa é a ideo
logia colonialista, querer argumentar que num
país altamente capitalista, altamente desenvolvi
do, um país que submete os outros aos seus
interesses que nós tenhamos normas e regras
de acordo com eles.

Olha, nem mesmo os Estados Unidos no mo
mento de dificuldade se eximem de tomar medi
das em defesa da sua economia.

Por outro lado, quanto à necessidade de se
incorporar no texto constitucional a questão do
monopólio estatal do petróleo é absolutamente
dispensável, até porque a ditadura militar tomou
medidas através da concessão de contratos de
risco que ferem o monopólio estatal do petróleo,
mostrando e evidenciando que tem que ficar ab
solutamente claro no texto constitucional que o
monopólio do petróleo é uma conquista do setor
nacionalista desta pátria e tem que se estabelecer,
inclusive, a proibição explícita aos contratos de
risco.

Quanto a minha afirmação inicial,eu disse que
houve uma redução muito grande no monopólio
estatal do petróleo, eu não disse que acabou com
pletamente, está aqui, é óbvio, não estou dizendo
isso, e a reclamação do Reitor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro é nesse sentido inclu
sive a minha proposta era não só de incorporar
aqui o refino e petróleo mas também a distri
buição que é exatamente uma fatia a1tamemte
rentável que está na mão das empresas multina
cionais.

Mas eu queria, Sr. Presidente, para terminar
o meu pronunciamento, eu acho que o que nós
temos que discutir aqui é se nós vamos ou não
dar tratamentos diferentes a realidades diferentes,
ou seja, se o Brasil, como um país com grau
de desenvolvimento limitado, com uma\economia
dependente, se nós vamos ou não criar meca
nismos de defesa da economia nacional, essa
é a questão! E se esse ponto de vista prevalecer
entre nós o conceito de empresa nacional criado
é um absurdo, é atentatório à criaçãb desses me
canismos de defesa da soberania nacional e de
uma economia verdadeiramente independente.

I

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Tem a pala.
vra o Constituinte Femando Santana.

O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Seremos breves porque o assunto já está de
masiadamente discutido, mas queríamos dizer
que não.

O SR.CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, Constituinte Femando Santana, V. Ex
me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDOSANTANA
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu'
queria pedir desculpas, eu estou saindo não por
que haja qualquer outro problema, mas é porque
há agora, meio-dia, na Universidade de Brasília,
estão saindo outros constituintes também, um
ato público para o qual fomos convocados com
bastante antecedência.

Então, queria pedir a esta Presidência e aos
demais constituintes permissão para nos retirar
mos.

O SR.PRESIDENTE(José Uns) - V. Ex-esteja
à vontade, não há problema algum.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Bem, íernos dizendo que não estamos tão de
sinformados assim, conhecemos a evolução do
mundo, como aqui mostrou o Senador, e sabe
mos que há certos avanços tanto na União Sovié
tica como na China, mas, evidentemente, que es
ses países, que estão agora abrindo certas possibi
lidades à participação, não só da tecnologia mas
do capital, esses países têm absoluto controle na
cional. Não é o nosso caso.

Por outro lado, nós sabemos que a riqueza des
ses países todos, inclusiveJapão, Estados Unidos
e a Europa, teve como origem o seu próprio mer
cado intemo, sobretudo os Estados Unidos que
tiveram um desenvolvimento extraordinário na
boa distribuição de terras que fizeram a partir de
Líncoln, ou antes dele, ele apenas confirmou que
ninguém poderia, por maior que fosse a família,
apropriar-se de mais de 160 acres que traduzindo
para o nosso sistema decimal francês, significa
64,75 hectares. Nós acreditamos que essa ma
neira de distribuir a terra nos Estados Unidos foi
um fator importante na formação desse mercado
intemo porque ao invés de párias, ao invés de
miseráveis, ao invés de famintos, criou-se uma
sociedade rural com alta capacidade de compra
e foisobre ela que a indústria americana desenvol
veu-se até mesmo sem ter a preocupação com
o mundo exterior, só muito depois foi que os
Estados Unidos passaram a se preocupar com
a exportação.

Eu creio, sim, que devemos ampliar o nosso
mercado intemo como um fator, inclusive, para
o desenvolvimento industrial e, na medida que
se democratiza a posse da terra, facilita-se, natu
ralmente dentro de um processo de reforma agrá
ria, que nós achamos que não deve ser apenas
a doação ou a segurança de um homem trabalhar
numa área, somos mesmo até a favor de que
a terra não seja, que não se transfira a posse
da terra e sim a posse do uso durante algum
tempo até que o assentado demonstre na prática
de que ele sabe realmente aproveitar a área que
lhe foi destinada.
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Acreditamos que esta politica poderá trazer ao
Brasiluma ampliação importante no seu mercado
interno e na capacidade de compra do povo bra
sileiro.

Eu creio que a reserva de mercado não é tão
mesquinha quanto diz o nosso constituinte, por
exemplo, nós temos uma lei do similar que a
CACEX não permite a importação de nada que
seja produzido no País. Por exemplo, no setor
automobilístico, para se trazer um carro europeu
s6 mesmo um homem de grandes recursos pode
rá fazê-lotais as taxas que se cobram na alfândega
que se tomam praticamente impossível a impor
tação de qualquer veículo, isso não é uma grande
reserva que se faz a favor de uma indústria que
é totalmente estrangeira. Quando se tenta uma
reserva no setor da tecnologia, da informática,
ou da química fína, ou da biotecnologia o que
se pretende é que o Pais pelo menos tenha uma
base de desenvolvimento que se seja própria e
através naturalmente da integração e do intercâm
bio da cultura uníversal e da tecnologia do mundo
todo nós possamos também crescer no sentido
de termos uma tecnologia que permita ao Pais
uma certa possibilidade de realizar como nação
realmente de vida independente.

Vejam bem, o Senador citou ai o sistema da
IBM que se toma praticamnete um sistema fecha
do. Então, a IBM quer, através desse sistema, se
gundo as palavras do Senador, tomar absoluta
mente incopiável qualquer tecnologia nova que
venha através desse novo sistema. O que revela
isso?Revela que eles querem fazer uma reserva
inclusive impossibilitando que outros países estu
dem esse novo tipo de tecnologia e possam de
senvolver em seu próprio âmbito. Então isso signi
ficaque a própria IBM que é uma grande empresa
norte-americana já está se fechando de tal modo
que está com uma linha de produção que toma
praticamente impossível qualquer outro pais, par
tindo daquela linha desenvolvê-Ia e utilizá-Ia em
seu próprio beneficio.

Nós acreditamos que as empresas públicas
brasileiras fizeramgrandes empréstimos, mais pa
ra atender ao pagamento de outras dívidas inclu
sive a Petrobrás. Nós concordamos com o Sena
dor que a política da Petrobrás foi muito errada
e essa políticadesenvolveu-se na base do petróleo
barato, tinhamos um petróleo de 1 dólar e 20,
1 dólar e 50 do Oriente Médio. Então, achava-se
que era muito mais vantajoso comprar, importar
todo o petróleo e não investir na pesquisa para
ampliação das áreas produtoras dentro do territó
rio nacional. Concordamos que esse foium grave
erro da Petrobrás e foi feito em todos os governos
militantes até que o General Geisel, quase cho
rando, chegou à televisão e propôs os chamados
contratos de risco, que não tem nenhuma decisão
até hoje. Eu não conheço nenhum dispositivo
legal nem mesmo a portaria que autoriza as auto
ridades brasileiras da Petrobrás, assinarem esses
contratos de risco.

Agora, para se mostrar como é importante que
o monopólio no Brasil não pode ficar apenas no
setor da pesquisa e da lavra, basta dizer que mes
mo tendo se assinado centenas, talvez mais de
duzentos acordos, os chamados acordos contra
tos de risco, nós não conhecemos nada que até
hoje confirme a vantagem desses contratos de
risco. Porque nenhuma empresa dessas chama-

das grandes empresas internacionais até agora
deu ao Governo brasileiro a possibilidade de ex
plorar uma área que seja produtora de petróleo.
Por aí se vê como é difícil a pesquisa no Brasil,
ou então se elas encontram pelo menos mantém
sigilo de tal modo que o Brasil fique cada vez
mais na dependência de importar mais petróleo.

Há duas hipóteses: ou eles não descobriram,
que é a que prefiro aceitar; ou descobriram e
mantém segredo para forçar o país cada dia a
importar uma quantidade maior de petróleo ape
sar de já termos alcançado um nívelde produção
interna que anda ai por 600 mil barris/dia. E se
tivéssemos um transporte coordenado, se não ti
véssemos dado preferência absoluta às rodovias,
deixando completamente sem estudo o uso das
hidrovias, o uso do mar que é tranqüilo, no Brasil,
s6 há naufrágio nesse Atlântico por incompetên
cia, ou o navio bate numa ponta de pedra ou
encalha num banco de areia, eu não tenho noticia
de naufrágio no Brasil por efeito de tempestades
ou de ondas. Pois bem, esse mar foi praticamente
abandonado, fizemos, hoje o Brasil vai de Porto
Alegre a Belém do Pará em caminhão, nós acredi
tamos que há uma distorção enorme no trans
porte no Brasil. É necessário se reformar o plano
nacional de viação de tal modo que se consiga
usar os transportes mais econômicos como é o
caso do transporte marltimo, como é o transporte
fluvial, como é o transporte ferroviário, e acredi
tamos que essa distribuição fosse feita à seme
lhança do que é feito nos Estados <.Inidos a nossa
produção de petróleo seria suficiente para o nosso
consumo, basta dizer que quando a indústria
americana era a maior indústria automobilística
do mundo, antes dessa concorrência japonesa
que agora se faz e quando os Estados <.Inidos
nadavam em petróleo, que faziam carros para
consumir um litropor kilômetro, mesmo naquela
fase do maior desenvolvimento da indústria auto
mobilistica americana e mesmo naquela fase em
que os Estados Unidos se banhavam em petróleo,
o transporte de caminhão nunca foí.superíor à
25% do transporte interno, o restante era feito
por trens, por hidrovias e pelos grandes lagos.
Isto mostra como eles, mesmo tendo todas as
vantagens para o transporte rodoviário,não o utili
zavam a não ser em distâncias máximas de 200
km. A partir dai, segundo eles, o transporte rodo
viário era antieconômico.

E nós que não tínhamos e não temos petróleo
suficiente e que não temos na realidade uma in
dústria automobilistica própria, porque esta que
está aí é totalmente estrangeira sediada no Brasil,
nós ficamos apenas com os salários e natural
mente os resultados, os dividendos vão para as
matrizes respectivas. Pois bem, nessa situação
sem petróleo e sem uma indústria própria nós,
erradamente, e não vem, dizem que o lobby das
chamadas rodovias começou com a instalação
da indústria automobilística, não é verdade. Antes
da instalação da indústria automobilisticajá o Bra
sil, através de uma interpretação errada de que
"Governar é abrir estradas" entrou no caminho
apenas da construção das rodovias e os governos
que são os únicos e continuam sendo os únicos
construtores de estradas no Brasil eles mesmos
destroem o sistema. Exemplo: a Bahia tem uma
estrada de ferro SaJvador-Juazeiro. O Dr.Lomanto
Júnior construiu uma estrada paralela Salvador
Juazeiro. O Presidente Dutra, nós tínhamos a Cen-

trai do Brasil que poderia ser muito mais melho
rada em planta e perfil e exportar todo o neces
sário, o Presidente Dutra fez a chamada ViaDutra
para concorrer com o sistema ferroviário.

Então, por essas razões é que nós acreditamos
que fazer reserva de mercado não é nem mesqui
nho porque nós temos uma grande reserva atra
vés da proibição da importação do similar que
atende a todos os ramos da indústria brasileira
e principalmente às indústrias estrangeiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe que
eu tenha esvaziado a sala.

O SR. PRESIDENTE(José Uns) - Muito obri
gado a V. Ex'

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente reunião.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunilio às 12 horas e 30
minutos.)

AlYEXO À ATA da 2" REUl'lIÃO DA SUB
COMISSÃO DOS DIREiTOS DOS "lRABt4
LHADORES E SERVIDORES PÚBUCOS,
REAliZADA EM 9-4-87 E PUBUCADA IYO
SUPLEMENTO AO DAlYC1'19 51, DE 1-5-87

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Va
mos dar início à nossa primeira sessão da Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores e Servi
dores Públicos.

Queríamos esclarecer que a Ata a ser lida, refe
rente à primeira sessão de instalação anterior,
contém apenas um registro sucinto dos trabalhos.
Posteriormente, após a tradução das notas taqui
gráficas e o competente registro datilográfico, se
rá publicada a Ata circunstanciada, com o inteiro
teor da reunião, no Diário da Assembléia Na
cional Conatituinte. Eu desejava pedir que os
que forem fazendo uso da palavra, no processo
da reunião, fizessem o favor de se identificar para
que a TaquigrafIa pudesse registrar.

Vou pedir à nossa Secretária faça a leitura da
Atada Sessão.

(É lida a Ata da reunião anterior).

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Está
em discussão a Ata.

Alguém deseja fazer uso da palavra?

A SRA. CONSmCJINTE WILMA MAIA - Sr.
Presidente, é a respeito do meu nome, incluído
como titular nesta subcomissão, uma vez que
houve uma transferência do meu nome, como
titular,da Subcomissão das Minoriase Deficientes
Físicos para esta subcomissão.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Va
mos concluir a discussão da Atapara, em seguida,
informarmos ao Plenário do texto da cópia oficio
recebido. Mais alguém tem observação em rela
ção à Ata? (Pausa.)

Então, vamos dar por encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada. (Pausa.)
Chegou ao conhecimento da Secretaria da Co

missão ofício dirigido ao Presidente Ulysses Gui
marães comunicando que a Deputada Constituin
te Wilma Maia pa$iaria a integrar, na condição
de membro titular, a Comissão dos Direitos dos
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Trabalhadores e Servidores Públicos. Com isso,
passaríamos de 22 para 23 membros, embora
o regimento preveja que são apenas 21, um terço
de 63. Maiores esclarecimentos a esse respeito,
esperamos conseguir na reunião que haverá, hoje
à tarde, com o Presidente da Comissão da Ordem
Social.O que importa é que, dando conhecimento
da c6pia do oficioque chegou à nossa Comissão,
a companheira Wilma Maia estaria integrada à
nossa comissão, como membro titular.

Recebemos, todos nós, uma pasta, contendo
o roteiro fomecido pela Secretaria-Geral da Mesa,
informando sobre o funcionamento das comis
sões, que nós, eventualmente, adaptaríamos aos
nossos trabalhos. Já houve reunião de outras co
missões e, nelas, algumas medidas preliminares
foram aprovadas sobre regime de trabalho. Sabe
mos que não podemos funcionar no horário em
que estiver acontecendo a Assembléia Nacional
Constituinte.Então restar-nos-ia o período da ma
nhã e o período da noite. Assim, deveríamos esta
belecer um calendário, que podemos fazê-lohoje,
ou deixá-lo para a pr6xima reunião, depois de
ouvirmos a experiência, inclusive, do Presidente
da ComissãoTemática, se assim o Plenárioenten
der, onde se estabeleceriam as reuniões matu
tinas, noturnas, o trabalho, inclusive,como o Regi
mento permite, aos sábados, domingos e feria
dos, dependendo, naturalmente, do andamento
dos trabalhos.

Eu gostaria de saber se os presentes têm algu
ma sugestão a fazer com relação ao funciona
mento.

O SR.CONSmUlNTE sréuo DIAS - Tenho
uma sugestão, Sr. Presidente. Eu gostaria de sa
ber de V. Ex" se tem alguma notícia com relação
ao Sr. Presidente da Constituinte quanto à dilata
ção do prazo para recebimento de proposições,
a principio, muito prejudicada, estabelecida 30
dias após a aprovação do Regimento Intemo, fi
cando a data de 24 como a data limite para o
recebimento das proposições. Tiveconhecimento
informal ontem de que esse prazo seria dilatado,
tendo em vista a série de incidentes ocorridos
durante a feitura do Regimento, a sua aprovação
e conseqüente a aprovação dos nomes e a distri
buição dos nomes nas comissões.

Eu gostaria de saber de V.Ex" se tem alguma
informação, algum esclarecimento nesse campo,
porque isso é muito importante para nós, na co
missão.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)- Não
temos nenhuma informação de alteração de data,
de prazo. Possivelmente, hoje à tarde, deveremos
receber do Presidente da Comissão Temática al
gum esclarecimento a respeito. Podemos até ser
portador, porque também estamos apreensivos,
de apelo, no sentido de que seja prorrogado.

O SR. CONSmUlNTE STÉUO DIAS - Com
relação ao calendário, Sr. Presidente, teremos a
reunião de hoje, quinta-feira, e se o Plenário e
V. Ex" assim concordarem, a reunião de amanhã,
na sexta-feira.Depois, temos as reuniões dos dias
13, 14 e 15. O dia 16 já foi estabelecido ponto
facultativopelo Poder Executivo.Dia, 17,teremos
o inicioda Semana Santa, 18 e 19,que é domingo,
20 que seria antecipado o feriado do dia 21 para
segunda-feira, de acordo com a lei, efetivamente,
teríamos um início de trabalho para o dia 22.

Então, minha primeira proposta de calendário se
ria que as reuniões programadas para os dias
13, 14 e 15, que seriam segunda, terça e quarta
feira, fossem substituídas por reuniões noturnas
de 21, 22, 23, convocadas extraordinariamente
por V. Ex", ouvido o Plenário, na forma do § 10
do art. 13 do regimento Interno. V. Ex" pode con
vocar reuniões sábados, domingos e reuniões no
turnas. Teríamos que compensar dando tempo
para que os constituintes conversassem informal
mente, que as proposições fossem preparadas
durante esse prazo da Semana Santa e também
nesse prazo para que as proposições fossem apre
sentadas à Assembléia Nacional Constituinte e
trazidas às subcomissões. Tempo também de V.
EX'se familiarizar com toda a problemática, junto
com o Relator, estabelecendo, inclusive,uma me
todologia de trabalho para a realização definitiva
das reuniões a partir do dia 22. Essa seria, então,
a minha primeira proposição. A segunda é no
sentido de que as reuniões destinadas às audiên
cias com entidades representativas fossem feitas
no período notumo, deixando o período diurno
para as reuniões das comissões propriamente di
tas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Gostaria de saber qual é a proposta de V. Ex"
com relação às datas, pois teremos uma reunião
amanhã.

O SR.CONSm<llNTE STÉUO DIAS-Temos
uma reunião, normalmente, amanhã, que poderia
ser realizada ou não. Por proposta minha, come
çaria a partir do dia 13. As reuniões que seriam
convocadas para os dias 13, 14 e 15, que seriam
segunda, terça e quarta-feira, fossem transferidas,
sucessivamente, para os dias 21, 22 e 23, na parte
noturna. Realizaríamosas sessões matutinas nor
mais dias 21, 22 e 23 e ralizaríamos as sessões,
que deveriam ocorrer nos dias 13, 14 e 15, à
noite, nos dias 21, 22 e 23. Esta é a primeira
proposta. A segunda, no sentido de que as reu
niões destinadas às audiências com entidades re
presentativas, previstas no art. 14, fossem feitas,
preferencialmente, nas reuniões noturnas.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, minha sugestão seria, assim,
de forma geral, que as reuniões ordinárias vies
sem a ser realizadas na parte da manhã de segun
da a quinta-feira,ficando sexta-feira,sábado e do
mingo para reuniões extraordinárias, se neces
sário; na parte da manhã, as ordinárias e, à noite,
se necessário, e ficando o final de semana para
as extraordinárias.

No que diz respeito à alteração do calendário,
em decorrência de feriados e outros interesses
por parte dos Srs. constituintes, membros desta
subcomissão, então, que fossem apresentados,
no devido momento, as alterações a serem feitas.

O SR. CONSmUINTE OSVALDO BENDER
- A minha sugestão seria no sentido de que
V. Ex", Sr. Presidente, ap6s consultados os demais
membros, levasse à Presidência da Constituinte
e demais comissões, para que o calendário pre
vistono Regimento Interno fosse respeitado refe
rente à prorrogação por mais 30 dias, uma vez
que a expectativa, perante a opinião pública, é
muito grande e os trabalhos foram muito demo
rados e, se houve impasses, desentendimentos,

devido a eleições, etc., desde a promulgação do
Regimento Intemo, esse fato não vem, acredito,
impedir a apresentação dos projetos, mesmo que
tenhamos feriados agora, mas esses projetos po
derão ser elaborados durante esses feriados e,
até o dia 26, acredito que todos terão o tempo
suficiente para a apresentação dos projetos e os
demais estariam já dentro dos prazos previstos
já no Regimento Interno e as demais alterações
concordo até com o nobre constituinte que suge
riu a alteração para que não funcionassem talvez,
durante os feriados, as reuniões devido ao fato
de que muitos irão viajar,que as fizéssemos, pos
teriormente, à noite mas, principalmente, a minha
sugestão seria no sentido de não prorrogação.
Era isto que queríamos apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Continua livrea palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Inicialmente, é a primeira reunião a que compa
reço. Eu gostaria de saudar a todos e ter certeza
de que n6s, em conjunto, construiremos no avan
ço nessa área tão importante da relação capital
trabalho.

N6s,que moramos no Paraná, mesmo de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, temos uma certa
dificuldade, quando não moramos em Brasília,
no sentido de chegarmos às segundas-feiras, às
9 horas e 30 minutos da manhã, pelos compro
missos normais de um parlamentar em poder
atender às bases e até mesmo reuniões com tra
balhadores. Eu queria fazer urna sugestão, em
caráter permanente, se os companheiros estives
sem de acordo: que as reuniões das segundas
feiras, às 9 horas e 30 minutos, fossem sempre
realizadas à noite.É uma proposta que eu gostaria
de fazer a todos os companheiros. '

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Continua livre a palavra. Mais alguém deseja se
manifestar?

O SR. CONSm<llNTE FRANCISCO KUSTER
- Para reforçar a sugestão do colega do Paraná,
realmente, às segundas·feiras, no horário das 9
horas e 30 minutos da manhã, minha presença
é quase impossível, e eu reforço a idéia de que
a comissão se reúna às segundas-feiras, à noite.
Com relação ao problema prazo, estamos diante
de uma realidade inquestionável; serão prorro
gados todos os prazos. Não adianta questionar
e colocar a questão de que somos contra a dilata
ção e prorrogação de prazos; eles virão natural
mente. ASemana Santa vaiprejudicar, considera
velmente, os nossos trabalhos e é obvio que, já
na arrancada, no inicio dos trabalhos, vamos ter
que ter uma prorrogação. Acho que a subcomis
são já deveria levar essa proposta para definir
pela prorrogação. Acho que isso é fundamental,
isso vai dar até mais tranqüilidade aos nossos
trabalhos. Pretendo, no meu Estado, aproveitando
os feriados da Semana Santa, reunir-me com fe
derações de trabalhadores e associação de servi
dores públicos e vou fazer isso aí. Também co
mungo da idéia que poderemos compensar essas
reuniões que não vamos realizar durante o feria
dão da Páscoa, extraordinariamente, realizando
reuniões à noite, poderemos compensar tranqüi
lamente e comungo da idéia também de que as
reuniões públicas poderão realizar-se no período
da noite.Teremos mais tempo porque, de manhã



78 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

hoje, por exemplo, já iniciamos com quarenta mi
nutos de atraso e, dentro em pouco, teremos que
sair, temos eleições, temos uma série de compro
missos. À noite, ficamos à disposição do público.
É a minha colaboração.

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronarn
Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Ape
nas uma sugestão, no que tange a facilitar os
contatos entre os membros desta Comissão e
a Mesa e vice-versa, durante o período, Ouvimos
agora o Constituinte Francisco Kúster dizer que
S. Ex" vai aproveitar esse peno do para ter contatos
com as federações e com as associações de tra
balhadores. Acho que todos nós deveremos fazer
essas pontes, à exceção dos de Brasílía, que esta
rão aqui, porque, se ficarmos fechados aqui 24
horas por dia, todos os dias, poderá até dar a
impressão ao público de que faremos uma boa
Constituição e que somos muito dedicados. No
entanto, podemos fazer uma Constituição muito
bonita, mas sem nenhuma raiz na realidade do
nosso povão.

Tambérn como a maioria de todos aqui presen
tes, pretendo manter esse contato permanente
com a base na evolução dos trabalhos aqui. Eu
gostaria que, no meu Estado, as federações, os
sindicatos, todos soubessem a evolução das pro
postas e que eu debatesse lá e depois fosse o
real porta-voz deles aqui, nesta comissão.

Eu queria sugerir apenas que passássemos
aqui uma lista e cada um colocasse o seu nome,
endereço, e os telefones em que poderá ser locali
zado, facilmente, em suas bases e também os
telefones da Mesa,para que nós, de nossas bases,
pudéssemos nos localizar ou entrar em contato
com cada um de nossos companheiros onde eles
estivessem. É uma sugestão apenas para facilitar
uma maior mobilidade nos contatos. Muito obri
gado.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Mais
alguém deseja fazer uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN
Eu também gostaria que considerâssemos a pos
sibilidade, hoje, de, ao invés de iniciarmos os tra
balhos às 9 horas e 30 minutos da manhã, o
fizéssemos, pontualmente, às 9 horas da manhã,
ganhando meia hora, mas que tivéssemos aqui,
desde o inicio,um pacto de pontualidade, porque,
realmente, temos um hábito brasileiro de chegar
atrasado aos compromissos e isso pode preju
dicar até mesmo no andamento de outros horá
rios, invadindo outros, da manhã. Se iniciássemos
sempre, pontualmente, às 9 horas, seria mais pro
dutivo e permitiria uma produção maior.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA - Eu per
guntaria ao Presidente se, talvez,por falta de ano
tação, há alguma definição para o horário de ama
nhã. Se haverá reunião, amanhã, qual o horário?
Amanhã, teremos a reunião plenária da Consti
tuinte pela manhã. Amanhã haverá reunião?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
Regimento é categórico quando proíbe que se
faça qualquer reunião no horário em que estiver
funcionando o plenário da Constituinte. Então
amanhã, pela manhã, não haveria reunião.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA - Enten
do que, amanhã, não haverá reunião da Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) ;- A
menos que o Plenário venha a decidir em contrá
rio. Se houver, não será pela manhã.

O SR.CONSTITUINTEMÁRlO UMA-Há uma
proposta de a Comissão funcionar da seguinte
maneira: às segundas- feiras, a reunião seria à
noite; no que concordo, porque acho que todos
nós temos compromissos com nossos Estados,
com nossas bases, é o fim de semana que apro
veitamos para ir lá. Esse é o testemunho que
posso dar, com muita propriedade: Sou Presi
dente de um sindicato e o que mais eles reclamam
é que apareça por lá. "Queremos ver sua cara
aqui, queremos ver se está magro, gordo", dizem,
brincando. Acho que a proposta do ilustre consti
tuinte pelo Paraná encaixa bem. Eu estaria inteira
mente de acordo.

A proposta do ilustre companheiro Francisco
Küster de fazer as reuniões de audiência à noite
acho que seria ótimo, para ouvir presidentes de
entidades, a parte interessada, empresários, traba
lhadores, quem quisesse viraqui. Estou de acordo
com essa exceção, porque não adianta a gente
querer mudar a natureza do povo brasileiro. O
Camaval, a Semana Santa são datas marcantes.
Quem tenta fazer alguma coisa, contrariando es
sas tradições, dá-se mal. Não adianta! Não se
muda a índole e os costumes de um povo de
uma hora para outra. Hoje fui questionado por
diversos funcionários, a respeito da Semana San
ta. "Mas o Dr. Ulysses, onde é que está com a
cabeça?" Não adianta! E não é quantidade que
vai resolver. Às vezes, a gente faz três reuniões
e produz mais que que fazendo dez. É preciso
ter objetividade, evitar trazer para aqui problemas
que não somam com o objetivo do nosso traba
lho. Então, parece-me que a proposta do ilustre
companheiro de Santa catarina, Francisco Küster,
é de que só essa semana que teria essa exceção,
não é, nobre Deputado?Asoutras, as coisas entra
riam na rotina. Na segunda-feira, nos reuniríamos
à noite; terça, quarta e quinta-feira, no horário
normal. Essa é a proposta do nobre companhei
ro? É a ela que me somo, porque acho que vai,
realmente, facilitar o nosso trabalho.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
livrea palavra. Maisalguém deseja fazer uso dela?

Eu gostaria, antes de pôr em votação as diver
sas propostas e fazer uma sugestão de que essa
alteração no calendário da Semana Santa, espe
rássemos para fazê-Ia, antes que tomássemos
aqui alguma decisão, condicionada à reunião de
hoje à tarde com o Presidente da Temática e
as demais subcomissões, para conhecermos o
pensamento reinante na Casa que, seguramente,
entrarão em contato com o Presidente da Constí-

-tuinte, que poderia nos dizer qual é o propósito.
Receio que correríamos o risco de, eventualmen
te, ficarmos com exceção ao conjunto de Comis
sões e subcomissões e que isso pudesse trazer
algum prejuízo ao nosso funcionamento, já que
os prazos fluiriamnaturalmente, ainda que a gente
compensasse com reuniões noturnas, que são
sempre uma faculdade. Por exemplo, a Comissão
de Saúde, que se reuniu ontem e que nos empres
tou uma cópia de suas decisões, marcou reuniões

matutinas e noturnas em vários dias da semana.
No entanto, poremos em votação todas as pro
postas apresentadas.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
-Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminha
mento de votação.

e SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÚSTER
- A preocupação de V. Ex" é muito válida. Real
mente, não poderemos decidir contra tudo e con
tra todos. Mas,a meu ver, as propostas às suges
tões, aqui, ele as credenciariam V.Ex" a levar essa
preocupação ao Presidente. Obviamente que se
a maioria decidir em contrário, vamos ter que
acatar. Mas, já, de antemão, manifestamos essa
preocupação, temos essa visão, e essa disposição
de suspender os trabalhos e compensá-los a pos
terlorl, com relação a esse procedimento. Então,
V. Ex" ficaria, a meu ver, a não ser que, salvo
melhor juízo,eu não esteja colocando devidamen
te a questão, V. Ex" estaria autorizado a gestionar
com vistas à obtenção desse pleito. Claro, repito,
que, se houver uma disposição, em contrário, da
maioria, vamos ter que acatar. Não poderemos
ser exceção, porque ai ficaríamos numa situação
muito coristrangedora e a votação poderia se dar
assim. V. Ex" estaria autorizado a gestionar com
vistas a esse objetivo.

O SR. CONSTITaINTEAUGUSTO CARVALHO
- Por ser de Brasília,compreendo as dificuldades
dos companheiros das outras regiões do País,
em manter seus contatos com suas bases. Mas,
a despeito dessa questão, acho que, principal
mente, esta Comissão que trata de um tema tão
importante que é objeto de atenção de milhões
de brasileiros, especialmente, voltados para essa
questão da relação capital-trabalho, acho que se
ria muito importante que tentássemos, já que
amanhã teremos prejuízos - é o que se está
vendo - de fazer a primeira reunião e a segunda
reunião, em virtude da sessão da Constituinte pela
parte da manhã, dificilmenteselia possível realizar
a sessão amanhã, à tarde ou à noite, mas, eu
acho que, pelo menos, na semana seguinte, as
sessões deveriam ser realizadas às segundas, ter
ças e quartas, para que nós, partindo da preocu
pação do cornpanheíro Geraldo Campos, não dei
xássemos essa comissão sofrer o desgaste dessa
crítica de não funcionar, com essa perspectiva
de emendar o feriado da Semana Santa. Eu acho
que é muito importante que nós façamos o esfor
ço de nos reunirmos, ao menos ordinariamente
como está previsto, na semana que vem, inclusive
com reuniões extrordinárias, quantas forem ne
cessárias, após a normalização do calendário.
Mantenho a proposta da realização, na semana
que vem, das reuniões ordinárias.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Uma.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA- Sr. Pre
sidente, eu acho que poderíamos conciliar as coi
sas. Votaríamos, porque não cabe qualquer pro-
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blema, a proposta do Deputado MaxRosenmann,
do Paraná, apoiada pelo companheiro Deputado
Francisco Küster de Santa Catarina, e, por mim,
também, apoiada, no sentido de as reuniões das
segundas-feiras serem à noite de terça a quinta
- não cabe dúvida - horário normal. As reuniões
para audiências, que também foram propostas
pelo Constituinte Francisco Küster, seriam realiza
das, preferencialmente, à noite. Claro, se nós tiver
mos que ouvir uma pessoa que interesse para
esta comissão e essa pessoa só possa vir durante
o dia, nós não vamos deixar de ouvi-Ia, porque
a gente tem que conciliar interesses. O compa
nheiro ou o Presidente de entidade sindical impor
tante, uma entidade patronal, que não possa vir
à noite, nós vamos fazer disso um impeditivo de
ouvir essa pessoa, mas, de preferência, à noite.
E, quanto à Semana Santa, eu também sou favo
rável à proposta do companheiro Deputado Au
gusto Carvalho. Vamos fazer o possível para reali
zar essas três sessões. Agora, se todas as demais
comissões não se reunirem, nós não vamos ficar
aqui sozinhos. É impraticável. Agora, seria pro
posta da nossa comissão para esta reunião que
vaihaver com o Presidente da comissão Temática
e as demais comissões, que é pensamento da
nossa comissão, é desejo da nossa comissão,
que haja essas reuniões. E, se houver, encaixam
a proposta do Constituinte Francisco Küster: que
sejam feitas à noite. E, ficaria V.Ex"com - diga
mos assim - a autorização deste Plenário para
negociar e encaixar onde fosse possível Esse é
o espírito da nossa comissão que é, realmente,
o de fazer o máximo de sessões.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dionísio
Dal Prâ.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DALPRÁ
Sr. Presidente, Srs. Constituintes.

Com referência à sugestão do nobre compa
nheiro constituinte de Brasília, nós temos além
de outros imprevistos a questão de espaço, nos
aviões para os nossos Estados. Sabemos que eles
já estavam com problemas de lugares e, se nós
ficarmos aqui na segunda, na terça, na quarta
feira, será praticamente impossível viqjarmos de
Boeing numa Quinta-Feira Santa. Por isso, eu
queria dizer ao nosso colega de Brasília que esse
é, também, um problema difícil, que teremos que
levar em conta e submetermos à apreciação dos
nossos companheiros constituintes e, também,
quanto ao horário noturno de funcionamento das
linhas.

Eu gostaria de fazer uma sugestão aos compa
nheiros e ao Sr. Presidente de que essa reunião
tivesse o início às 20 horas, porque, se nós retar
darmos muito, avançaremos noite adentro, e, de
pois, no outro dia de manhã, teremos dificuldades
de comparecer às reuniões.

E também com referência à proposta do com
panheiro Constituinte Francisco Kuster, de Santa
Catarina, que teremos que recuperar, realmente,
as sessões que não forem realizadas na Semana
Santa, na próxima semana, com reuniões na parte
da manhão e à noite, sempre com o início pre
visto, se forem acatadas as nossas sugestões, para
às 20 horas. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Eu
gostaria de levar em conta e fazer um apelo a

V.Ex" que permanecessem com a nossa proposta
em discussão, porque não deixaremos de realizá
las; apenas, vamos transferi-Ias para o horário no
turno, na próxima semana. Necessariamente, a
não realização das sessões, conforme nossa pro
posta, a 13, 14 e 15, não tem nada a ver com
os prazos. Os prazos, se não forem prorrogados,
continuarão correndo normalmente. E, terceiro,
para lembrar a V.Ex" que a comissão é indepen
dente e autônoma. Se nós decidirmos que vamos
realizar as sessões noturnas, que seriam devidas
a 13, 14 e 15, e na próxima semana, 21 e 22,
nós, obrigatoriamente, necessariamente, não de
veremos seguir as demais comissões se decidi
rem que as reuniões da Semana Santa serão reali
zadas a 13, 14 e 15. Mas, eu faria o apelo de
que V. Ex"colocasse em votação e levasse isso,
como sugestão da comissão, para as demais co
missões temáticas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osvaldo
Bender,

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, gostaria de sugerir a V.Ex"que
a realização ou não das reuniões da Semana San
ta fossem ligadas ao funcionamento das reuniões
da Constituinte. Se a Constituinte funcionar, eu
acredito que nós tínhamos que fazer as reuniões.
Mas, se for suspensa lá, então, automaticamente,
ficaria suspensa. Seria uma sugestão, porque, se
não, nós iríamos ficar em contraste com o funcio
namento da própria Constituinte. Não haveria ra
zão de nós suspendermos, se funciona lá, porque
alguns vão ficar então para assistir às reuniões
da Assembléia Nacional Constituinte. Era nesse
sentido que queríamos ligar um fato a outro.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Wilma
Maia.

A SRA CONSTITUINTE WILMA MAIA - Sr.
Presidente, eu queria colocar o seguinte: se nós
ainda não começamos a discussão da matéria
constitucional e amanhã vamos ter reunião, na
Semana Santa não teríamos reuniões. Sei da difi
culdade de todos os companheiros, inclusive, em
se deslocarem para os Estados, fazer contatos
com as bases, referentes aos assuntos que vamos
discutir aqui. No entanto, nós só teríamos reunião
e começaríamos a discussão propriamente dita
no dia 13 e, no dia 13, já está prevista reunião
à noite. Nós já teríamos problemas aí para repor
a reunião da segunda-feira. Então, eu gostaria
de colocar, tendo em vista o que o nosso compa
nheiro falou em relação às reuniões da Assem
bléia Nacional Constituinte, se houver, eu acredito
que a comissão também deveria funcionar, de
acordo com o calendário previsto pela Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Mais
alguém deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)

Então, passaremos à votação dessa complexa
proposta, contando com a cooperação de todos.
Eu havia proposto estabelecêssemos, primeiro,
o horário das sessões. As matutinas seriam das
9 às 12 horas, se nós concordarmos com a pro
posta do Constituinte Max Rosenmann; e, à noite,
seria das 20 às 24 horas, que coincide, também,
só para aproveitar a experiênciá com a comissão

de Saúde, que nos encaminhou a proposta apro
vada, mantendo igual horário. Então, faríamos es
sa primeira decisão sobre o início e o término
das sessões.

Os que concordarem que as sessões matutinas
se iniciem às 9 horas e terminem às 12 horas,
e que as notumas comecem às 20 horas e termi
nem às 24 horas queiram permanecer como es
tão.

o SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, peço a plavra para encaminhar a vota
ção sobre o horário noturno.

É um hábito, no Brasil, de se ouvir o noticiário
da noite. É o noticiário mais importante que nós
temos através da televisão. Faço uma proposta
conciliadora ou dois tipos de propostas: que co
meçamos após o noticiário da noite - estou habi
tuado a marcar reuniões depois do "Jornal Nacio
nal", nem a hora se marca - porque, principal
mente para nós, políticos que vivemos de notícia,
nós não só elaboramos como somos autores das
notícias mas, nós também, vivemos delas para
realimentá-Ias; ou trazemos para cá uma televisão,
para que todos assistam o notíciário da noite e,
após, começar. Porque, eu estava conversando,
aqui, com um companheiro, não adianta querer
contrariar hábitos e cultura, querer modificar cer
tas coisas. Eu, contava um episódio de uma firma
agrícola que resolveu determinar que todos os
trabalhadores trabalhassem no dia de Santa Luzia.
Eram 1.200, foram 130 para trabalhar, e quem
não fosse seria demitido. Ninguém ia demitir na
da, porque 99% não vai mesmo. E vejam que
nós vamos marcar para às 8 horas e vamos passar
pelo vexame da televisão chegar aqui filmar:"São
8:15h e não tem ninguém, são 8:30h e não tem
ninguém". É muito melhor seguirem as coisas
que são naturais. O francês tem um provérbio
muito bom sobre isso "expulse o natural e ele
voltará a galope". Não vamos querer nada contra
a maré. Ou nós fazemos após o noticiário da
noite, de fato e de direito, ou vamos fazer só de
fato. De direito fica para às 8 horas, e todos vão
chegar aqui após o noticiário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Queria solicitar ao Constituinte Ronan Tito que
fizesse uma proposta para o horário que acha
que os presentes possam estar presentes.

O SR. CONSTITUINTE sréuo DIAS - Por
favor, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não! Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Stélio Dias.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Con
cordo que as reuniões matutinas fossem realiza
das das 9:00 às 12:00 horas e as notumas em
horários convocados por decisão da Presidência.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Não,
o propósito nosso era ter um horário.

O SR. CONSTITUINTE
Acredito, Ex", das 9:00h às 12:00h, as noturnas
também das 21 :OOh à meia noite.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -
Também. ,,--

O SR. CONSTITUINTE
Das 21:00h à meia noite, aí sim, exatamente às
21:00h poderíamos começar.
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O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
_ Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar
o colega Constituinte Bender, para dizer o seguin
te: nós vamos ter a prorrogação, isso é o óbvio,
parece me que é o óbvio, e eu sinto a necessidade
da maioria desta Comissão ter uma posição favo
rável à prorrogação. E, vou mais além, se nós
quiséssemos nós poderíamos, o Congresso Na
cional, o Senado e essa equipe extraordinaria que
poderia ceder à Constituinte, à Assembléia Nacio
nal Constituinte, toda essa assessoria, nós pode
ríamos até montar uma fábrica de Constituição
aqui, se fosse esse o objetivo. Mas, não é esse
o objetivo. A pressa é inimiga da perfeição. Aqui
estamos para fazer uma Constituição e eu me
insurgi numa oportunidade quando o eminente
chefe do nosso Partido dizia o seguinte:

"Vamos num ato que envolva toda a Nação,
o sentimento nacional, e tal, no dia 7 de setembro,
colocar a Constituição ao público concluída pron
tinha" e por ai afora. Acho que não é por aí, se
não der para ficar pronta a Constituição até 7
de Setembro, até 15 de Novembro, fim de novem
bro, dezembro, janeiro, o importante é que se
faça uma coisa bem-feita. A nossa missão é fazer
uma Constituição que contemple todo o universo
de aspiração da nossa gente, de quase 140 mi
lhões de brasileiros que nós somos e não de uma
elite, porque, queiramos ou não, representando

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pois
não.

Queríamos colocar, então, em votação, agora,
a questão da proposta para prorrogação do prazo
para propostas. O objetivo de dilatá-lo além do
dia 24 ou 27, e nós levaremos essa proposta à
reunião de hoje à tarde com a Presidência da
Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronan
Tito.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) _ AI- que nós desejamos que haja uma prorrogação,
guém deseja fazer uso da palavra sobre essa pro- que fique aprovado esse espirito de prorrogação.
posta? Que pelas segundas-feiras pela manhã não O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
haveria sessões e, sim, à noite. _ Sr. Presidente, peço a palavra.

Então, colocamos em votação a proposta do
Constituinte Max Rosenmann. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -

Se alguém estiver de acordo que permaneça Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osvaldo
sentado. (Pausa.) Bender.

Aprovado. O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Discordo da prorrogação pelo seguinte: os pro

Quem estiver de acordo, então, que fique senta- jetos que os nobres srs, constituintes pretendem
do, apesar de que às sextas-feira, inclusive ama- apresentar, já estão formalizados dentro do espí-
nhã, não haverá sessão na subcomissão. rito e das propostas e, praticamente, tenho certe-

Alguém deseja encaminhar a votação? (Pausa.) za,todas elas elaboradas. Por isso mesmo, acre-
Aprovado por unanimidade. dito que a sugestão que teriamos que levar seria
O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr. a de não prorrogar.

Presidente, apenas para esclarecer. Não prorrogar, porque o tempo foi previsto no
S V Ex" I'· Regimento Interno. E nós teremos 30 dias para

. e.. convo~asse,e as podenao ser extraor- . a discussão dos projetos e para ouvir as partes
dinárias, pelo Regimento. e aquelés que pretendem vir, e ai, ainda teríamos

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Per- tempo de prorrogar na segunda etapa. Mas, na
feitamente. Aobservação é muito oportuna. Deci- primeira etapa, na apresentação dos projetos, eu
diriamos em função do volume de trabalho e a acredito que deveríamos de dar, agora: mais do
realidade vai nos dizer da conveniência, senão que nunca, urgência, porque nós somos cobra
ficaríamos com parte do calendário normal ordi- dos. Somos cobrados quando vamos às bases
nário do nosso funcionamento. e, inclusive, pela parte da manhã, em várias entre

vistas que damos, as perguntas principais são:
por que essa morosidade?Por que não deslancha?
Por que prorrogações? Então, eu, apenas quero
me colocar nesse posicionamento. De minha par
te, não seria eu que iria me opor à prorrogação
mas, tendo em vista, principalmente, a opinião
popular e a aspiração do povo que quer ver o
andamento dos trabalhos. Estou ponderando
neste sentido, por isso venho mantendo a minha
posição.

O SR. CONSTITUINTE RONANTITO - Bom,
eu acho que o Presidente está coberto de razão.
Não adianta, aqui, queremos trabalhar em des
compasso com a Casa. Se a Casa, se toda a
Constituinte, todas as Comissões e todas as sub
comissões não prorrogarem o prazo, não vamos
ter nem como prorrogar e, se ao contrário, todos
prorrogarem, não adianta nós não prorrogarmos.
Então, eu acho que não devemos colocar em
votação mas devemos nos submeter à decisão
maior da Constituinte. Se houver prorrogação pa
ra todas as Comissões sim, e se não houver, te
mos que nos curvar a essa realidade. Porque não
devemos ser um soldado que marcha certo num
exército onde todo mundo marcha errado.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte MaxRo
senmann, que pediu a palavra em primeiro lugar.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
O único ponto que seria importante nessas nego
ciações que o Presidente fará com os demais
Presidentes de subcomissões é que talvez pela
característica da nossa ser necessário tantas au
diências públicas e ser um assunto tão palpitante,
que V.Ex" leve o pedido da nossa subcomissão,
que realmente seja feita a prorrogação, porque
algumas subcomissões talvez não tenham essa
necessidade tão presente de contato como a po
pulação como a nossa. Que fique somente claro

oSR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Três
horas pela manhã e três horas à noite. Então
nós iniciaríamos votando essa questão do horário.

Os que concordarem que as reuniões matu
tinas tenham inicio às 9:00h e encerramento às
12:ooh, e as noturnas iniciem às 21:00h e o encer
ramento às 24 horas, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.)

Está aprovado o nosso horário de trabalho para
as sessões matutinas e noturnas. Segunda ques
tão seria que as audiências públicas de 5:00h
às 8:00h, fossem sempre noturnas, sempre no
período das 21:ooh às 24:ooh.

Alguém deseja a palavra para encaminhar a
votação?

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA-Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Uma.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA- Como
eu me referi, eu acho que nós deveríamos dizer
"preferencialmente", porque pode ocorrer que
uma pessoa que convenha a esta Comissão ouvir
tenha problema de vir à noite, então, preferen
cialmente à noite. Quando alguém fosse convi
dado, dizer "à noite". Agora se ele disser que não
pode vir à noite, porque às vezes é uma pessoa
idosa, sei lá, então. "Preferencialmente, à noite".
Agora, não é por isso que nós ficaremos impe
didos de ouvir uma personalidade que fosse da
conveniência da Comissão:

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Al
guém mais quer encaminhar a votação?

Se ninguém mais desejar fazer uso da palavra,
poremos em votação, com o adendo do Consti
tuinte Mário Uma: que as reuniões para audiên
cias públicas se realizem preferencialmetne à noi
te.

Quem estiver de acordo com esta proposição
queira permanecer sentado. (Pausa.)

Está aprovada por unanimidade.
Poderíamos colocar em votação, também, ago

ra, a questão da prorrogação do prazo para pro
postas.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Permi
ta-me fazer um pequeno lembrete?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Uma.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA- Falta
colocar em votação'a proposta do ilustre Consti
tuinte do Paraná Max Rosenmann, das segundas
feiras.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não. Colocaremos, então, em votação a proposta
do Constituinte Max Rosenmann, no sentido de
que as sessões das segundas-feiras se realizem
das 21:00 às 24:000 e não pela manhã, tendo
em vista as dificuldades dos que moram fora,
que têm as suas bases fora de Brasilia.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Eu
acho que a proposta do ilustre Constituinte não
prejudicaria, porque, digamos seriam três dias pa
ra as audiências. Caso houvesse as reuniões de
audiências seriam realizadas nas terças, nas quar
tas nas quintas nos sábados e domingos.
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o povão nós estamos em todos o seu universo.
Nós aqui constiuímos uma elite, nós estaremos
atropelando os segmentos da sociedade que
queira participar diretamente, através das audiên
cias.

Esta é uma situação, feitas essas colocações,
e eu defendo a tese de que, os Srs. saiam daqui
credenciados por nós outros a defender a tese
da prorrogação. Ela é fundamental. Ela, inclusive,
consolida o espírito da responsabilidade maior
de se fazer uma coisa bem feita e não uma coisa
improvisada. Porque nós poderemos concluir
dentro dos prazos regimentais. Prazoé prazo, mas,
via de regra, não conheço nenhuma questão que
foi definida da melhor forma possível em função
da existência do prazo. Eu acho que essa preocu
pação com o problema prazo é, realmente, secun
dária, o fundamental é que se faça uma boa Cons
tituição.

Quero que os colegas entendam a necessidade
de nós darmos esse encaminhamento. Não é um
confronto com a idéia do colega Bender, em ab
soluto, mas essa ponderação para que tiremos
aqui uma proposta que credencie o Presidente
da nossa Subcomissão a defender esse pleitojun
to à instância maior da Constituinte. Este é o nos
so objetivo.

o SR.CONSmUINTE MÁRIO UMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de es
clarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Uma.

O SR. CONSmUlNTE MÁRIO UMA - Pare
ce-me que não houve um pronunciamento formal
deste Plenário sobre a proposta do Constituinte
StélioDias,das reuniões de segunda, terça e quar
ta serem transferidas para ...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Po
deremos em votação a seguir, depois que votásse
mos a questão da proposta que levaremos hoje
à tarde...

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - O pro
blema do prazo!

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -- É.

O SR. CONSmUlNTE MÁRIo UMA - Sobre
essa questão eu gostaria de exterminar a minha
opinião, inclusive lembrando aos ilustres compa
nheiros desta Comissão que já há um grupo de
parlamentares com um projeto de resolução, para
apresentar ao Plenário da Constituinte, que pode
alterar esse prazo, é no sentido de alterar esses
prazos. Não sei se o nobre Constituinte Francisco
Küster tem conhecimento disso. Já há um com
panheiro aí tomando assinaturas para prorrogar
os prazos. Eu comungo com a opinião do Consti
tuinte Francisco Kuster, uma Constituição é uma
coisa que, mesmo que atrase um pouco, não
vamos deliberadámente desejar que ela atrase,
mas não vamos, a pretexto de fazer a coisa na
data marcada, deixarde ouvirtodos os segmentos
que nós temos a obrigação de ouvir.Esta Comis
são vai cuidar do interesse dos trabalhadores e
dos funcionários públicos, logicamente da maio
ria ou da totalidade dos assalariados deste País
e do povo em geral. Então, eu acho que a gente
tem que ter o máximo de compreensão e tolerân-

cía, paciência, para que esta Constituição possa
refletir, da maneira mais precisa, os interesses
e as aspirações do povo. A minha posição é fran
camente favorável à prorrogação dos prazos. E
acho que devíamos dar - como bem disse o
companheiro Küster - um crédito de confiança
ao nosso Presidente para debate e diálogo com
os demais Presidentes das Comissões, obter essa
prorrogação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edmíl
son Valentim.

O SR.CONSmUlNTE EDMlLSON VALENTIM
- Recebi, na manhã de ontem, do meu Estado,
da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do
Riode Janeiro, um pedido no sentido de se entrar
em contato com a Presidência da -Constltuinte,
e nós fízemosisso através da Liderançado Partido,
no sentido de prorrogar esses prazos, coisa que,
na nossa opinião, há muito tempo, a gente vem
acompanhando o desenrolar dos trabalhos e no
tando que todos os acontecimentos que surgiram
durante esse período atrapalharam, de uma ma
neira concreta, o próprio cronograma já apresen
tado pela Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte. E como os dois companheiros
Constituintes já se manifestaram na atenção que
nós, desta Subcomissão, devemos dar às audiên
cias, atenção aos movimentos de trabalhadores,
eu queria lembrar, também, que, digamos, se
mantivesse esse prazo nesse período que, inclu
sive, tem a Semana Santa e tem essa discussão,
se transferirmos as audiências da semana seguin
te ou não, e já há esse detalhe subseqüente, que
por si só já atrapalharia e muito, se nós tivéssemos
que convidar alguma entidade, algum represen
tante da sociedade para se manifestar, daqui até
o dia 24 ou 26, que é o prazo final,para apresentar
alguma proposta, não teria nem condições mate
máticas desses segmentos da sociedade se mani
festar e apresentar propostas em tempo hábil que,
inclusive, fosse da atenção dos Srs. Constituintes.

Nesse sentido, eu queria dizer que concordo
com as observações do Constituinte Francisco
Küster e do Constituinte Mário Uma, no sentido
da prorrogação, visando obter uma maior partici
pação e, inclusive facilitar que essas audiências
dos movimentos dos representantes da sociedade
tenham condições não só de falar, de manifestar,
mas inclusive de propor, de se manifestar em
termos de sugestões que fossem colocadas a nos
sa apreciação. Essa é a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Paim.

O SR. CONSmUlNTE PAULO 'PAIM - Gos
taria de ponderar aos constituintes as minhas
preocupações sobre essa proposta de prorroga
ção. Por que coloco isso? Os companheiros estão
vendo que o conjunto da sociedade brasileira está
apontando com soluções à Assembléia Nacional
Constituinte.

Eu me preocupo com o fato de que antes mes
mo de iniciarmos os trabalhos, já começamos
a levantar que não vaihaver condições de comple
mentarmos e ouvirmos a sociedade. Preocupo
me - e digo mais - também, porque existe
uma ampla discussão hoje na sociedade brasileira
da perspectiva de termos as eleições diretas em

1988. Conseqüentemente, nós aqui, da Comissão
dos Trabalhadores, que não queremos um retro
cesso em hipótese alguma, entendemos que hoje,
que se fala tanto em golpe neste País, dever-se-ia
falarem democracia, dever-se-ia falarem eleições
diretas. Estaríamos contribuindo para que, lá fora,
aqueles que tentam fazer com que a Assembléia
Nacional Constituinte fique deturpada, prejudica
da perante a opinião pública, soem mais uma
vez.Os constituintes, antes de iniciarem os traba
lhos, já estão propondo que ela seja estendida
até o ano que vem.

Entendo que é fundamental, sim, que nos des
dobremos por quantas noites forem necessárias;
chamem-se as entidades, a cm, a CGT - falo
cm e CGT porque faço parte da Central Única
dos Trabalhadores - para que discutam conos
co, participem conosco, e que, de fato, se consiga,
em 15 de novembro, ter uma Constituição pronta
e apontando já para o mandato do Presidente.
Eu o defendo em 88. Se não for em 88, que
possamos em 15 de novembro dizer:vai ser em
1989; mas que seja em 1988.

Levanto essa preocupação, pois acho que é
um assunto muito delicado e me preocupo em
que saia essa recomendação aqui da Comissão
dos Trabalhadores, propondo já que a nova Cons
tituição não esteja elaborada em 15 de novembro
Acho que é o contrário: temos que nos redobrar,
nos multiplicar no trabalho, para que, de fato,
em 15 de novembro, esse povão que está lá fora,
sofrendo, todo mundo sabe, da pior forma possí
vel, tenha uma nova proposta para a sociedade
brasileira.

É um compromisso histórico que temos que
assumir, e a Comissão dos Trabalhadores vai ser
fundamental pela posição que daqui pontilhar.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, pela ordem. Sou obrigado a
fazer uma colocação rápida e de forma muito
respeitosa ao colega que fezas ponderações, com
as quais concordo em parte. Mas tenho a impres
são de que, em momento algum, coloquei a idéia
de que sou contra a que tenhamos uma Consti
tuição pronta em 15 de novembro. Em absoluto.
Também não sou nenhum visionário a ponto de
imaginar que teremos o sucesso que teve o Con
gresso Nacional nos idos de 1967, uma época
trágica da nossa história, e, posteriormente, 1969.
E fizeram uma Constituição rapidinho, e a altera
ram mais rapidamente ainda.

Então, se pudermos concluir antes, tanto me
lhor.Mas precisamos ser realistas.N é que coloco
a questão. Não sei se o colega traria a Confede
ração que representa aqui para debater conosco
até o dia 24. Não sei se S. Ex"lograria este êxito.
Nós poderemos arbitrar a nossa vida, o encami
nhamento das nossas questões e dos nossos
compromissos diante da nossa responsabilidade.
Mas não podemos influir, objetiva e diretamente,
tentando tutelar a vontade de outras pessoas, prín
cipalmene organização. Eles devem se reunir para
decidir as questões para chegar até aqui.

De repente, estamos diante de uma realidade,
que é o problema prazo. E, queiramos ou não,
vamos ser realistas, a Semana Santa é um compli
cador nessa questão. Que reunião vamos realizar
na Semana Santa? Não vamos ter reuniões na
Semana Santa. Eujá digo de antemão: não estarei
aqui, assumo a responsabilidade de dizerque não
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estarei aqui na Semana Santa. E não estarei mes
mo.

Precisamos encarar com muita responsabili
dade. Não vamos sair daqui anunciando aos qua
tro ventos que estamos defendendo o retarda
mento da conclusão do trabalho da Constituição.
Não é por aí. Não podemos ficar nos autoflage
lando também. Não é isso, em absoluto. Temos
que debater. Se a maioria decidir que não vamos
defender essa tese, eu me submeto à decisão
da maioria. Mas eu defendo uma tese contrária
a sua tese e à do Bender, respeitosamente. Faço
essa colocação para fazer um reparo à idéia de
que eu não propus a que não tivéssemos a Consti-

_ tuição concluída em 15 de novembro.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
que está em discussão - s6 para precisar a dis
cussão, porque o debate está se prolongando,
por liberalidade da Mesa inclusive, com mais de
uma intervenção de um mesmo constituinte 
é apenas para que possamos ser portadores do
ponto de vista da subcomissão, sobre a prorro
gação do prazo para a apresentação de propostas;
está previsto o seu encarramento para o dia 24
deste mês. Nós seríamos apenas portadores de
uma proposta da subcomissão e apenas para
prorrogação do prazo de apresentação de pro
postas.

Tem a palavra o Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZANTUNES 
N6s sabemos, e não convém aqui esconder isso,
que O povo tem ojerizapor esse negócio de pror
rogação: prorrogação de mandatos ou quando
não vem com outra coisa, a hora que se vê que
se vai perder, vem o parlamentarismo, de quatro
em quatro anos vem um.

Mas vamos à prorrogação. Se for possível pror
rogar-se o prazo para apresentação de projetos
sem dilatar o prazo dos trabalhos da Constituinte,
compactar isso será o melhor. Ninguém venha
para cá com essa história de que o povo quer
falar. Está bom, o povo está querendo falar há
muito tempo, e já falou mesmo. Mas s6 que aqui
não se acata a voz do povo. Esta Casa não acata
a voz do povo. É mentira, é conversa fiada.

Os trabalhadores querem falar e estão falando.
Os aposentados estão com fome; eles estão falan
do. Só que aqui não se ouve.

O que acontece é que ninguém tem aqui um
prazo matematicamente certo para uma Consti
tuinte ideal, ninguém tem. Seis meses? Sete me
ses? Oito meses? Então, o que temos de fazer
é não falar em prorrogação de prazo e trabalhar
com objetividade para que essa Constituinte saia
e não sirva para pretexto de prorrogação de man
datos. Se ela se dilatar demais, poderá servir de
pretexto àqueles que querem falar em mandato
de 5, 6 ou 7 anos.

Devemos lutar para que somente o prazo para
. apresentação de projetos seja dilatado, em virtude
de ter perdido aí essas duas semanas - de 26
para cá - sem nada termos feito em termos
praticamente de Constituinte. Foi só organização
da Casa.

Para encerrar, esse povo lá embaixo está furioso
mesmo, porque levou-se dois meses s6 para Regi
mento. Então, o povo não está querendo mais
prorrogação nenhuma; ele está querendo ver esta
Constituinte. Se quiséssemos, em sessenta dias,
com muita discussão, muita emenda e remenda
e ouvir povo, salvaríamos o povo todinho - se

a Constituintevaisalvaro povo. Sessenta, noventa,
cento e vintedias dariam. Com muita objetividade,
todo mundo falaria,falariaoutra vez,votaria, ..des
votaria" e tudo o mais, e pronto.

O problema não está aí não há prazo matemá
tico para Constituinte. É trabalhar com objetivi
dade. Esse período se pudesse ser dilatado, intro
duzido dentro do prazo da Constituinte, aí sim.
Mas sem levar uma proposta de dilatar todos os
prazos: empurra esse para frente, o outro para
frente, o outro vai até fevereiro do mês que vem.
Aí, não!

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
(Intervenção fora do microfone.) - Sr. Presidente,
apenas para uma comunicação. Nesse caso, reti
ro a proposta de que seja votada a não prorro
gação, desde que seja protelado o espaço para
apresentação de projetos, sem prejuízoda conclu
são final, inclusivedos trabalhos da nossa Comis
são. Poderia se estender até quase os últimos
dias a apresentação ainda de propostas de proje
tos. Seria, então, nesse sentido, acredito que seria
unânime, - que todos concordam que V. Ex'
seria portador desta proposta junto às demais co
missões e à Presidência da Constituinte.

OSR. CONSTITUINTE PAULO PAIM-Sr. Pre
sidente, só para complementar. Esta também é
a nossa posição.

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pas
samos, então, à votação, lembrando só que te
mos, de acordo com o § 4° do art. 17, quarenta
e cinco dias para a conclusão dos trabalhos da
subcomissão. Aproposta envolveapenas que n6s
sejamos portadores da sugestão ou da proposta
de prorrogação do prazo para apresentação de
propostas à Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte para compor. Nós colocaremos, primeiro,
em votação, a proposta do Constituinte Francisco
Küster, de que n6s sejamos portadores da pro
posta de prorrogação ou dilatação. Quem estiver
de acordo com essa proposta queira permanecer
sentado. (Pausa.)

Está aprovada, por unanimidade, e nós sere
mos o portador na reunião de hoje à tarde, já
junto à direção da comissão temática. Sem pre
juízo de mais nada, nenhuma outra proposta está
embutida nesta. É somente a prorrogação do pra
zo para apresentação de proposta.

Nós passaríamos, agora, à última proposta
apresentada, que se refere aos trabalhos da Sema
na Santa. A proposta apresentada pelo Consti
tuinte Stélio, no sentido de que as reuniões que
deveriam se realizarnos dias 13, 14 e 15, segunda,
terça e quarta-feira da Semana Santa, fossem
transferidas, como sessões extraordináris notur
nas, não para o dia 21, 22 e 23, porque o dia
21 nós teríamos a sessão matutina, faríamos na
terça, quarta e quinta, porque segunda-feira é fe
riado. Faríamos, então, nos dias 21, 22 e 23, terça,
quarta e quinta, à noite, quer dizer, as matutinas
e notumas, para compensar os três dias de Sema
na Santa.

Isso, também, seria apenas uma proposta, por
que se a Constituinte funcionar e todos funcio
narem, nós seguramente teríamos dificuldadeem
não funcionar. Mas fica colocada a proposta. Al
guém deseja encaminhá-Ia?

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- A proposta, considerando aquela ponderação

feita pelo companheiro Geraldo Campos, é que
se mantenham as sessões normais na segunda,
terça e quarta da semana que vem.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - En
tão, nós poríamos em votação, primeiro, a pro
posta primeiro apresentada, para que se fizesse
a transferência das reuniões dos dia 13, 14 e 15
para os dias 21, 22 e 23 à noite, além das reuniões
normais rnatutínas,

Quem estiverde acordo que nós sejamos porta
dores dessa proposta queira manter-se sentado.
N6s colocamos primeiro a de quem primeiro a
apresentou, que foi a de prorrogação.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
Eu gostaria que V. Ex' submetesse à votação o
funcionamento da Constituinte. Se a Assembléia
Nacional Constituinte funcionar na semana que
vem, automaticamente n6s teríamos reuniões.

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Mas
é isso que ele está dizendo, companheiro.

O SR. CONSTITUINTE (Augusto Carvalho) 
Agora, n6s vamos levar uma proposta até a Cons
tituinte (fora do microfone, inaudíve/). Muitoobrí
gado.

O SR. CONSTITUINTE (Max Rosenmann) 
Antes de encerrar os trabalhos, eu que queria
fazer um convite à Bancada do PMDB dessa sub
comissão...

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Eu
queria solicitarque nós concluíssemos a votação.
(lnaudíveJ.)

Nós temos, então, três propostas, concreta
mente. Uma, para que nós transfiramos, em nome
até da autonomia da subcomissão, os trabalhos
das reuniões de 13, 14 e 15 para 21, 22 e 23,
à noite. Outra, de que n6s condicionemos essa
proposta ao funcionamento ou não da Assem
bléia Nacional Constituinte, nesses dias: segunda,
terça e quarta da pr6xima semana. E uma terceira
para que nós, independentemente da situação,
funcionássemos necessariamente na segunda,
terça e quarta.

Então, vamos colocar primeiro a do Consti
tuinte Stélio Dias, que foio primeiro a apresentar,
que é a da transferência das reuniões de 12, 13
e 14 para 21, 22 e 23. Quem estiver de acordo
com a proposta da transferência das reuniões per
maneça sentado. (Pausa.)

Então, são oito votos favoráveisà transferência,
contra cinco. Então, n6s seremos portadores da
proposta e levaremos hoje à tarde, ainda, à direção
da comissão temática.

O SR. CONSTITUINTE (Osvaldo Bender) 
Pela ordem, Sr. Presidente. Não apenas portador,
como já foi decidido que, de maneira alguma,
não vai ter reuniões aqui, porque é uma proposta
concreta.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
uso da soberania da subcomissão. Com isso, nós
concluímos a votação das propostas apresenta
das.

O SR. CONSmUlNTE EDMILSON VALENTIM
- Exatamente. É isso que eu queria esclarecer:
por essa proposta feita,mesmo que a Assembléia
Nacional Constituinte funcionar, nós não funcio
naríamos?
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o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Es
sa foi a proposta do Constituinte, Stélio Dias, que
foi posta em votação e foiaprovada por oito votos
a cinco.

Então, está tomada a decisão.
Tem a palavra o Constituinte Max Rosenmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN-
... a Bancada dessa subcomissão do PMDB,para
que eles queiram compareceramanhã, aqui neste
mesmo local, às oito horas da manhã. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
próxima reunião ficaria, então, de acordo com
as decisões tomadas, para as nove horas do día
22, já que nós não teremos reunião amanhã. Só
essa reunião convocada, porque pela manhã fun
cionará a Constituinte. Então, às sexta-feiras ficou
decidído que não se fariam reuniões da Subco
missão, que funcionariam de segunda a quinta
feira.Segunda-feira é feriado, pelo que não haverá
reunião.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE·
Ll.I - Questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Eu queria saber qual é o instante em que
nós começaremos a díscutír o conteúdo das pro
postas. Hoje eu já trouxe aqui propostas para se
rem díscutidas. Fui informado pela Mesa que de
vem ser apresentadas à Direção-Geral da Cons
tituinte.

Eu gostaria que V. Ex' nos informasse qual é
o mecanismo da apresentação de propostas, das
díscussões, qual é a ordem das propostas que
serão discutidas, isso para que a gente possa,
lá na próxima reunião, iniciar o trabalho propria
mente dito, que, imagino, seja o desejo de todos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós
esperávamos ter tido ontem uma reunião, à tarde,
que foi transferida para hoje, às 15 horas, junto
à Direção da Comissão Temática, para que nós
colhêssemos maiores informações sobre o fun
cionamento. Esperamos, então, que hoje à tarde
nós as consigamos. No entanto, o que nós conhe
cemos é que todos os quinhentos e cinqüenta
e nove Constituintes têm o direito de apresentar,
de encaminhar à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte as suas propostas. - Ela fará a sepa
ração, de acordo com os assuntos, com os temas,
e as encaminhará às Comissões Temáticas e es
tas às subcomissões.

Nós temos informações de que já havia seis
centas propostas em poder da Mesa. No entanto
nós não recebemos ainda a nossa parte.

. Nós, hoje à tarde, devemos ser informados
quando chegariam às nossas mãos para que nós
começássemos a díscussão sobre o material que
foi encaminhado à Mesa, o que já aconteceria
na primeira sessão da próxima...

O SR. CONSTITUINTE - (Fora do
microfone)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
que podía adiantar é que ontem, embora informal
mente, em uma reunião da Bancada do PMDB,
o Uder Mário Covas informou que havia 600 e
que estavam sendo encaminhadas já. Embora
aqui não tenham chegado ainda, é de esperar
quehoj.eisso aconteça.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, usando aí da prerrogativa, até
da autonomia da nossa Subcomissão, nós pode
ríamos, sem prejuízo algum, abrir um espaço nas
nossas reuniões ordinárias para díscutir, já antecí
pamente, proposta, por exemplo, se nós tivésse
mos condlçôes de hoje, sem um comprometi·
mento maior, sem querer quebrar esse encemí
nhamento superior dado pela Mesa. Porque eu
acho até uma inversão de valor, de repente eu
tenho uma proposta, o Constituinte Domingos
Leonelli tem uma proposta e ele entra lá, entra
em uma fila e vai chegar aqui...

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO BENDER
-Isso não foiesclarecido antes, inclusive foiuma
surpresa. Todos pensávamos que fôssemos en
frentar nas Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Re
gimentalmente, está díto que o encaminhamento
é feito à Mesa da Assembléia Nacional. Por isso
que essas 600 já foram encaminhadas.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCOKüSTER
- Eu insistiria no seguinte: se tivéssemos um
espaço de 15 ou 20 minutos para que o colega

apresentasse e nós já estaríamos conhecendo,
sabendo antecipadamente o que viria.Porque nós
somos tolhidos em produzir as coisas aqui, apre
sentar e debater e até apurar, melhorando a pro
posta, um colega ajudando o outro a melhorar
a sua proposta, por aí afora. Se nós pudéssemos
criar no final das reuniões ordinárias - são 20
minutos para nós discutirmos sem poder delibe
rativo, e tal, para não ferir o Regimento Interno.
Nós ficaríamos à vontade, seriam as explicações
pessoais das Assembléias Legislativas,das Câma
ras dos Vereadores, explicações pessoais essas
que seriam importantes porque estaríamos crian
do alguma coisa nova aqui sem feriro Regimento
Intemo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Sr. Presidente, apenas para uma sugestão, tam
bém, referente ao funcionamento da nossa Co
missão. Pergunto como V.Ex'vai procederquanto
a inscrição para o uso da palavra, e por quantos
minutos. Teremos que estabelecer critérios senão
vamos ter confusões.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não. Cada um de nós recebeu uma pasta e com
um roteiro para a primeira reunião da comissão,
e nela prevêem-se prazos, inclusive para interven
ções, para audíências dos que vieram aqui repre
sentando entidades, defender seus pontos de vis
ta. Eu queria solicitar que todos lessem esse rotei
ro que foi dístríbuído e nós, então, veríamos os
prazos sugeridos, se são regimentais e aqueles
que não forem nós díscutiremos para ver a melhor
forma de aproveitamento do nosso tempo.

Seguramente, na próxima reunião, daqui a 12
días, 13 dias, nós já teríamos conhecimento pleno
dessa proposta de roteiro.

Com relação à proposta do Constituinte Fran
cisco Küster, nós queríamos dizer o seguinte: a
Mesa acha que seria prudente entrarmos em con
tato com a Comissão Temática para vermos a
maneira como vamos receber o material já enca
minhado pelos constituintes à Mesa em forma
de proposta, e aí nós decidíríamos a sua proposta
díante do volume do trabalho, da maneira que
viesse, e até da experiência das sugestões troca-

das hoje à tarde com as demais subcomissões
e com a direção da Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Pela ordem, Sr. Presidente. -

Eu só queria fazer uma última sugestão. É~e
sendo a nossa subcomissão que vai debater -e
vai elaborar o capítulo referente aos Direitos dos
Trabalhadores, e aproveitando também que, den
tro da conjuntura e das circunstâncias do que
ficar resolvido, do indicativo que se tirar, dos acer
tos de comd funcionar as subcomissões, inclusive
com relaçãd às audiências, eu gostaria de sugerir
que, na medida do possível, dentro da realidade
inclusive da lestrutura desta subcomissão, que ela
procurasse viabilizarum contato com a maioria
das entidades sindícais, no sentido de levar as
entidades sindicais à constatação da Constituinte
desta subcomissão e dos prazos que as entidades
sindicais..teriampara, inclusive, se manifestar den
tro dessa subcomissão para as suas propostas
serem apreciadas pelos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - En
tre os prazos constantes desse roteiro está previsto
o prazo que teria cada representante de entidades
que aqui viesse se manifestar defendendo o ponto
de vista da sua instituição, que me pareceu até
um prazo muito modesto, prazo para represen
tante de entidade usar a palavra, prazo de 10 mi
nutos; prazo para interpelação ao orador feito por
membro da subcomissão ou Constituinte a ela
não pertencente, prazo de 3 minutos. Foi o que
eu estava propondo, que nós conhecêssemos
melhor o texto desse roteiro e sobre ele nós nos
pronunciaríamos na primeira sessão, a ser reali
zada na terça-feira, dia 21, às 9 horas, nesse re
cinto.

Nada mais havendo a tratar, agradeço a pre
sença de V.Ex'" e encerro a reunião.

(Encerra-se a reunião às 11 horas e 40
minutos.)

ANEXO À ATA DA 3- REU/'IIÃO DA SUB
COMISSÃO DOS DIREfTOS DOS TRABA
LHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS,
REU/'IIÃO EM 21 DE ABRIL DE 1987, ÀS
21:40H, E PUBLICADA so SUPLEME/'/TO
AO DAlYC rr 53, DE N5/87.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Está
aberta a reunião.

Srs. Constituintes, procuramos o Presidente da
comissão à qual estamos afeta, Edme Tavares,
mas não o encontramos - deve estar chegando
hoje - para discutir a questão do número de
quantos somos nós, os membros da Subcomis
são dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores
Públicos.

Por enquanto temos 24 nomes já apresentados
e como o Regimento fazreferência a 63 na Comis
são Temática, se subdívídos por três, deveria dar
20; então, queremos rediscutir o assunto com
S. Ex", mesmo porque três desses nomes nos
vieram sem formalização nenhuma.

Uma cópia de oficio que foi encaminhada ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,"
é uma relação dizendo que-este é que é o quorum
definitivo,mas sem assinatura. Então, tentaríamos
amanhã esclarecer para formalizar esta questão,
quantos somos nós, até a definição de quorum
para que os trabalhos possam ser iniciados.
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Como amanhã está marcada uma reunião, às
15 horas, do Presidente com as Mesas das subco
missões, levaríamos esse assunto a S. Ex'

Encaminharam-nos os nomes de Roberto Ba
lestra, do PDC de Goiás, que estava constando
como efetivo e suplente, e ele teria sido definido
como sendo efetivo; de Wilma Maia, do PDS
e de João da Mata, do PFL que são os três nomes
que estão além. Essa questão ficaria para ser defi
nida amanhã.

Expedimos, - isto já deve ter sido informado
hoje - oficios com telex convidando as três cen
trais sindicais para serem ouvidas, dez confede
rações e comunicamos a 120 confederações o
funcionamento da subcomissão, o horário para
ouvir as manifestações.

Já recebemos hoje a primeira manifestação de
Antônio Magaldi, da USE se propondo a compa
recer para ser ouvido no dia 23 quando ele se
encontrará em Brasília, independente de nós ofe
recermos hospedagem ou qualquer outra coisa.
Ficamos de dar-lhe uma resposta amanhã. Seria
oportuno já irmos dando início à questão das
audiências porque segundo o roteiro que nos foi
fornecido o prazo começou a contar do dia 9
de abril, e parece que não há propósito de alterar
este prazo. Trinta dias depois o Relator deveria
apresentar o relatório com o anteprojeto, e pelo
o fluxograma que nos foi oferecido o prazo termi
naria no dia 11 de maio. Já perdemos os dias
da Semana Santa e teremos, então, de fazer o
roteiro de maneira que possamos ouvir o maior
número possível de representantes de entidades
e outros órgãos que se entendesse necessário.

Tínhamos relacionado para ouvir, trazendo
aqui, a título de sugestão, as duas centrais sindi
cais, USE e CUT, e três intersindicais que acha
mos que seria também importante, que são DIEE
SE, DIAPe ESAP.

Existe uma entidade que já se ofereceu tam
bém, UBIP, que é ligada à informática e se propõe
a discutir a questão da influência da informática
- e aí vem a automação do trabalho, robôs na
questão da mão-de-obra. Achamos que seria inte
ressante isso, porque é uma questão nova sobre
a qual as constituições anteriores não versaram.

Pensamos em ouvir dez confederações e tam
bém a ANDES dos professores, a FITERP, que
é da Educação, a Federação dos Servidores Públi
cos de Brasília, a Coordenação dos Servidores
Públicos Federais, um movimento sindical do Rio
de Janeiro; e temos uma proposta do Constituinte
Edmílson Valentim de que também ouçamos as
bases, além de uma representação da mulher tra
balhadora para que possamos ter uma visão do
conjunto.

Aqui, hoje, já foi levantado, pelo nosso relator,
a sugestão de que se ouvissem órgãos governa
mentais, a exemplo do MinistroAlmir Pazzianotto,
que está preparando um projeto de lei de greve
e isto interessaria antes que S. Ex' encaminhasse.

Houve uma sugestão feita na reunião da comis
são temática com as mesas das subcomissões,
para que se ouvissem por último os represen
tantes do Governo - se se entendesse ouvi-los
- para evitar que eles venham a influir com as
suas informações em prejuízo da idéia que pudés
semos formar ouvindo os representantes da clas
se. Outra sugestão era de que se ouvisse também
representação patronal, porque as decisões de
alguma maneira feririam seus interesses e seria

conveniente ouvir as objeções que eles tivessem
a apresentar.

Estamos levantando tudo isso como idéias para
serem discutidas. Estavámos pensando em suge
rir que no dia 23 procurássemos ouvir o máximo
possível, usar 8 reuniões e tentar ouvir 3 entidades
representantes de 3 entidades por reunião.

Na primeira sessão já ouviríamos os represen
tantes da USE e além deles poderíamos também
ouvir o do DIAP, o Dr. Ulisses Rledel, que está
aqui mais ao nosso alcance, porque a sede é
aqui em Brasília - está inclusive, participando
do assessoramento e tentaríamos completar a
reunião do dia 23 com mais uma outra entidade,
e já amanhã pensamos passar um telex ou telefo
nema para manter contacto com esse pessoal
de maneira a poder organizar a pauta.

Hoje já foi fornecida aos membros a relação
das 94 propostas que nos vieram através da Mesa.
De qualquer forma, até segunda ordem, pelo espí
rito que senti da reunião, não é propósito da Mesa
da Assembléia alterar os prazos; a pretensão é
que utilizemos os dias para os trabalhos extraordi
nários, de maneira a poder assegurar que os pra
zos finais sejam cumpridos em que pese o esforço
que isso vai demandar por parte dos relatores.

Pretendemos que esse roteiro, que foi distri
buído com datas e sua fundamentação, seja se
guido.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Não
ouvi ainda, no que foi exposto, nenhuma refe
rência a V.Ex' ouvir os trabalhadores rurais, princi
palmente, o Presidente da Contag.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nas
dez confederacões está incluído José Francisco,
Presidente da Contag para vir aqui.

Pensou-se em ouvir até mais algum sindicato
de base, para não se ficar apenas a nível de confe
derações e federações.

O SR. CONSTITUINTERONANTITO - Efeti
vamente, no Rio e em São Paulo é que há uma
realidade forte, uma realidade total, mas precisa
mos saber a realidade do campo também.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - E
são 8 milhões de pessoas organizadas hoje, um
potencial muito grande.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, gostaria de sugerir também fos
se ouvido o Presidente da Confederação Nacional
dos Bancários, que é um setor dos mais impor
tantes que passou por uma greve fundamental
agora no País, e que, por estar ligada à questão
do capital financeiro, que é o principal inimigo
da Nação, acho que tem muíta contribuição a
dar aos nossos debates, ou a Contec, ou entidade
vinculda ao setor fmanceiro.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nas
dez confederações já está incluída ao Contec.

O SR. CONSTITUINTERONANTITO-Ótimo.
Pelas razões expostas, a greve recente vai ser mui
to importante como contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Srs.
Constituintes, quanto à questão do quorum desta
subcomissão, isso está dependendo da reunião
com a Presidência da comissão temática, ama
nhã, uma vez esclarecida, passaríamos a observar
outro número para nosso quorum - por en-

quanto continua sendo 11 para nós. Nesse caso
começaríamos pela leitura da ata sintética, como
manda o Regimento.

O SR. CONSmUlNTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, eu não queria ser desmancha prazeres
mas o acesso está muito dificíl; só mesmo os
abnegados conseguiram chegar aqui hoje. Ama- .
nhã, na reunião que vão ter os presidentes das
subcomissões com o Presidente da Mesa, pode
ser que ele venha ratificar esse número de 24,
e aí não teremos quorum. Acho que poderíamos
conversar, como estamos fazendo, informalmen
te, adiantaríamos o assunto, mas sem dar o cará
ter formal, com as devidas desculpas que peço
ao Relator, que tem razões para isso. Apenas estou
querendo evitar aborrecimentos, porque alguém
poderá amanhã impugnar esta reunião. Se a fizer
mos informal, mas seguindo uma linha de racio
cínio, poderemos antecipar a reunião, sem tor
ná-Ia formal.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Mais
alguém quer manifestar-se a respeito da questão?

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMlL4.N
- Sr. Presidente, acompanho o pensamento do
Constituinte Ronan Tito. Acho que é uma cautela
necessária.

Em primeiro lugar, indago se foram avisados
para a reunião desta noite?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Fo
ram.lnclusive avisados da reunião ainda na sema
na que antecedeu à Semana Santa.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Quer dizer,
se não houvesse este problema do aumento de
número de integrantes da subcomissão, teríamos
um número legal, não teríamos problema. Face
a esta alteração que houve no número de inte
grantes da subcomissão, parece-me que é pru
dente aguardarmos, de acordo com a opinião
do Constituinte Ronan Tito

O SR. CONSTITUINTERONAN TITO - Com
todo o respeito pela opinião do companheiro Má
rio Lima, também concordo que seria mais pru
dente aguardarmos o contato amanhã com a dire
ção da comissão temática para conhecer qual
o número de quorum real, e aí passaríamos a
funcionar na conformidade. Assim continuaría
mos hoje fazendo a nossa discussão sobre os
assuntos que interessam ao funcionamento da
subcomissão.

O SR. RELATOR(MárioUma)-Sr. Presidente,
a primeira coisa que temos que definir é se esta
subcomissão vai ficar neste jogo de empurra, por
que o Regimento é claro. Não sou um escravo
da lei, porém acho que há um limite para a gente.
A lei da gente é o Regimento. Aqui, no art. 13
reza o seguinte:

"Art. 13. As comissões incumbidas de
elaborar o Projeto de Constituição, em núme
ro de 8 (oito), serão integradas, cada uma,
por 63 (sessenta e três) membros titulares
e igual número de suplentes."

Sendo de 63 está ilegal.A nossa comissão te
mática está ilegal, porque já tem 65 membros.
Do mesmo jeito que as Lideranças partidárias
mandaram 65, pode até daqui a uma semana
botar 70, se não frearmos esta situação. E fica
"este negócio" de não ter reunião por falta de
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quonJm. Assim vai ficar ruim para a gente. Como
sabemos que o Presidente e o Relator não fazem
parte das subcomissões, então temos 61 mem
bros para distribuir em 3 subcomissões - daí,
20 em duas e 21 em outra. Devemos tomar uma
posição mais firme em relação a isto - e quando
digo nós, falo de todos da subcomissão.

Edever e obrigação de todos nós. Vamos com
isto custar a engrenar nossos trabalhos. Eu não
tenho dúvidas. Concordo com a opinião do ilustre
amigo, Constituinte Ronan Tito. A minha intenção
é que a gente não fique neste impasse, senão
quando é que começamos os trabalhos? É uma
subcomissão que será polêmica. Não adianta a
gente pensar que não vai ser não, porque vai.

É uma subcomissão que pelos assuntos que
tratará será polêmica. E tem gente que não sei
o que é que está pensando. Estamos na 4" reunião
e, praticamente, não começamos ainda nossos
trabalhos. Estamos só fazendo um ensaio.

Concordo com a opinião do ilustre Constituinte
Ronan Tito de não fazermos a reunião formal
por precaução. Mas que esta precaução não fique
para todas as reuniões, reunir só por precaução,
senão assim a gente não começa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Nossa concordância se prende ao fato de que,
seguramente, amanhã definiria isto. Esta seria a
última que faríamos nesta situação de incerteza
sobre o quorum, porque amanhã a Presidência
da Comissão vaí-nes dizer realmente qual é; e
seria trazido aqui o efetivo, o número real de com
ponentes seria então esclarecido amanhã, impre
terivelmente. Então não haveria outro dia para
passarmos por isto.

OSR. RELATOR(MárioUma) -Sr. Presidente,
eu pediria sua permissão só para fãzer uma comu
nicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Recebemos
de nossa Secretária, D"Vera, um calendário onde
ela diz:

"V'mte e seis do três a vinte do quatro (26-3
a 20-4), 30 dias a contar da promulgação
do Regimento para sugestões,"

Mas, hoje, eu recebi do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses
Guimarães, o seguinte telegrama:

"Informo o prazo apresentação sugestões
pelos constituintes terminará dia 11 de maio,
possibilitando democrático oferecimento va
liosa contribuição para exame e decisão das
comissões e subcomissões para elaboração
da Constituição. Esclareço também que as
subcomissões e comissões poderão se reu
nir em caráter extraordinário a partir das 17
horas, às terças, quartas e quintas-feiras, uma
vez que integram no debate da matéria cons
titucional, e que o regimento prescreve tam
bém no plenário da Constituinte. Rogo sejam
decisões levadas ao conhecimento dos dig
nos integrantes desta comissão. Disponha
do admirador Agradecido.

Constituinte (j)ysses Guimarães, Presiden
te da Assembléia Nacional Constituinte."

Aquele prazo que era 24 de abril foi estendido
para 6 de maio.

Estamos à disposição para a apresentação de
sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - As
propostas, não é?

O SR. RELATOR(Mário Uma) -As propostas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - As
propostas poderão ser encaminhadas à Mesa ou
à comissão, até o dia 11.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Dia 11 é o
término do prazo para apresentar o relatório final
da subcomissão. Penso que para nós a coisa vai
ficar mais dificil, porque tínhamos 18 dias e que
agora foram reduzidos para 6 ou 5 dias. Por aquele
cronograma que foi distribuído naquele dia, o rela
tório terá que ficar pronto no dia 11 de maio;
2 dias depois, distribuição dos avulsos; 5 dias
para a discussão, dia 19 encerram-se as discus
sões. Há um prazo de 3 dias para o parecer do
relator, dia 22 a sua apresentação e encerra a
votação. Dia 25 teremos de estar aprovando o
nosso anteprojeto para mandá-lo para a comissão
temática. O dia 25 de maio é o nosso dia fatal,
não só do relator, mas de todos nós.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Te
mos certeza disso.

Sr. Presidente, eu pediria licença para pergun
tar, então, para dirimir uma dúvida que agora pai
rou: Quer dizer que o prazo para os relatores apre
sentarem o relato final não é no dia 11, mas sim
no dia 24?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Não,
é no dia 11 de maio. O dia 24 de abril era o
dia final para nós constituintes apresentarmos
propostas. Este prazo, com o telegrama do presi
dente, foi elastecido para 6 de maio. Agora o prazo
de anteprojeto a ser apresentado pelo relator per
manece o mesmo, dia 11 de maio.

O SR. CONSTITUINTE RONANTITO - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
que ocorreu é que o presidente comunicou que
houve uma prorrogação de prazo para encami
nhamento de propostas, mas sem alterar os pra
zos finais. O que poderemos fazer, se os debates
exigirem, é fazer reuniões extraordinárias para
continuarmos debatendo até quando necessário,
respeitado o prazo final.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM -Sr. Pre
sidente, permite-me?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM - Sr. Pre
sidente, estou preocupado, acredito que primeira
mente tenhamos que definir o caráter da reunião:
se vai ser informal ou formal. Creio que a primeira
coisa a se definir é isso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Co
mo o nobre Constituinte Mário Uma retirou sua
proposta, tínhamos também concordado; mas
depois que S. Ex' retirou, ficou apenas como uma
reunião informal, mas isso ocorrerá somente hoje.

Voltando à questão dos prazos: os 30 dias que
tínhamos do dia 9 de abril a 11 de maio, são
os 30 dias em que o relator deverá apresentar
o relatório fundamentado com o anteprojeto da
matéria; depois disso teríamos 5 dias para rece-

bermos avulsos e relatórios desse projeto, quando
começaríamos os debates. Teríamos 72 horas
para a discussão do anteprojeto; encerrada a dis
cussão o relator terá 72 horas para emitir parecer
sobre as emendas, sendo estas e o anteprojeto
submetidos à votação.

As emendas rejeitadas serão arquivadas poden
do, entretanto, serem reapresentadas depois nas
demais fases da elaboração da Constituição. E
a subcomissão, a partir de sua constituição, terá
o prazo de 45 dias, que é esse prazo final do
dia 25 de maio e aí não teremos mais prazo e
se a presidência mantiver firmeza, como já senti
mos, não concederá outro prazo, não haverá pror
rogação.

Poderíamos preparar uma proposta para ser
apresentada amanhã, ou seja, de acordo com es
sa informação que nos vem da presidência, man
tendo as sessões das 9 às 12 horas e modificando
o horário das reunióes das 21 às 24 horas, para
o horário das 17 às 20 horas. Desta forma tería
mos até mais tempo para prorrogarmos o nosso
tempo.

Amanhã proporíamos aos demais membros
desta subcomissão, porque hoje a reunião não
é de caráter formal.

Como todos estão lembrados, esta semana te
ríamos, na terça, quarta e quinta-feira, sessões
matutinas e noturnas para compensar, de acordo
com a decisão, a Semana Santa.

A pauta Seria a do dia 23; depois de amanhã,
começaríamos a ouvir a USI, o DIAP e vamos
ver se conseguimos pelo menos três audiências
em cada reunião, a partir do dia 23.

O SR. RELATOR(MárioUma) - Sr. Presidente,
como sugestão: não haveria alguma entidade se·
diada em Brasilia que pudéssemos ouvir também
no dia 23?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
Constituinte Augusto Carvalho, daqui de Brasília,
não poderia dar alguma sugestão?

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTO CARVALHO
- As entidades de grau superior, todas elas têm
sede aqui em Brasllia. As Confederações dos Tra
balhadores, e em particular da Contec, acho
que já é possível; se já temos duas entidades a
serem contactadas, acho ser possível conseguir
esse contato, posso ajudar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - En
tão ouviríamos no dia 23 a Contec o DIAP e a
USI.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Gos
taria de sugerir, já que nesse primeiro dia ouvíría
mos uma entidade representativa dos trabalha
dores, que seria a USI,o DIAP, que é departamento
intersindical eu proporia para que na primeira au
diência ouvíssemos uma entidade do servidor pú
blico que tenha sede aqui em Brasília, no sentido
de a primeira reunião já ter esse caráter de uma
entidade de trabalhador, uma entidade intersin
dical que representaria, no caso esses dois setores
e uma entidade de servidor público, o que não
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prejudicaria a Contec ou as outras confederações
em uma outra data.

Essa a sugestão que queria fazer para essa pri
meira reunião.

o SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Temos que ser práticos, se temos a perspectiva
de conseguir - não faço questão que seja Con
tec, seja <::ontag, acho que temos que fazer a
subcomissão funcionar - uma entidade como
foi sugerido pelo companheiro, acho que esse
é o objetivo principal. Se tivermos perspectiva,
seja qual for, estaremos contemplados.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Tem
sede em Brasflia, como não poderia deixar de
ser, a Federação dos Servidores Públicos de Brasí
lia;poderíamos convidá-Ia para o dia 23, enquanto
ouviríamos outras entidades.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM-Sr. Pre
sidente, estou com uma pequena preocupação
quanto ao número de entidades a serem convi
dadas, pelo pouco tempo de que dispomos. Le
vanto a preocupação de tirarmos alguns princí
pios para essas convocações; de repente vamos
ter que ouvir o Sindicato dos Melúrgicos de Ca
noas, de onde faço parte, porque resoM colocá-lo
na lista de convidados, e aí todos os demais pode
riam fazer a mesma coisa e isso não sei se seria
recomendável; daí por que estar preocupado e
achando que deveriamos convidar somente enti
dades de caráter nacional.

Tenho essa preocupação, pois sabemos que
o movimento sindical é polêmico, muito compli
cado; por exemplo, se convocarmos o movimento
sindical do Rio Grande do Sul, sabendo que lá
existe a COT, CGT, USE; quem viria em nome
do Rio Grande do Sul? É complicado, por isso
creio que nós, como subcomissão, deveriamos
criar algumas normas e convocar somente entida
des que tenham caráter nacional, caso contrário
vamos convocar a Federação dos Funcionários
Públicos de Brasília,depois háa Federação Nacio
nal, convocaríamos também a Federação Nacio
nal? Levanto esta minha preocupação para discu
tir com os companheiros. Não seria interessante
respeitar o princípio das entidade de caráter nacio
nal, seja qual for?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - a
relação que havíamos feito, inclusivejá expedimos
os telex convidando-as, traz os nomes das três
centrais, sendo que uma delas já se manifestou
propondo vir dia 23. As três intersindicais; e o
DIAP está presente, porque a sede é aqui em
Brasília; dez confederações - ainda não tínha
mos ouvido nenhuma e a primeira será a caN
TEC - todas de âmbito nacional...

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, só para auxiliar.A primeira preo
cupação: as três íntersíndícaís, não são entidades
formais e são alguns sindicatos por Estados, e
é muito complicado ainda. Se convocarmos de
três Estados, vamos ter que convocar dos vinte
e quatros Estados, porque aí talvez já se crie uma
polêmica de caráter da convocação: por isso falei
em caráter a nível nacional. São preocupações
que existem dentro do movimento sindical, diver
sos companheiros participam do movimento sin
dical e são sabedores dessas preocupações. Que
isso não entrave os trabalhos desta subcomissão.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, acho que o companheiro Paulo
Paim não entendeu a classificação de íntersín
dicaís, que seriam o DIEESE, o DIAP e o ESAP;
são essas três a que V.Ex"se refere.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM - Permi
ta-me colocar a preocupação: a proposta que ha
via era quanto a intersindicais estaduais, a minha
preocupação é nesse sentido; quanto às de cará
ter nacional não há problema algum.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
questão surgiu com a Federação dos Servidores
Públicos de Brasflia, que é uma entidade local,
não tem sentido nacional, é filiadaà confederação
mas por si só não representa nacionalmente. Po
demos, então, até para não abrir exceção, pelo
menos no início, ouvir - vamos pedir ao Consti
tuinte Augusto Carvalho manter a convocação,
o convite, - a CONTEC, a fim de que possamos
ouvir, no dia 23, a representação dos bancários
a nível nacional - atendendo à observação do
Constituinte Paulo Paim para não ouvirmos senão
entidades de representação nacional.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
-Concordo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
nosso projeto, como foi dito, era de dedicar oito
dias para audiências e em cada uma ouvir três
entidades. E nós começaríamos no dia 23 a fazer
isto, enquanto providenciariamos montar a au
diência, sempre com o espírito de ouvir as nacio
nais - e as que não fossem, no tempo que so
brasse, nós nos dedicaríamos a ouvír os sindicatos
de Estado ou federações.

Há um problema com a sugestão que eu achei
muito objetiva, que é de ouvir a representação
da mulher trabalhadora-até porque muita gente
acha que é a mesma coisa, quando não é, pois
até a comissão que vai tratar dos direitos do ho
mem especificou também "é da mulher", porque
a mulher entende que tem questões específicas.
N, mesmo que não exista uma entidade de mu
lheres, nacionalmente, nós pediríamos que de
uma entidade determinada, representativa, princi
palmente, uma que contivesse um contínqente
feminino muito grande, pudesse vir uma repre
sentante sua para se ver o lado específico da parti
cipação da mulher. Deixaríamos para ouvir as fe
derações no final, quando tivéssemos já ouvido
os principais representantes.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSillOlNTE EDMlLSONVALENTIM
- Para fazer esta intervenção, vou relembrar a
observação que o Constituinte Ronan Tito falou
no inicio com relação a entidades de trabalha
dores rurais. Se repararmos, entidade nacional
de trabalhadores rurais,só tem a Contag e, devido
à preocupação e à própria realidade que a maioria
de nós conhecemos sobre os trabalhadores ru
rais, eu acharia que só uma audiência com os
trabalhadores rurais, seria assim desproporcional
em relação aos trabalhadores urbanos. E neste
sentido acho que a gente deve procurar aqui, atra
vés de um bom senso, e eu não vejo um critério
bairrista, ou regional, chamar também uma ou
duas federações de algum Estado, com relação
à questão do trabalhador rural. É uma realidade,
vamos ter que discutir a questão dos direitos dos
trabalhadores, e só há uma entidade nacional que

fale sobre a questão do trabalhador rural. Então,
seria justo - na nossa opinião, - que se pudess~

discutir aqui, inclusive, qual seria uma outra enti
dade, uma outra federação que tivesse um Estado
polêmico, um Estado onde houvesse um clima
de agravamento muito grande nos conflitos e,
os trabalhadores rurais fossem ouvidos, numa
proporção maior.

É uma preocupação que eu tenho.
A segunda preocupação que eu tenho, estive

conversando com o Constituinte Paulo Paim, e
com o Presidente, era justamente de procurar,
de uma certa maneira, e também com toda a
voz de bom-senso, ouvir não só a cúpula do movi
mento sindical, procurar ouvir também discutir
a melhor maneira de fazê-lo, as representações
de sindicatos - e aí temos uma proposta; eu
já estava no plenário e uma vez ouvi o compa
nheiro Paulo Paim ler uma carta de um moví
mento sindical gaúcho, um movimento sindical
que representa uma reunião dos sindicatos, de
diversas entidades da COTe da CGT, tiraram uma
pauta unitária; e ele leu uma carta em nome do
movimento sindical gaúcho.

Acho interessante, a partir do momento em
que as entidades de base reúnem tiram uma pro
posta unitária, interessante também ser ouvida
essa proposta, porque aí não é uma ou outra
tendência do movimento, de a COT ou a CGT
estar falando, mas sim uma proposta única, unitá
ria do movimento sindical de um Estado.

Também seria uma outra proposta que, inclu
sive, eu coloquei e que eu gostaria que os compa
nheiros analisassem para se poder discutir.

a SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Ouvi
mos a proposta, anteriormente, do Constituinte
Paulo Paim, e do Constituinte Edmilson Valentim,
que nós nos limitássemos a ouvir as represen
tações nacionais mas chegássemos às bases do
movimento sindical, mas há o problema que o
Constituinte Paulo Paim levantou: como contentar
a todos? Porque se se chama a base do movi
mento do Rioe de São Paulo, evidentemente que
o Rio Grande do Sul, Pernambuco, ou outro Esta
do qualquer pode se sentir prejudicado.

Vamos ter que enfrentar esta questão de ma
neira a que nós possamos unir as bases, embora
explicando que nem todas poderão ser ouvidas;
ao contrário, bem poucas, talvez.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Na
proposta intermediária, então, que nós tentásse
mos localizar lideranças dentro de regiões geoe
conômicas mais ou menos homogêneas e que
seriam diferentes. Por exemplo, a Constituinte WIl
ma Maia acaba de falar sobre ouvir o trabalhador
rural do Nordeste. Ouvir um trabalhador rural por
exemplo, daquela área do Pará, o Bico do Papa
gaio, ali da contenção do Araguaia, onde há uma
zona constantemente conflagrada. Fiz 3 viagens
de avaliação daquela região e alihá uma realidade
sul generis. Então, em vez de ouvir um sindica
lista mineiro ou um sindicalista gaúcho, vamos
ouvir um sindicalista de realidade sul generis.
de realidade bem determinada, das áreas de con
flito,por exemplo. Uma das coisas que nós quere
mos, e talvez o objetivo maior da Constituinte
seja esse, é estabelecer o clima de harmonia, e
não de confronto, portanto, ouvir para evitar con
flitos, tentar sentir a realidade que deve ser com-
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pletamente diferente daquela dos trabalhadores
rurais do Estado de Minas Gerais.

O SR.CONSmGlNTE RONAN mO-Parece
que por aí passaria a haver o equilibrio para que
nós tivéssemos uma idéia das bases e dificilmente
poderia ser reclamado. Evidente que os metalúr
gicos de São Paulo, poderiam dizer que eles são
mais representativos, não sei lá o quê, mas aí
acreditamos que aqueles outros são representa
tivos de uma realidade.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Por
exemplo, quanto à realidade de que são muito
bem representados os metalúrgicos da Região
de São Paulo, isso é na verdade, mas é realidade
que não tem nada a ver com o trabalhador rural
do Bico de Papagaio ou pelo menos, vamos dizer,
não há muita semelhança. São realidades com
plementares díspares.

O SR.CONSlliGlNTE PAULO PAIM- No que
se refere às propostas intersindicais estaduais, a
minha preocupação é mais ou menos a que V.
Ex"levanta. O que todo mundo sabe, é que tanto
a Contag como a car, como a CGT, elas têm
uma influência enorme nas diversas áreas do
campo, de norte a sul deste País; e acompanham
esses conflitoscomuns. Eu ficariacom a proposta
do Constituinte Ronam Tito, com a seguinte reda
ção, que, aliás, não é minha, foi colocada por
ele: nós convocaríamos as entidades de caráter
nacional e eventualmente operários de áreas de
conflitos. Não sei se isto, mais ou menos, pega:
de áreas de conflitos. Minha preocupação é que
não fique uma convocação só das ligas sindicais
estaduais. E digo mais, o meu Estado é fácil:
nós ouvimos esta semana passada, da COT,CGT
e todas as federações, uma proposta comum,
que vou trazer aqui e apresentar, para mim não
é problema. Agora,vaiter problema quem conhe
ce o movimento sindical disparado a nívelnacio
nal. A própria Contag vai ter problema. Nós ouvi
mos a federação, e as federações são filiadas à
Contag, outras são fllíadas à COT; a própria COT,
como a CGT,têm que mandar para cá trabalhador
do campo ou da cidade, porque ambos são filia
dos a centrais sindicais, como é o caso da Contag,
com o trabalhador rural.

Então, eu ficaria com esta redação: de prefe
rência as entidades de caráter nacional e eventual
mente, ou em caráter extraordinário, trabalhado
res das áreas de conflitos, e aí poderia entrar o
Nordeste, o Bico de Papagaio, seja lá o que for.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
idéia que preferencialmente as de entidades na
cionais, isto já estava assentado, até porque os
convites encaminhados foram às confederações,
às centrais, que representam principalmente o
movimento. Agora, nós faríamos essas exceções,
buscando as zonas de conflitos, representantes
de regiões, o que completaria o quadro para nossa
informação.

O SR. CONSTrrUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, eu faço uma indagação: Quan
tos dias nós teremos para estas audiências?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tí
nhamos, em principio, assentado, com base nos
termos do Regimento Interno, 8 reuniões para
isso. Se ouvirmos três pessoas por dia, serão vinte
e quatro pessoas.

Quantas representações nacionais nós temos?
Vamos ser práticos.

Nós teríamos oito reuniões, regimentalmente,
no máximo. Se ouvirmos três pessoas por reu
nião, ouviremos vinte e quatro. Nós já temos três
centrais sindicais, dez confederações, o que fazem
treze, temos o Díeese, que é hoje um órgão que
todo movimento sindical ouve, o que fazem qua
torze, temos o DIAP, que é outro órgão nacional,
fazem quinze, e temos o Diesad, o que fazem
dezesseis. Ficariam oito órgãos para as exceções.

O SR.CONSmOlNTEAUGUSTO CARVALHQ
- Um detalhe: o nosso trabalho vai-se desen
volverem quantas reuniões?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Es
sa pergunta tem cabimento, porque temos vinte
dias até que o Relator nos apresente o relatório
fundamentado com o anteprojeto. Temos que
contar à base de quatro dias por semana, mas
é claro que nós podemos trabalhar extraordinaria
mente. Seriam oito reuniões por semana, fazendo
duas por dia. Em quatro semanas seriam dezes
seis.

Quando nós vamos fixar três pessoas por reu
nião, essa reunião não vai-se limitar a duas ou
três horas; vão ser duas ou três horas cada um
dos depoentes. Isso é inquestionável,porque além
da exposição que o depoente fará haverá depois
o questionamento, que se prolonga, às vezes con
forme a pessoa que é ouvida, por horas.
• Tudo isso nós teremos que considerar, a fim
de organizarmos devidamente a nossa atividade
aqui.

O SR. REALTOR (MárioLima) - Eu acho que
temos que escolher devidamente as pessoas, e
ver quantas efetivamente vamos escolher. Não
sei se não é importante também ouvirmos alguém
que integre o Tribunal Superior do Trabalho, al
gum Ministro, o próprio Ministrodo Trabalho.

O Ministrodo Trabalho viráaqui e levará quatro,
cinco, seis, oito horas em depoimento, isso é in
questionável, não há dúvida- com todo material
que nós temos aqui, e o questionamento que
se vai oferecer para o Ministrodo Trabalho, para
o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
E com referência à área do funcionalismo público,
temos que ver muito bem isso, porque a nossa
Subcomissão é dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos. Nós estamos nos limitando
muito ao aspecto trabalhador, nenhuma das pes
soas referidas que vão ser ouvidas me parece
que é do setor dos servidores públicos.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - En
tre as confederações já está a dos servidores pú
blicos.

Na proposta inicial, 'que já havíamos elaborado,
essa parte a ser discutida, três centrais sindicais
seguramente não falariam sobre o servidor públi
co. As intersindicais eventualmente falarão sobre
o assunto, até porque há uma idéia de não tratar
o servidor público como casta separada, mas co
mo trabalhador também. Nas confederações, foi
incluídauma dos servidores públicos. E nós tínha
mos colocado a Coordenação dos Servidores PÚ
blicos Federais, estive pensando até na federação
também. Dariam três centrais, três intersindicais,
dez confederações, o que dariam dezesseis. A

UBIP, da área da Informática, e que faz empenho
em ser ouvida aqui, tendo em vista a influência
da Informática em todo tipo de atividade dos tra
balhadores e dos servidores públicos, eles têm
tese a respeito, inclusive quanto à automação,
que influi inclusive na questão do emprego, até
na dispensa de empregado em empresa que se
automatiza. A federação que se ofereceu para ser
ouvida da Educação, que trata de professores e
empregados na administração escolar, a Andes,
que é a nível de Confederação Nacional dos Pro
fessores. Houve uma sugestão também para que
se ouvisse alguma coisa referente aos acidentes
de trabalho, alguém da Medicina do Trabalho,
de Cipas que pudesse também completar uma
outra sugestão.

Se fôssemos ouvir representantes do Governo,
talveztivesse todo cabimento que se ouvisse tanto
o Ministrodo Trabalho quanto o Ministroda Admi
nistração; poderíamos, mesmo deixando mais pa
ra o final, procurar os MinistrosPezzíanotto e Aloy
sioAlves.

Há sugestão feita de se ouvir alguma represen
tação patronal, foi uma proposta feita levando em
conta que poderiam as decisões aqui não levar
em conta as observações.

A verdade é que nós não iríamos elaborar para
eles, mas para os trabalhadores, em que o capítulo
da Ordem Social se refere a isso.

Se acrescentarmos algum Ministroda área da
Justiça do Trabalho, Ministro do TST, ficariam
três centrais, três íntersíndicais, dez confedera
ções, o BIP,a ANDE,a Coordenação dos Servi
dores Públicos Federais, Medicina do Trabalho,
dois Ministros, um Ministro do TST e, eventual
mente, a CPB. Nesse caso não estaríamos ouvin
do a representação da mulher, que podiamos até
acrescentar, mas levando em conta que teremos
três audiências por reunião, poderão não ter tem
po bastante. (Pausa.)

Pretendemos, a partir de amanhã, por telefone,
tentar fazer esses contatos.

O SR. CONsmGlNTE - Nós assim teríamos
chegado a 24, que é o número que estamos esti
mado, como o possível, sem ter levado em conta
sua sugestão das regiões, de ouvir representa
ções, com a seguinte composição: as três centrais
sindicais, as três intersindicais, as dez confede
rações, dezesseis; a mulher, dezessete; a de infor
mática; dezoito; a Andes, dezenove; CPB, vinte;
Coordenação dos Servidores Públicos,vinte e um;
a Medicina do Trabalho e os dois ministros, vinte
equatro. Ficaríamos assim e depois nós ajusta
ríamos de acordo com a realidade, que pode vir,
que não pode, as dificuldades eu fossem sur
gindo.

O SR. CONSTITUINTE - Houve um colega
que falou aí em diminuir o tempo.

As confederações, realmente, a CONTAG é a
única que tem um universo diferente. Claro que
as condições de trabalho do bancário são diferen
tes. Eu, por exemplo, sou trabalhador de petróleo,
não tenho sensibilidade para conhecer os deta
lhes do trabalho do bancário, como ele também
não tem sensibilidade para conhecer os detalhes
do meu trabalho. Mas poderíamos reduzir o tem
po, deixar a CONTAG com um tempo maior, por
que realmente ela é única, então a excesão se
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justifica.E as outras, numa reunião de três horas,
são cento e oitenta minutos, poderíamos ouvir
quatro confederações. Daria trita e seis minutos
para cada uma.

O SR. CONSTITWNTE - Regimentalmente,
fala-se em dez minutos para exposição e depois
três minutos para cada pergunta e três minutos
para cada resposta.

O SR. CONSTIT<lINTE - Dez e mais trinta.

o SR. CONSTITWNTE - A maioria já vem
com a coisa pronta. E a maioria desses presi
dentes de confederação estão aí há muitos anos.
Não é possível que eles já não tenham sintetizado
o pensamento. Tem presidente de confederação
aí que já tem estabilidade, tem dez, doze anos,
sei lá. Quer dizer, ele deve dominar o assunto
ao ponto de não perder muito tempo para dizer
o que ele pensa.

O SR. CONSTITWNTE - Pois é, a Fasubra
não foi ainda incluída aqui. Podia-se colocar a
Fasubra. Agora, é claro que os dias variarãomuito,
mas nós experimentariamos no primeiro dia, no
dia 23.

Agora, outra questão que eu gostaria de discu
tir, se nós considerarmos que esgotamos com
esse projeto de vintee quatro e tentando aumentar
mais oito, ouvindo a Fasubra e talvezo represen
tante regional de algun outro órgão.

Aqui,conforme foidito, ficaram as três centrais,
as três íntersíndícaís, as d!:z confederações, a re
presentante feminina, a CIBIP, a Informática,a AN
DES, a Coordenação dos Servidores Públicos, a
questão de Medicina,a Fasubra e os dois minis
tros das duas Pastas, Trabalhos e Administração,
AlmirPazzianotto e Aluízio Alves.

o SR. CONSTITWNTE - E a idéia de chamar
um minstro do TS17

O SR. CONSTlTWNTE - Bom, mas aí, nós
podíamos talvez incluí-lo quando fomos ouvir
quatro, aí nós incluiríamos um ministro do TST,
assim como estamos pensando...

o SR. CONSTlTWNTE - Astrês primeiras pa
ra ver como é que se conduz a coisa, ver o tempo
e tal, n6s vamos vendo como é que funciona
e aí já temos, mais ou menos o trote como é
que vai ser.

o SR. CONSTITWNTE - A partir da expe
riência concreta de que uma vida nos ensina.

o SR. CONSTlTWNTE - Dizque é no andar
que as melancias se acomodam, não é?

o SR. CONSTlTWNTE - Então no dia 23 se
riam a <lSE,a Conteg e o DIAP.

O SR. CONSTlTWNTE - Vamos sempre colo
car os que têm o mesmo tempo, não é? Colocar
numa mesma audiência aqueles que têm o mes
mo tempo, trinta minutos, quarenta minutos. E
aqueles que terão mais tempo numa sessão espe
cífica, no caso. Quais são as entidades que terão
que ter IP~" tl;'l:<1t ';" -

O SR. CONSTlT<li!'ITE - <lma confederação,
a dos Bancários; a central que seria a <lSE; e

uma intersindical,que seria o DIAP, nesse primei
ro dia, 23.

O SR. CONSTITUINTE - Se ouvirmos quatro
por dia, daria 45 minutos para cada uma. Eles
fariam uma exposição de dez minutos ou quinze
e teriam trinta minutos para perguntas.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - En
tão, já definiríamos para quinta-feira,dia 23, esses
três: DIAP, Conteg ê USE:

O SR. CONSTlTWNTE - À USI nós telefona
remos amanhã de manhã confrrmando.

O SR. CONSTlTWNTE - O Constituinte Paim
lembrou bem, seria a reunião da manhã ou da
noite?

O SR. CONSTlTWNTE - Essa é a pergunta
que eu queria fazer.Nós dissemos que seria prefe
rencialmente à noite, principalmente porque pode
estender mais. Começando às 5 horas a reunião,
se amanhã de manhã ficar isso aqui aprovado,
nós poderíamos prorrogar, se fosse necessário.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Dia
23, a partir das 17 horas. Então, essa questão
ficaria assentada já com quem seria ouvido no
primeiro dia, e nós iríamos programar nos dias
subseqüentes, que seria na próxima semana.

Uma coisa que queria consultar é como enten
dem os membros da comissão com relação ao
material, as propostas que nos foram encami
nhadas. Elas foram encaminhadas ao relator e,
do mesmo modo, a cada um dos membros da
comissão. Houve uma sugestão para que nós se
parássemos por tema para que se pudesse discu
tir, independentemente de debatedor, de que um
viesse fazer a exposição. Gostaria de conhecer
se há alguma proposta, algum idéia que possa
ajudar a fazer a separação por temas, por exem
plo: sobre a questão da jornada de trabalho, um
tema que vem sendo muito suscitado, estabili
dade no emprego, questão de aposentadoria, di
reito de sindicalização, direito de greve, partici
pação nos lucros das empresas. Porque sobre
esses temas há propostas. Faríamos algum deba
te sobre esses temas ou nos limitaríamos a ficar
a debater aquilo que fosse levantado pelos que
comparecessem às audiências, quando fôssemos
ouvir os representantes das confederações, das
centrais? Isso que nós aprovamos aí e enume
ramos aqui, não é?

O SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMILAN
- A minha dúvida é a seguinte: primeiro, eu acho
correto que a gente separe por tempo. Quer dizer,
tudo que é aposentadoria e a gente depois, nos
dias que serão reservados, para a nossa Subco
missão, então, debateremos especificamente
aqueles temas e até nos poderíamos eleger os
temas principais para o nosso debate - porque
n6s não temos tempo para discutir tudo isso aqui.

O SR. RELATOR (Márcio Lima) - Sim. Mas,
nós só debateríamos nas reuniões em que não
fôssemos ouvir ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Po
deríamos, por exemplo, amanhã de manhã, que
não vamos ouvir ninguém, já começar. Resolvida

a questão de expediente, por assim dizer, n6s
passaríamos a discutir um tema, por exemplo.
Separaríamos aqui, de dentro das propostas que
nos forem encaminhadas, alguns temas - e
aqueles que forem mais citados até poderemos
aproveitar, porque devem ser aqueles que mais
estão preocupando, e começaríamos o debate
dessa forma. Poderia ser útilporque nós já iríamos
nos conhecendo, inclusive,quanto ao posiciona
mento e ouvíndo a experiência de cada um. Está
bom assim dessa forma? Isso não implicaria em
votação, votação só haverá quando formos discu
tir o anteprojeto que nos trouxer o Constituinte
Mário Lima, Relator.

O SR. CONSTlTQJNTE EDMlLSON VALENTIM
- Também concordo com essa maneira. Eu
acho que a minha maneira inclusiveé mais salutar
para a gente deslanchar os trabalhos aqui da sub
comissão, que é justamente separar por temas
e debater. Agora, a minha preocupação é procurar
dividir esses temas e alocá-los nesses espaços
que nós teríamos para fazeros debates, para pro
curar debater o maior leque de temas possiveis
para, inclusive,dar subsídios para o nosso relator
elaborar o parecer. 56 tenho uma dúvida no sen
tido de que a Mesa, através do Presidente, proporia
uma divisão de temas no plenário da subcomís
são, e para isso, inclusive ficaria estipulado ~se

roteiro de debates, para os outros Constituintes
que não fazem parte dessa subcomissão, mas
que fizerampropostas também, terem condições
de vir aqui debater, sabendo o tema que será
discutido. Digamos, amanhã, vamos discutir o
quê? Os salários, vamos discutir uma jornada de
trabalho. Precisamos ter uma idéia dos temas,
quando eles vão ser discutidos. Isso seria possivel
quando se pudesse fazer um indicativocom rotei
ro oficialque esteja lá, como inclusivejá foi feito
em algumas subcomissões, para garantir que es
ses temas sejam discutidos de maneira pausada,
de maneira organizada.

O SR. CONSTlTWNTE - Para tornar mais efi
ciente, até mais expressivoo nossotrabalho: sepa
rados os temas, facilita inclusive, aqui, à própria
subcomissão, como para telefonemas aos Consti
tuintes, que têm propostas apresentadas, que
compareçam à reunião tal, do dia tal, que será
debatido o tema tal, no qual eles têm uma pro
posta apresentada. Quer dizer, isso vai dar um
gabarito à subcomissão. Não sei se vocês se lem
braram de fazer isso.

Deputado tal, senador tal e tal, telefona... "O
seu assunto aposentadoria, a sua sugestão núme
ro tal vai ser debatida a tal dia e a tal hora; o
Sr. está convidado a comparecer".

O SR. CONSTlTWNTE - Nós providenciaría
mos juntamente como o Constituinte MárioLima,
Relator, para fazer essa seleção dos temas para
apresentar, se possível amanhã ainda, pela manhã
ou à noite, para começarmos os detabes. -

O SR. CONSTlTWNTE - A Reunião com o
Presidente da Comissão Temática será amanhã,

-nãoé?Onde n6s vamos tirar essa dúvida inclusive
desses prazos, não é?

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Exa
to.

O SR. CONSTITUINTE - Porque se realmente
for mantido isso n6s'teremos que fazer um calen-
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dário para distribuir com todos os membros da
subcomissão, para não haver dúvida. Um calen
dário dia-a-dia, não é, para que não paire nenhu
ma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
importante era, amanhã, conhecermos quantas
reuniões normais nós faremos? Para vermos a
distribuição; se oito serão destinadas à discussão
de hoje até o dia onze de maio, que é quando
o Relatordeverá nos apresentar o anteprojeto com
relatório, em concreto. Descontando já sexta, sá
bado e domingo, que vamos utilizarou não depois
que conhecermos a realidade, quantas reuniões
nós teríamos de hoje, dia 21, até dia lI? O dia
onze já seria destinado a ele para fazer apresen
tação do seu anteprojeto.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Nobre Presi
dente, esse Regimento tem coisas, a meu ver,
arbitrárias; por exemplo, o problema do prazo para
o relator, em que prescreve trinta dias para, com
ou sem discussão preliminar o relator da subco
missão elaborar relatório com o anteprojeto 
art. 17 - e realização de cinco a oito reuniões
para audiência pública. Trinta dias, com ou sem
discussão. Eu gostaria de fazer o meu relatório
com discussão. Por isso eu acho que a gente
tem que, dentro do relatório, dentro dos prazos
regimentais, fazer a nossa composição aqui, para
que façamos um trabalho altamente participativo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Es
sa faculdade também é dada à comissão temática
e é dada à Comissão de Sistematização. O obje
tivo é cumprir o prazo. Se a comissão não for
capaz...

O SR. CONSmUlNTE - Fazer uma calen
dário do dia-a-dia para que todo mundo tenha
consciência das datas exatamente.

O SR. CONSmUlNTE - Se não fixar prazo
não sai nunca.

O SR.CONSmUINTE PAULO PAIM-A ques
tão do calendário que Mário propõe é tão impor
tante que eu lembro a questão dos ministros, não
e? Tem-se que entender a agenda deles lá, e o
Ministrodo Trabalho eu enfatizo também a impor
tância de ouvi-lo,porque ele encaminha esse pro
jeto de Leide Greve para o Congresso, vai encami
nhar para o Congresso, que é um absurdo, é
pior do que esse que está aí, na verdade. Propõe
até polícia parücularlara as empresas, para repri
mir trabalhadores. importante que ele venha
aqui o mais rápido possível para darmos, diga
mos, "uma prensa" nele até que ele retire esse
projeto e deixe que os constituintes encaminhem
um outro.

"O SR. RELATOR (MárioUma) - Nobre consti
tuinte, lia esse projeto que está hibernando na
Cãmara, que é o de n° 8.059/86, mas agora já
se anuncia que o Govemo vai mandar um novo,
que está sendo feito aí, às pressas. Quer dizer,
se não tivermos conhecimento, com algum tem
po, como é que vai ficar? Quer dizer, a gente
aqui trabalhando e o Govemo já fazendo outro
projeto, o chamado projeto das negociações cole
tivas. Temos que chamar o ministro, chamá-lo
às falas e dizer: "Como e? Vamos fazer aqui esse
trabalho para valer ou não?" Porque o Governo
joga o seu peso aí no Congresso, bota as suas
lideranças para trabalharem e esse projeto aqui

já é um absurdo. Eu disse ao Dr, Ulysses Guima
rães uma vez,em 1985, quando ele estava fazendo
o anteprojeto, que eu era presidente de um sindi
cato de Trabalhadores e nunca tinha recebido
nada do ministério. Foi distribuído a meia dúzia
de sindicatos e a meia dúzia de confederações
e eu sou presidente de um sindicato, que não
é muito grande e nem muito importante, mas
é de uma atividade essencial e eu não recebi nada
do ministério para opinar. Então, quem foi que
opinou? Se eu, como presidente de sindicato de
trabalhadores, não recebi, quem foi que recebeu?
Esta pergunta eu fiz e o ministro nunca me deu
resposta. De modo que acho importante que nós,
o mais breve possivel, o tragamos aqui para ele
se compenetrar de que não pode estar fazendo
uma coisa sem nos ouvir, sem a nossa partici
pação.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Nós
já podemos deixar assentado de que convida
ríamos o Sr. ministro, - embora isto contrarie
a sugestão do relator da comissão temática, o
Sr. Constituinte Almir Gabriel - e convidaremos
já, para ver se podemos contar com a presença
do Sr. Ministro Almir Pazzianotto na próxima se
mana e dizendo a S. Ex" que a preocupação prin
cipal é a questão do direito de greve; e gostaria
mos de ouvi-lo, também, sobre outros temas.

O SR. CONSmUlNTE - Pode inclusive, pre
veni-lopara que S. Ex" não caia no ridículo,porque
o projeto pode ser aprovado aqui como lei ordi
nária e ser institucional na próxima Constituição.
Não é?

o-SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
questão do Estatuto dos Servidores Públicos qua
se foi enviada como mensagem governamental
- o anteprojeto para se discutir como legislação
ordinária. No entanto, verificou-se que poderia fi
car inutilizado e, logo, perder a atualidade, ficar
inconstitucional, se fosse aprovado antes da Carta,
e decidiu-se, então deixarpara depois. Pelo menos
é o que nós conhecemos do pensamento do mi
nistro da área, e tentariamos ouvi-lo se pudésse
mos, segunda-feira, às 17 horas ou, então, neces
sáriamente, na próxima semana - o maeis cedo
possível.

O SR.CONSmUINTE-Inclusive, este recorte
aqui do JornaldoBrasU do dia 10, dizo seguinte:

"O projeto de lei de relações corretivas do
trabalho, em fase final de elaboração pelo
Ministrodo Trabalho, prevê a plena liberdade
de organização sindical, prevê punição para
os dirigentes ..."

Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho
aqui e ele já está fazendo outro lá.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Al
gum dos Senhores deseja discutir mais alguma
coisa? (Pausa.)

Não havendo quem deseja discutir, lembro que
amanhã nós iremos trazer os dias que teremos
reuniões ordinárias.

Nada mais havendo a tratar, vamos encerrar
os trabalhos da presente reunião.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 22 horas e 50

minutos.)

4' Reunião OrdInária

Aos vinte e dois dias do mês de abril de- mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas, em
sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência do Se
nhor Constituinte Geraldo Campos, com a pre
sença dos Senhores Constituintes: Titulares: Ed
milson Valentim, Mário Uma, Francisco Küster,
Ronan Tito, Max Rosenmann, Júlio Costamilan,
Osmar Leitão, Célio de Castro, Mendes Botelho,
Wilma Maia, Paulo Paim, Dionísio Dal Prá, Au
gusto Carvalho, Carlos Cotta, Stélio Dias e Roberto
Balestra. Havendo número regimental, o Sr. Presi
dente dá início aos trabalhos e solicita a leitura
da ata sucinta da reunião anterior, terminada a
leitura da ata, passa-se à sua apreciação e votação,
tendo sido aprovada. Dando prosseguimento à
reunião informa que a Subcomissão está com
vinte e quatro membros, fora do limite previsto
pelo Regimento Interno. Informa também que a
Subcomissão conta com apenas dez dias para
reuniões a contar de 23/4 a 11/5.Comunica sobre
telex recebido do Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, informando que o prazo para
apresentação de sugestões terminará no dia 615,
e que as Subcomissões e Comissões poderão
se reunir, em caráter extraordinário, a partir das
dezessete horas, às terças, quartas e quintas-fei
ras. A Presidência propõe que nas terças, quartas
e quintas-feiras, 28, 29 e 30/4 e 5, 6 e 7/5, sejam·
realizadas reuniões extraordinárias a partir das de
zessete horas. Colocado o.calendéríe-em-veteçâo 
- aprovado. A Presidência submete ao Plenário
a apreciação de uma relação de entidades esco
lhidas para serem ouvidas perante a Subcomis
são, que se somam num total de vinte e quatro:
três centrais de trabalhadores, cm - Central
Única dos Trabalhadores; CGT - Central Geral
dos Trabalhadores; e USI- União Sindical Inde
ente; três intersindicais: DlEESE - Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Eco
nômicos; DIA?- Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar; E DIESAT - Departa
mento Intersindical de Estudos e Pesquisas de
Saúde e dos Ambientes de Trabalho; nove confe
derações: Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura; Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio; Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Indústria; Confede
ração Nacional dos Profissionais Uberais; Confe
deração Nacional dos Trabalhadores em Comuni
cações e Publicidade; Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Crédito; Confe
deração Nacional dos Trabalhadores nos Trans
portes Marítimos, Aéreo e Auvial; Confederação
Nacional dos Trabalhadores nos Estabelecimen
tosde Educação e Cultura; Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil; Confederação Na
cional dos Trabalhadores nos Transportes Terres
tres; e Confederação Nacional dos Trabalhadores
Aposentados; dois Ministros de Estado: do Traba
lho: AlmirPazzianotto; e da Administração: Aluízio
Alves;e mais: Associação Nacional de Ensino Su
perior - ANDES; Federação elasAssociações de
Servidores das Universidades Brasileiras - FA
SUBRA; Confederação de Professores do Brasil
(10e 2° Graus) - CPB; Federação Nacional dos
Previdenciários - FENASP; União Brasileira de
Informática Pública - UBIP; e uma representante
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da mulher trabalhadora. Colocado em votação
o calendário - aprovado. O Sr. Mendes Botelho
sugere que seja ouvida uma entidade represen
tante dos ferroviários, sendo que existem, aproxi
madamente, quinze sindicatos da categoria. Colo
cada em discussão a proposta - o Sr. Francisco
Küster - O pessoal da ferrovia está em desvan
tagem salarial em relação aos rodoviários desde
o governo anterior pedindo atenção especial para
o assunto, Ronan Tito - Prevê que não haverá
tempo suficiente para se ouvir as mais diversas
e variadas categorias. A Presidência coloca em
votação a proposta - rejeitada. Votaram contra
os Srs. Constituintes: Stélio Dias, Jólio Costami
lan, Augusto Carvalho, Ronan Tito, Wilma Maia,
Paulo Paim, Carlos Cotta, Célio de Castro e Ro
berto Balestra. O Constituinte Max Rosenmann
sugere que sejam ouvidas confederações patro
nais e setores representantes de trabalhadores da
área de segurança da trabalho. A presidência es
clarece que o Sr. Stélio Dias já havia proposto
anteriormente que fosse ouvida uma entidade da
Medicina do Trabalho. O ConstituinteMaxRosen
mann propõe que, já que o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte prevê oito
sessões destinadas a este fim, que sete delas se
jam destinadas a ouvir trabalhadores e servidores
públicos e, pelo menos uma, para ouvir as três
confederações patronais (CNA, CNC e CNI). É
colocado em discussão a proposta do constituinte
Max Rosenmann. Ronan Tito - Estamos aqui
para tratar dos assuntos dos trabalhadores e fun
cionários públicos. Referindo-se aos empresários
disse que somente estes, até agora, é que foram
ouvidos. Francisco Küster - Aqui não é o fórum
apropriado para discussão com empresários. Jú
lioCostamilan - ressalvando o respeito no tocan
te aos empresários diz que os trabalhadores é
que devem ter prioridade para serem ouvidos pe
rante a Subcomissão em face de que não há
disponibilidade de tempo. A Presidência coloca
em votação a proposta - rejeitada, por maioria
de votos. Votos vencidos dos Srs. Constituintes
Max Rosenmann, Stélio Dias e Roberto Balestra.
O Sr. Stélio Dias solicita que se recomende aos
expositores convocados para as reuniões públicas
oficiaiso envio de cópia ou resumo para o prévio
conhecimento do assunto por parte da Subco
missão. A Presidência coloca em votação a pro
posta - aprovada. Edimilson Valentim- sugere
que nas reuniões que não houver quórum oficial
os debates fiquem garantidos para dar subsídio
ao Relator. Sugere que seja remetido convite ao
Ministro do Trabalho para que seja apresentada
e discutida a Leide Greve na Subcomissão: Mário
Uma - acha essencial a presença do Ministro
para debate do assunto perante a Subcomissão.

Ronan Tito - O Sr. Ministrodeve ser convocado
para falarsobre legislação ordinária, o que deveria
constar na Constituição. Em depoimento perante
a Subcomissão, o Constituinte Ronan Tito narrou
diálogo mantido com o Ministrodo Trabalho da
Alemanha Ocidental, tendo ficado surpreso com
a afirmativa daquela autoridade quando esclare
ceu a não - interferência do Governo daquela
País na decisão de um sindicato. Paulo Paim 
solicita que sejam informados por telefone aos
Constituintes que apresentaram propostas a esta
Subcomissão, informando-lhes o dia da aprecia
ção do assunto. A Presidência coloca em votação
- aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Se-

nhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
às onze horas e quarenta e cinco minutos, cujo
teor será piJblicado, na íntegra, no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte, convocando os
Senhores Constituintes para a próxima reunião
a ser realizada, hoje, dia vinte e dois de abril, às
dezessete horas, com a seguinte pauta: Discussão
de matéria constitucional. E, para constar, eu, Vera
Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavreia presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente. - Geraldo Campos.

REUNIÃO EM 22 DE ABRIL
DE 1987 -ÀS 9:55H

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da Subcomissão dos Direitos dos Traba
lhadores e Servidores Públicos.

A SI" Secretária procederá à leitura da ata de
reunião anterior. Antes, porém, queremos escla
recer que esta ata é apenas um resumo do que
foi feito. Depois, na íntegra, ela é publicada no
Diário da Assembléia Nadonal Constituinte.

(A SI' Secretária procede à leitura da Ata
da sessão anterior.)

É lida a seguinte
2"Reunião OrdInária

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, em sala do Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão dos Diretos dos Traba
lhadores e Servidores Públicos, sob a presidência
do Senhor Constituinte Geraldo Campos, com
a presença dos Senhores Constituintes: titulares:
Carlos Cotta, Mendes Botelho, Edmilson Valen
tim, Wilma Maia, Dionisio Dal Prá, Ronan Tito,
Stélio Dias, Francisco Küster, Osvaldo Bender,
Osmar Leitão,Augusto Carvalho,Juarez Antunes,
Julio Costamilan, Max Rosenmann, Mário Uma,
Paulo Paim e Domingos Leonelli; e Suplentes:
Siqueira Campos e Koyu lha. Havendo número
regimental, o Sr. Presidente dá inícioaos trabalhos
e solicita a leitura da ata sucinta da reunião ante
rior. Terminada a leitura da ata, passa-se à sua
apreciação e votação, tendo sido aprovada. A SI"
Wilma Maia usa da palavra para comunicar a sua
participação como membro titular desta subco
missão conforme ofícioenviado à presidência pe
la liderança do Partido Democrático Social. Dan
do prosseguimento à reunião, e não tendo sido
encmainhado a esta subcomissão nenhuma ma
téria constitucional a ser discutida a presidência
conduz a reunião no sentido de que sejam suge
ridas e discutidas pelos constituintes propostas
sobre a organização dos trabalhos, elaboração
de calendário e cumprimento de prazos previstos
pelo Regimento Intemo da Assembléia Nacional
Constituinte. Fizeram uso da palavra, no sentido
de apresentar sugestões e discutir o assunto, os
Srs. Constituintes: Stélio Dias, Max Rosenmann,
Mendes Botelho, Osvaldo Bender, Francisco Küs
ter, Ronan Tito, Mário Uma, Augusto Carvalho,
DionísioDal Prá, WilmaMaia,Edmilson Valentim,
Paulo Paim, Juarez Antunes e Domingos Leonelli.
Dentre as sugestões apresentadas, foi aprovado
em plenário o seguinte: 1°- As reuniões ordíná
rias deverão ser realizadas de segunda a quinta
feira, sendo que, as reuniões de terças a quintas
feiras, terão início às nove horas e término às
doze horas; as reuniões das segundas-feíras serão

realizadas à noite, com ínícíoàs vinte e uma horas
e término às vinte e quatro horas. 2°- Asaudiên
cias públicas oficiais devem ser realizadas, prefe
rencialmente, em reuniões notumas. 3°· Foi dele
gado ao Presidente desta subcomissão o direito
de defender, em nome de seus membros, junto
à instância maior da Assembléia Nacional Consti
tuinte o pleito de que o prazo para apresentação
de propostas perante a Mesa e/ou Comissões seja
dilatado, sem prejuízo dos demais prazos. 4° 
Foram adiados os trabalhos durante a Semana
Santa, dias 13, 14 e 15 do corrente, ficando trans
feridos para reuniões noturnas, a serem realizadas
nos dias 21,22 e 23 do corrente, sem prejuízos
das reuniões ordinárias desses dias. Votaram con
tra esta proposta os Srs. Constituintes Augusto
Carvalho, Osvaldo Bender, Wilma Maia, Paulo
Paim e Juarez Antunes. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às onze horas e quarenta e cinco
minutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diário da Assembléia Nadonal Constituinte,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada dia vinte e um
de abril, às nova horas, com a seguinte pauta:
Debate de matéria constitucional. E, para constar,
eu, Vera- Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei,
a presente ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Presidente. - Geraldo Cam·
pos

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
em discussão a ata. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa')
Aprovada.
Queremos solicitar àqueles que fizeram uso da

palavra, que declinem o nome, a fim de que pos
sam constar com fidelidade da ata.

A primeira informação que desejávamos trazer
ao Plenário é que a nossa comissão está, atual
mente, com 24 membros, o que não fere o Regi
mento. Já levantamos o assunto com o presidente
da comissão temática e hoje à tarde haverá uma
reunião, onde, possivelmente, o assunto será deci
dido.

Queríamos propor que considerássemos esse
número 24; dependendo do que ficar decidido
à tarde, não será alterado com a presença de
mais ninguém, para que possamos começar os
nossos trabalhos, já agora com relativo atraso,
sem sofrer nenhuma alteração na composição.

Se os senhores estiverem de acordo, levare
mos, inclusive,essa posição à comissão temática
na reunião de hoje à tarde.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER
-Sr. Presidente, não sei se entendi bem. Somos,
atualmente, quantos?

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - S0
mos 24 membros. Deveríamos ser, no máximo,
21,já que são 63 membros da comissão temática;
2 não participam - o presidente e o relator -,
ficariam, então, 61, apenas. O máximo que nos
caberia, regimentalmente, seria 21 membros, e
estamos com 24. Essa questão já foi levantada,
e vai ser dada uma resposta à tarde.
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o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER
- Nós somos a exceção, ou as demais comissões
também têm esse problema?

OSR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Des
conhecemos o que estáacontecendo com as de
mais comissões.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER
- De qualquer forma, se somos 24, se todos
trabalharem, está tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - De
qualquer forma, para não ferirmos o Regimento,
queremos discutir com a presidência da comis
são. A reunião está convocada para hoje, às 15
horas. À noite, já poderemos dar informações do
que ficou decidido.

Mas, o que queríamos propor agora é não acei
tarmos mais ninguém, para que nossos trabalhos
possam avançar com os que se apresentaram.

Gostaria de frisar que, três dos membros não
receberam, ainda, comunicação oficial, nem nós
nem a comissão temática, e é isso que vai ser
esclarecido na reunião de hoje à tarde.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER
- Quais são os nomes desses membros, para
nosso conhecimento?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
João da Mata, do PFL, Constituinte Wilma Maia,
do PDS, e Roberto Balestra, do PDC.

Queríamos informar que, em reunião informal,
ontem à noite, tínhamos decidido fazer um balan
ço do calendário, para ver quantos dias úteis 
dias de reunião - poderíamos descontar, confor
me está estabelecido nesse fluxograma que foi
apresentado pela Mesa, até o dia l I, quando o
relator deverá apresentar o seu relatório, com o
anteprojeto. Então, sem contar com o dia 11 e
contando com o dia de hoje, teríamos 10 dias
de trabalhos apenas, contando segunda, terça,
quarta e quinta-feira, já que, para sexta, sábado
e domingo não estão previstas, por enquanto, reu
niões extraordinárias.

Recebemos telex do presidente comunicando
alteração em prazos. O prazo para apresentação
de propostas foi prorrogado até o dia 6 de maio,
e há imformação de que as reuniões extraordi
nárias poderiam ser a partir das dezessete horas.

A proposta que nós, ontem, assentamos, para
trazer ao Plenário, hoje, foi que fizéssemos reu
niões extraordinárias a partir das dezessete horas;
inclusive a de hoje e de amanhã já haviam sido
marcadas, para compensar dos dias da Semana
Santa.

Queríamos propor, também, que, na terça,
quarta e quinta-feira das semanas seguintes, dias
28, 29, 30, 5, 6 e 7, houvesse reuniões extraor
dinárias a partir das 17horas. Ficariam sem duas
reuniões apenas nas segundas-feiras, dias 27 de
abril e 4 de maio, que não teriam reuniões notur
nas ou vespertinas, a pertir das 17 horas.

Teríamos, então, reuniões de 9 às 12 horas
durante 10 dias e, durante 8 dias, também nos
reuniríamos das 17 às 20 horas, até porque permi
tiriam prorrogação, caso de tomasse necessária.

Essa a primeira proposta que trariamos para
submeter ao Plenário. Alguém deseja fazer uso
da palavra? (Pausa.)

Vamos colocar em votação esse calendário. Os
que estiverem de acordo permeneçam sentados.
(Pausa.)

Está aprovada.
Outra questão que combinamos trazer aqui,

à apreciação, é a de destinarmos oito reuniões
das 18 que faríamos, contando com esta de hoje,
para ouvirmos os representantes das entidades
sindicais de trabalhadores ou representantes dos
servidores públicos.

Fizemos uma relação das entidades já comuni
cadas, que queremos submeter aos companhei
ros. Nós avençamos ouvir as três centrais sindi
cais, a cm, a CGT, e a USI; três intersindicais;
o Dieese, o Diesap e o DIAP; a UBIP,que é uma
instituição vinculada à infrmática, que pediu para
ser ouvida; dez confederações; a Ande, a CPB
a Fasubra; ligadas ao ensino.

Também entendeu-se como necessário, e sub
metemos à apreciação dos colegas, ouvir os dois
ministros da área, o Ministro do Trabalho e o
Ministro da Administração - o MinistroAlmir paz
zianotto e o Ministro Aluízio Alves. Ainda ficou
combinado que ouviríamos uma mulher trabalha
dora, fundamentando a necessidade de ouvi-la
com o fato de que há problemas específicos, tanto
que, entre os temas que ficaram para a elaboração
da Carta, na subcomissão, a mulher aparece com
destaque, ao lado do homem, e não generica
mente, citando-se apenas o homem. Temos que
ter o homem e a mulher, para que sejam discu
tidas as questões específicas.

Outra questão que queríamos mostrar é com
relação aos seIVidores públicos. Vamos ter que
acomodar, entre os que serão ouvidos pelo me
nos três entidades de servidores públicos. Confe
deração dos Servidores Públicos do Brasi; a fe
nasp, que é a federação representante dos previ
denciário; possivelmente a Asmec, de âmbito na
cional, ligada ao Ministério da Educação; e há
uma outra que não tem ainda registro legal, e
que nós vamos confirmar, que é a Confederação
dos SeIVidores Públicos federais. Nós completa
ríamos esse elenco de entidades a serem ouvidas
depois de um entendimento mais estreito com
o pessoal da coordenação dos seIVidores e com
as demais entidades.

De qualquer forma, vamos fazer tudo para con
seguirmos ouvir 24 entidades, contando os dois
Ministros de Estado.

Gostaria de saber se alguém quer se manifestar
a respeito de destinarmos 8 reuniões, dentre as
18 previstas, para ouvirmos as entidades, entre
as quais estariam essas que foram citadas. Al
guém tem alguma manifestação a fazer?

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, no início, V.Ex' disse que nós dedi
caríamos 8 reuniões para audiências a essas enti
dades.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Per
feito.

O SR. CONSTITUINTE MAXROSENMANN 
Nós dispomos ainda de quantas, incluindo reu
niões ordinárias e extraordinárias?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pro
vavelmente mais 10, ao todo, sem contar sextas,
sábados, domingos; utilizando só segundas, ter
ças, quartas e quintas. Eu até diria os dias 
se V.EX'quiser anotar -. Seria hoje, quarta-feira,

dia 22, amanhã, quinta-feira, dia 23, segunda-feira
(só uma sessão), dia 27; terça-feira, dia 28, quarta
feira, dia 29 e quinta-feira, dia 30, dUas reuniões;
segunda-feira, dia 4, somente uma; terça-feira,
dia 5; quartaJeira, dia 6 e quinta-feira, dia 7, duas
reuniões. Ai dariam 18 reuniões, deixando o dia
lI, naturalmente, para nós... sem contar sexta,
sábado e domingo, que constituirão sempre um
recurso de que disporemos, caso se tome neces
sário.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN
Bem, a coisa aqui vai ser puxada realmente. Dis
pomos de pouco tempo. E foi decidido ainda
sobre a hipótese de prorrogação desse prazo?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)- Não.

O SR. CONSTITUINTE MAXROSENMANN
Talvez nem ocorra?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Por
esse calendário que foi distribuído hoje, temos
até o dia 11 para apresentação do relatório com
o anteprojeto e, até o dia 25 de maio, para encarní
nhamento do anteprojeto para a ComissãoTemá
tica. E, ao que eu sei, o propósito da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte é de não prorro
gar prazo. De tal sorte que nós vamos ter audíên
elas com três entidades, por reunião.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, sobre as entidades que serão ouvi
das, V. Ex' falou em três entidades de servidores
públicos. A maioria dos funcionários públicos no
Brasil são os professores. Alguma das três entida
des é especificamente de professores, ou não?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - De
professores, três entidades as que nós lemos, a
Ande, a Fasubra e a CPB. Então, a Andes e a
CPB atingiram os professores universitários e de
primeiro e segundo graus.

Se os Srs. concordarem, nós ficaremos com
o calendário e as reuniões extraordinárias apro
vados.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Por favor, Sr. Presidente, gostaria, que se levas
se em consideração a classe ferroviária, que, in
clusive, tem um capítulo específico na Conso
lidação das Leis do Trabalho. E solicitaria a V.
Ex' que fosse ouvida, também, uma entidade liga
da aos ferroviários, ou sindicatos ou federação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós
entendemos, nas discussões que mantivemos até
agora, que as diversas categorias estariam repre
sentadas através das centrais sindicais, ou das
intersindicais, ou das confederações. Como o
tempo é exíguo, não temos como ampliar. Já
se falou de mineiros e de categorias que têm
muito de específico na sua atividade. Não vemos
como atender à solicitação feita. No entanto, está
em discussão a proposta feita.,

O SR. CONSTIT(JJNTE FRANOSCO KUSTER
- Sr. Presidente, sou funcionário federal, obvia
mente que licenciado, afastado, já há 15 anos,
sem vencimento nenhum, mas, de qualquer for
ma, mantenho o vínculo e pertenço aos quadros
da ferrovia e, por infelicidade minha, fiquei agre
gado ao Ministério do Exército um tempão e, no
fim, me atrapalhei todo. Mas, hoje, os funcioná
rios, por exemplo, os do DNER, depois de muita
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luta, conseguiram uma vantagem rodoviária equi
valente a 60% e os funcionários da ferrovia estão
ficando à margem. Há uma espécie de dois pesos
e duas medidas. Há umas referências que, tam
bém no finaldo Governo Figueiredo, foram dadas,
desordenadamente, que deveriam ser para todos
alguns receberam todas, outros receberam oito,
outros cinto, quatro, alguns não receberam nada,
absolutamente nada. Foram melhor aquinhoados
alguns ministérios, e esse pessoal que presta ser
viços, que está vinculado à tal de ferrovia, também
ficou à margem totalmente. Daí a razão da preo
cupação do colega de que nós deveríamos levar
em consideração que os ferroviários - eu acho
- não têm uma entidade específica que os repre
sente. Não têm. Acho que eles estão vinculados
a essa Confederação Nacional dos Servidores PÚ
blicos. De qualquer forma, é oportuno que tenha
mos esse cuidado, para fazer com que esses direi
tos sejam universais em termos de serviço pú
blico.

Só cito isso para que os colegas vejam, real
mente, como estão sendo tratados os servidores
públicos vinculados à ferrovia. Lá em Santa Cata
rina, o meu estado, por exemplo, a maioria deles
vive de complementação salarial, eles não ga
nham o salário mínimo. Quando dispara o gatilho,
eles correm atrás.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, estamos vendo aqui que a classe mais
protegida que temos, até agora, é a dos ferroviá
rios. Protegida por dois constituintes da maior
competência. Agora, fica difícil - e vamos voltar
ao assunto de ontem - se nós formos ouvir os
ferroviários, se não ouvirmos os metroviários, os
aeroviários, os mineiros, porque cada um tem
as suas especificidades. E, se nós ouvirmos um
e não ouvirmos outro, quer dizer,voltando à ferida,
àquela corda de ontem, vamos, aí, usar dois pesos
e duas medidas.

Realmente, sinto - principalmente pela expli
cação dos dois constituintes - que há especifi
cades, e não poderia admitir que não houvesse,
bem peculiares, bem características dos ferroviá
rios. Mas, repito, se nós voltarmos a bater nessa
corda "nós temos que ouviros ferroviários", quan
tas categorias teremos que ouvir? Porque, por
exemplo, eu voiruuerer ouvir os mineradores,
que são bem específicos. E dentro dos minera
dores, nós temos especificidades de setores: os
mineradores de ouro, os mineradores de ferro,
etc.

E apenas para que fiquemos no abrangente,
mesmo porque temos muitas coisas que foram
ditas aqui que acho que não devem pertencer
à legislação constitucional e sim à legislação ordi
nária. Claro que me curvarei à vontade da maioria,
mas penso que deveríamos ter os representantes
dos trabalhadores de todas as categorias, porque,
se entrarmos no específico, verdadeiramente, 24
reuniões serão insuficientes para ouvirmos todos
os funcionários, todos os trabalhadores de depar
tamentos especializados.

O SR. PRESIDENTE\Geraldo Campos)-Mais
alguém deseja fazer uso da palavra?

O SR. CONSmUINTE MIV< ROSENMANN
Sr. Presidente, a títuro <1e esclarecimento, eu gos
taria de saber quantas entidades patronais e quan
tas de empregados.

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Em
nossa reunião informal de ontem discutiu-se e
ficou decidido não trazer propostas para que fos
sem ouvidas as entidades patronais. Portanto, o
assunto está em discussão.

O SR. CONSTITUINTE MIV< ROSENMANN 
Não entendi. Não ouviríamos as entidades patro
nais? :

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - AI
conclusão a que se chegou é a de que o tempo
mal permitiria que se ouvissem as representações
e os organismos intersindicais dos empregados.

O SR. CONSTITUINTE MIV< ROSENMANN 
Eu acho que, como estamos aqui tratando da
relação capital - trabalho, mesmo sabedores de
que aqueles que mais necessitam apoiamento
da lei e amparo da Constituição que pretendemos
construir, naturalmente, são os empregados. E
esse é o espírito predominante. Seria muito im
portante que déssemos um espaço a alguma con
federação patronal, para que pudéssemos ter to
das as óticas aqui colocadas. Da mesma forma,
eu alertaria para um ponto importante, na questão
dos empregados também, dos trabalhadores, que
seria o das entidades de segurança ao trabalho.
Porque esse será, sem dúvida, um ponto a ser
considerado na Constituinte e seria importante
que também aqui viesse uma entidade ligada à
segurança do trabalho, um engenheiro, talvez.A
não ser que alguma das entidades já tivesse al
guém gabaritado no assunto, porque não tenho
a relação nas mãos e não estou tendo, assim,
uma visão clara, mas acho que esse é um ponto.
Aquestão da segurança do trabalhador é um pon
to muito importante a ser analisado na Consti
tuinte.

Então, eu voltaria: seria a questão da partici
pação patronal e da participação da área de segu
rança ao trabalho, nem que para isso se reduza
alguns desses depoimentos que V.Ex" relacionou.
Naturalmente porque não podemos fazer mais
reuniões e nem chamar mais entidades. Acho
que devamos dividirda forma mais razoável pos
sível.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - On
tem, o Constituinte Stélio Dias tinha proposta que
se ouvisse alguma entidade ligada à questão de
medicina e acidente do trabalho. Ficou esclare
cido que o DIESAP, que é uma instituição intersin
dical, especialista neste assunto bastaria para nos
atender. Foi o consenso, ontem, aqui na reunião
informal, e acho que também à lembrança do
Constituinte Max Rosenmann.

Quanto à proposta de que se ouvisse uma insti
tuição patronal, nós a colocamos em discussão,
junto com o conjunto das propostas a serem ou
vidas.

O SR. CONSTITUINTE MIV< ROSENMANN _
Sr. Presidente, ontem a reunião foi informal. Hoje
a reunião é oficial.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Per
feito.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN _
Então, acho que hoje é que nós temos que decidir
essa questão. Eu sei que o Sr. está nos lembrando
que ontem houve esse diálogo informal entre tD-'
dos, mas, acho importante a participação patro-

nal. E gostaria até que os demais membros desta
Comissão se manifestassem a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Por
isso é que está em discussão. Quem quiser mani
festar-se a respeito da necessidade ou conveniên
cia de se ouvir...

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, eu acho que a proposta do nosso cole
ga Max Rosenman tem fundamento e nós devía
mos fazer um esforço para dedicar pelo menos
um dia, para que as três principais confederações
da Agricultura, do Comércio e da Indústria, pudes
sem estar aqui presentes, num dia só, que de
certa forma, poderiam dar uma contribuição ou,
pelo menos, nós poderíamos ouvir os dois lados
da moeda.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Continua em discussão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dioní
sio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONíSIODALPRÁ
Sr. Presidente, pelo que estou observando, até
agora, não se motivou ou não se tocou em nada
a respeito dos trabalhadores rurais. Gostaria de
saber se eles não estariam sendo convidados ou,
se não foram ou não serão. Pelo que me parece,
hoje, os trabalhadores rurais, neste País, repre
sentam a grande maioria, dos batalhadores do
Brasil.

Então, a pergunta é: esses trabalhadores não
se enquadrariam, então, nessas conferências,
nessas reuniões?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Co
mo já dissemos, entendemos que as centrais sin
dicais e as confederações devem abranger, tam
bém, esses trabalhadores. Ouviremos 10 confe
derações e, entre elas, está, por exemplo a CON
TAG,que representa a agricultura. Inclusive já foi
encaminhado telex convidando essa entidade pa
ra que participe, aqui, de uma audiência. Só faIt'J
marcar o dia.

Por, enquanto, nós só elaboramos um roteiro
para a reunião de amanhã, 'às 17 horas, que é
o seguinte: convidamos o DIAP, que é uma insti
tuição intersindical; a USI,que é uma central sindi
cal - a União dos Sindicatos Independentes 
e a CONTEC, que é dos bancários, para serem
ouvidos. Essa é a única reunião confirmada. Mas,
em seguida, vamos elaborar o calendário dia-a
dia, colocando todas as confederações que repre
sentariam todos os trabalhadores.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, ainda voltando ao tema da con
vocação de outras entidades, se a Comissão vai
tratar dos direitos dos trabalhadores e dos funcio
nários públicos; se nós, por exclusão, ou premên
cia de tempo, não estamos tendo possibilidade
de convocar outras entidades representativas de
trabalhadores que tenham seus problemas espe
cíficos, eu, sinceramente, entre uma entidade de
trabalhador e uma entidade patronal, acho que
pouca contribuição vai trazer aqui, sob a ótica
dos direitos dos trabalhadores, tema do qual trata
esta Comissão, a presença de representante pa
tronal. Então, eu fico com a proposta da Mesa,
de prosseguir conforme está na relação definida
ontem.
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oSR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Está
em discussão.

Mais alguém quer se manifestar? (Pausa.)
Gostaria de, antes de colocar a questão dos

ferroviários em votação, prestar um esclarecimen
to. Os dois aspectos levantados pelo Constituinte
Küster, quanto às doze referências dos servidores
públicos, era explicar essa desigualdade, no final
do Governo Figueiredo atingiu a todos os servi
dores públicos federais. Foi concedida uma vanta
gem que beneficiou particularmente os ministé
rios militares, os servidores civis dos ministérios
militares, especialmente os da Aeronáutica, e in
justiçou o restante. Eles concederam doze refe
rências, dentro do quadro, e só no espaço que
houvesse dentro da função de cada um. Isso fez
com que quem estivesse no inicio de carreira,
quer dizer, os servidores mais novos, tivessem
doze referências, porque havia muito espaço a
ser preenchido; os servidores com médio tempo
receberam seis, oito novas referências; e os mais
antigos, que estavam em fim de carreira, não tive
ram nenhuma, para se ver que desorganização.
E essa é uma reivindicação que tem constado
em todos os congressos, seminários de servidores
pelo que de injustiça que nela se contém.

Aquestão da gratificação, 20% para nívelmédio
e 80% para o nível superior, é outra que se tomou
inaceitável. Apenas os previdenciários, num movi
mento grevista, conseguiram quebrar e, através
de lei aprovada no Congresso, é que conseguiram
passar de 20% para 40%. Só quero citar que
não é uma questão específica dos ferroviários.

Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra,
vamos colocar em votação: ouviríamos, primeiro,
entidade representativa dos ferroviários?

O SR: CONSmUlNTE FRANCISCOKÜSTER
- Peço a palavra, Sr. Presidente. (Assentimento
do Presidente.)

Tenho a impressão de que, ouvindo as ponde
rações dos colegas, que manifestaram uma preo
cupação com a exigiiidade de tempo, acho que
poderemos, e também a Confederação Nacional
dos Servidores Públicos, defender galhardamente
esse pleito, para se pôr fim a essa injustiça, a
essa discriminação odiosa vivida,hoje, pelo servi
dor público.

Demostrou V. Ex- ser um conhecedor da dra
mática situação vivida pelos servidores. Existem
casos, por exemplo, de servidores competentes,
de uma folha de serviço, assim, extraordinária,
didicados, pessoas que amam o serviço público,
com trinta anos de serviço, e que foram atrope
lados por essas referências, estavam, digamos,
entre os níveis 25 e 30; e outros, novatos, que
passaram para os níveis 31,32, foram ao final
de carreira, ultrapassando os primeiros.

Imagino que nós poderíamos, para não dificul
tarmos e aproveitarmos da melhor forma esse
tempo, já que nós dispomos de pouco tempo,
tranqüilamente defender esses pelitos aqui, ques
tionando também o presidente da confederação,
porque até hoje não sei se existe especificamente
uma federação ou uma associação dos ferroviá
rios. No Rio Grande do Sul existia uma Associação
dos Ferroviários, eu não sei se ainda existe, porque
ela era muito 1ímida.

Agora, de qualquer forma, é uma coisa que
nos traz uma preocupação muito grande.

Ouço a opinião do colega Mendes Botelho.

o SR. CONSmUINTE MENDES BOTELHO
- Existem 15 sindicatos dos ferroviários e uma
federação. E prefiro ser derrotado pelo plenário:
insisto de que deva ser convocado um represen
tante dessa categoria para expor, aqui, os proble
mas seus especificos e, inclusive, há uma discri
minação odiosa a essa categoria, até com legisla
ção específica.

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN
Sr. Presidente, eu havia colocado a necessidade
de que as Confederações Nacionais, a do Comér
cio, a da Indústria e a da Agricultura, represen
tando o capital, fossem realmente ouvidas, porque
aqui é a Comissão do Direito dos Trabalhadores,
sem dúvida nenhuma, mas, na verdade, estamos
procurando legislar a relação capital-trabalho. E,
se estamos em um clima democrático, como a
própria Constituinte já foi formada, acho muito
importante que seja mantida essa minha proposta
e que seja verdadeiramente apreciada por todos
os membros desta comissão.

Quanto à exigiiidade de tempo, eu, realmente,
acho que estamos com dificuldades. Agora, se
não houver a colaboração dos companheiros aqui
presentes, comparecendo a estas reuníões, man
tendo quorum, porque ontem, sem dúvida ne
nhuma, perdemos duas reuniões e, numa Comis
são do Direito dos Trabalhadores, acho que temos
a obrigação de trabalhar e estar presentes aqui,
porque ficaria desagradável se não mantivésse
mos esse interesse evidente de presença, estaria
mos convocando entidades e, de repente, nem
quorum teríamos. Da mesma forma, acho impor
tante que tenhamos reuniões nossas, porque os
constituintes que fazem parte desta comissão
também têm propostas que querem ver discu
tidas e apreciadas pejos demais companheiros,
para facilitar o trabalho do relator para que se
saiba as tendências desta comissão, que venha
a espelhar a verdade do espírito do trabalho.

Então, mantenho a proposta de que seja ouvida
em um único dia, dentre os 8 existentes essas
três confederações.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Submeteremos a sugestão de V.Ex-ao plenário.

Mas vamos concluir, primeiro, a votação sobre
a participação ou não dos ferroviários.

Ninguém mais deseja fazer uso da palavra?
Concedo a palavra ao Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSmUlNTE PAULOPAIM-Sr. Pre-
sidente, frente a uma discussão ampla, que se
teve aqui, ontem, embora informal, que foi muito
salutar, onde foi argumentado, por uma série de
companheiros que, se formos ouvir uma cate
goria determinada, vamos ter que abrir o leque
para as outras.

Entendo que as centrais sindicais e as confede
rações poderão muito bem representar, aqui nos
debates, a questão também dos ferroviários. Eu
fico, então, para não ser repetitivo, com a posição
que o constituinte colocou aqui, hoje, e que é
a proposta da Mesa discutida ontem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - An
tes de colocar em votação, só para ler os nomes
das Confederações convidadas. A Confederação
Nacional da Agricultura; Nacional do Comércio;
Nacional da Indústria; a dos Trabalhadores; Profis
sionais Liberais; Trabalhadores da Agricultura;

Trabalhadores do Comércio; Trabalhadores em
Comunicações; Trabalhadores em Empresas de
Créditos; Transportes Terrestres; Trabalhadores
na Indústria, Trabalhadores nos Transportes Marí
timos, Aéreos e Fluviais e Nacional dos Trabalha
dores nos Estabelecimentos de Educação e Cul
tura.

Está em votação a proposta para que seja ouví
da uma instituição representativa dos ferroviários.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Rejeitada a proposta do companheiro.
Agora, vamos colocar em votação a proposta

do Constituinte Max Rosenmann.

O SR. CONSmUlNTE PAULOPAIM - Eu pe
ço a palavra Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -An
tes da votação, vamos ouvir o companheiro Paulo
Paim.

O SR.CONSmUINTE PAULOPAIM-Eu ouvi
atentamente a proposta do nobre Constituinte
Max Rosenmann, acompanhado pelo nobre
Constituinte Stélio Dias e, realmente, entendo a
preocupação de nós, na Comissão, ouvirmos
também as confederações e os representantes
patronais. Mas sou obrigado a entender e a con
cordar com o que aqui foi levantado pelo cornpa
nheiro Constituinte Augusto Carvalho, sobre a
questão do tempo, que é uma questão funda
mentai. O Plenário acabou de decidir sobre uma
questão referente à categoria dos ferroviários. Isso
nos leva a pensar a quantidade de problemas
que diversas categorias têm, devido ao tempo
ser exiguo, realmente. A quantidade de problemas
que nós poderíamos ouvir dessas entidades enri
queceria, na minha opinião, e seria mais próprio,
no debate, do que, contrapondo a isso, ouvir as
entidades patronais.

Nesse sentido é que fico preocupado com o
tempo exiguo de que dispomos para ouvir tantos
segmentos representativos dos trabalhadores, e
se cedermos esse tempo às entidades patronais,
concomitantemente estaremos tirando o tempo
de ouvir a massa de trabalhadores que, na minha
opinião, tem diversos problemas a colocar, inclu
sive a esclarecer, a apresentar ao Plenário desta
Subcomissão.

Por isto, eu ficaria com a proposta do Deputado
Augusto de Carvalho e da proposta da Mesa que,
inclusive, foi uma discussão informal, mais funda
mentada, que tivemos ontem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o companheiro Edmílson Valen
tim.

O SR. CONSmUlNTE EDMILSONVALENTIM
- Sr. Presidente, quero ser breve e evitar ser
repetitivo. Acho que seria até uma incoerência
da Subcomissão, quando nós mesmos coloca
mos nesse momento com o enorme respeito que
temos aos ferroviários, que não seria possível que
eles usassem um tempo aqui, na nossa Subco
missão, devido ao prazo que temos, que é muito
pequeno. E, nesse momento, nós teríamos que
tirar ainda mais entidades dos trabalhadores para
ouvir a posição dos empresários. que é conheci
díssírna, no meu entendimento, em todo esse fó
rum, as suas posições são divulgadas, até diaria
mente, por toda a imprensa.

Então, nesse sentido, eu fico com a proposta
da Mesa, a discussão de ontem, a posição do



94 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

Não nos parece que seja esse o caminho ideal,
acho que, em uma sociedade plural,democrática,
o debate nunca é demais. Quem disser que o
debate é demais, eu discordo, porque, se há liber
dade de iniciativa de protesto, o debate nunca
é excessivo.

Uma leide greve,por exemplo,se for feitacom
uma das partes envolvidas, tendo a sensação de
que foiesmagada, de que recebeu uma leimarca
damente contrária a seus interesses, essa lei não
funcionará bem. Este País tem uma tradição de
leis não serem cumpridas, é um dos países do
Mundo onde há um maior número de leis e onde
o maior número de leis não é cumprido. Estou
à vontade para fazer essa declaração, pois sou
Presidente de um sindicato de trabalhadores.

Aqui está claro, estamos tratando do assunto
na Comissão dos Direitos dos Trabalhadores e
Servidores Públicos,mas toda vez que se exercita
um direitotem que se ter senso de medida, para
que esse direito,ao ser exercitado, não vá provo
car prejuízo a outra parte, e a boa lei é aquela
que tem senso de equilibrio. Como presidente
de sindicato,eu ficoem dificuldades,por exemplo,
quando a subcomissão rejeita ouvir a categoria
dos ferroviários, que é centenária e que conheço
de perto. Apesar de ser petroleiro, sei que essa
categoria tem problemas muito sérios. Houve,
neste País, um complô para destruir as ferrovias.
Ouvi, de viva voz, o Presidente Jânio Quadros
dizer, em 1961, que iria extinguir uma ferrovia
e, naquela sua linguagem peculiar, dizer: "Vou
arrancar dormente por dormente. Disse aquilo
com um prazer tremendo. Ora, um País com a
dimensão do nosso deveria dar prazer aos seus
governantes em colocar mais e mais dormentes
e não tírá-los,

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos)-Mais
alguém gostaria de fazer uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Mantenho a proposta, por entender realmente
necessária.

muito no tocante à definição de um roteiro de
entidades a serem ouvidas. Mas me parece que
a decisão cabe a este fórum hoje, aqui, nesta
reunião.

Portanto essa idéia de que o que foi decidido
ontem deverá ser respeitado, me parece meio
romântica. Com o devido respeito, faço essa ob
servação, a não ser que alguém diga que houve
quorum para decidir. Mas de qualquer forma,
com o principal da colocação de V. Ex-, com o
devido respeito ao colega Max Rosenmann, eu
concordo.

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos)-Fora
de dúvida que ontem não houve decisão oficial,
nós dissemos várias vezes que foi informal a reu
nião. Apenas trazemos o que foi discutido ali co
mo sugestões, porque foi uma troca de idéias
entre membros da comissão, mas o valor oficial,
a decisão é esta, e por isso é que está sendo
discutida e será votada hoje, nessa reunião.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMILAN
-Me permite, Sr. Presidente?

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos) -Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMILAN
- Com todo o respeito ao nobre colega, talvez
eu tenha forçado a expressão decisão, mas é que
nós estávamos ontem, porque oficialmenteainda
não temos 24 elementos nesta comissão, sob
a égide de 21 elementos, e, com 21 elementos,
nós tínhamos quorum para decidir,mas, mesmo
assim, caracterizamos como informal a reunião
e essa informalidade foi por nós reconhecida. Se
usei o termo decisão, fico mesmo com o meu
romantismo, para que possams apreciar e decidir,
hoje, nessas condições que foram estabelecidas,
romanticamente.

Então, ficadificil para mim, depois de participar
desta subcomissão... Acho, que se conseguísse
mos fazer reuniões às sextas-feiras,ou até no pró
prio sábado, talvezfosse melhor, talveztivéssemos
mais tempo. Conhecemos a posição pública das
entidades patronais, mas se, déssemos a oportu
nidade para que viessem, neste foro, de vivavoz,

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - En- afirmar creio que seria uma contribuição para o
tão, vamos passar à votação. regime que queremos implantar no País. Seria

OSR. REL4.TOR (Mário Lima)-Sr. Presidente. uma contribuição, porque, quem tem medo da
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) _ verdade aqui?Acho que ninguém. Cada qual aqui

C ai R lato Mári U representa uma facção do povo brasileiro, cada
om a p avra o nosso e r o ma. qual tem seus compromissos ideológicos.Perten-
O SR. REL4.TOR (Mário Lima) - Ontem, -a--ço a uma categoria que ainda não existe, não

nossa reunião, por proposta que fiz, deveria ser há lei criando a categoria dos petroleiros,o Brasil
formal, mas a maioria dos presentes entendeu só soube que eles existem porque o Exército,
que não. Eu também entendia, se ainda não te- em pleno regime democrático, sem nenhuma ra-
mos, formalmente, um número de 24 membros zão aparente, invadiu, com metralhadoras e blín-
e o número formal é 21, onze é maioria. Mas, dados, as refmarias e os campos de produção
acho que o que está caracterizando os nossos de petróleo. Mas poucas pessoas sabem que nas
trabalhos é um clima de cordialidade, que vai casas de doentes mentais, de todas as capitais,
facilitar muito o andamento das coisas nesta co- o maior número de pessoas internadas é de petro-
missão. leiros. Poucos sabem que um trabalhador petro-

Nós,que militamos em um movimento sindical leirofica 14 dias numa plataforma,a 200 quilôme-
há 30 anos, ouvimos dizerque, até 1964, os traba- tros da costa, com ondas de mais de 10 metros
Ihadores e o Governo se uniam para, na Iíngua- de altura, e o número de doentes mentais au-
gem operária, "ferrar"o patrão. Com o golpe mili- menta cada vez mais, que trabalhamos 365 dias
tar de 1964, admitiu-se que as coisas teriam rnu- por ano, e, quando o ano é bissexto, 366 dias,
dado, os patrões e o Governo se uniram para que não temos Natal, Ano Novo, ou aniversário
"ferrar" os trabalhadores. E há quem defenda a de alguém da familia. Ao retornar à Petrobrás,
tese que, a partir de 1975, com o advento da nos dois primeiros anos, eu passei os dias 31
nova Repúblíca.devenam-se-juntar os empresá- de dezernbro-e-P'de janeiro. Mas-nãoClpresentei-
rios e os trabalhadores para "ferrar" o Governo. a sugestão para,QUe esta subcomissão convide

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos) - Mais
alguém quer fazer uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Peço
a palavra,Sr. Presidente. (Assentimento do Presi
dente.)

Sr. Presidente, para uma ligeira manifestação
a respeito do affaire da discussão.

Da mesma forma, acho, com o devidorespeito
ao colega ConstituinteMax Rosenmann, que não
é este o fórum apropriado, ainda mais quando
estamos jogando com essa exigüidadede tempo.

Agora, quero fazer um reparo à colocação do
colega que me antecedeu, tenho a impressão de
que ontem não houve decisão. Segundo soube,
não houve quorum, então, a decisão deverá se
dar hoje.Ontem, houveuma discussão preliminar
importante. Os colegas presentes avançaram

nosso companheiro Augusto de Carvalhoe a posi
ção do nosso Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Continua livrea palavra.

Tem a palavrao nobre ConstituinteJúlio Costa
milan.

O SR. CONSmUINTE-JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, a minha posição é muito clara.
Nós decidimos ontem aqui, estabelecermos um
critério bem elaborado de quais entidades que
deveriam ser ouvidas. E me parece que com res
peito aos empresários, ninguém mais do que os
empresários, nesta hora, está preocupado com
a Constituinte. Istotem que ser reveladona quanti
dade de subsídios que tem sido encaminhado
aos constituintes, publicações bem elaboradas,
com todas as propostas que os empresários pos
suem nesta hora.

Os trabalhadores não têm essas condições, efe
tivamente, e somente poderão fazê-lo através de
audiências nesta Casa.

Acho que todos nós, constituintes,estamos ha
bilitados e somos conhecedores do pensamento
dos empresários, porque, acima de tudo, têm con
dições de divulgaro seu pensamento, através da
imprensa, do rádio, da televisão e dessa possibi
lidade que o poder econômico lhes permite de
encaminhar aos constituintes toda uma série de
subsídios. Eu tenho condições, no meu Gabinete,
de oferecer vários instrumentos que me foram
encaminhados pelos empresários, da minha cida
de, do meu Estado e do País também.

Então, por isso, Sr. Presidente, parece-me que
a diferença se estabelece até nesta subcomissão.
Os empresários com o poder incomparávelmente
maior do que os trabalhadores, para fazerem che
gar até aqui as suas reivindicações. Acho que,
em face disto,e entendo que, se tívessemos dispo
nibilidade de tempo, poderíamos auscultar tam
bém o pensamento dos empresários, não tería
mos por que não fazê-lo, e tendo sido feito, ontem,
detidamente um exame desta questão, sendo visí
veis as dificuldades que os trabalhadores têm de
fazer chegar a um organismo como este, a um
fórum como este, as suas postulações, e mais
do que isso, as dificuldades que têm para fazer
com que essas postulações se transformem em
realidade, em lei, sou de posição muito clara: eu
me situo naquilo que foi decidido ontem, isto é,
votarei de acordo com o que se estabeleceu on
tem à noite, na escolha das entidades, com todo
o respeito que devo às organizações empresariais.
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a entidade nacional dos petroleiros, que é o De
partamento dos Trabalhadores Petroleiros - re
conhecendo essa carência de tempo. E, realmen
te, uma exceção para ferroviários e petroleiros
nos obrigaria a ouvir outras categorias que plei
teassem serem ouvidas.

Essa, a.minha colocação.

O SR:RELATOR (MárioLima)- Se realmente
conseguíssemos uma reformulação, de comum
acordo com a maioria dos membros, creio que
Sóiria trazer benefícios a todos.
. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente:

O SR. CONSTITUINTE RONAN TIfO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronan
Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TIfO - Sr.
Presidente, precisamos estabelecer algumas nor
mas para o nosso trabalho, a informalidade, às
vezes, traz a desconcentração e até uma maior
produtividade, mas, às vezes, pode ser também
um empecilho para o melhor ordenamento e me
lhor produtividade de nossos trabalhos.

Gostaria de levantar, nesta primeira reunião de
trabalho, formal, ordinária, que assunto votado
não deve voltar à pauta, porque, se não ficar aqui
a ressuscitar assuntos, sem decidir realmente na
da. Não vejo - a menos que haja assunto rele
vante, de monta, que não era conhecido antes,
para que se faça necessário voltar.

Quanto aos ferroviários, todos nós gostaríamos
de ouvi-los,sabemos que há especificidade, e nis
to não há nenhuma ironia, claro que há, mas
o problema é a questão do tempo. Não podemos
ir dilatando o preza, nem ficarmos pensando que
podemos convocar reuniões para sábado e do
mingo.Está provado que não podemos, não po
demos porque ontem marcamos duas reuniões
e não tivemos quorum em ambas, e já tinha
sido uma concessão - estabelecemos antes,
houve um feriado prolongado por deliberação
desta subcomissão, que iríamos compensar com
duas reuniões, que seriam na segunda e terça
feira, e não houve. Acho que, agora, o termo ro
mântico cabe um pouquinho. Acho que não deve
mos ter romantismo. Chamar o pessoal para vir
aqui, aos sábados, só em última necessidade, por
que, numa terça-feira, depois de um feriado pro
longado, não conseguimos fazer duas reuniões,
como vamos conseguir no sábado? Então, vamos
ater-nos a isso.

Agora eu gostaria de pegar uma carona no
que falouo companheiro Relator,Constituinte Má
rio Lima, quando S. Ex' dizque, durante 21 anos,
parece que houve um complô para furtar. Parece,
não! Foi feito para isso! O operário furtado, noite
e dia, de maneira inteligente e planejada. Enquan
to a economia cresceu, em 21 anos, 396% o
poder de compra do salário mínimo foi roubado
em 40,1%, esse é o maior furto da humanidade!
Nunca houve furto desse tamanho! Foi feitodessa
maneira, agr,egar,e foiuma teoria esboçada clara
mente por Roberto Campos e seus seguidores
vieram atrás, agregar capital às custas da mão-de
obra. Veja bem, constituinte, enquanto a econo
mia cresceu 396% que é crescimento para botar
japonês com água na boca, o poder de compra
do trabalhador, e principalmente do salário rníní-

mo, que, além. de salário mínimo, é salário de
referência, não só não cresceu, nesse crescimento
não foi agregado nada ao trabalhador, ao contrá
rio, foi usurpado, foi roubado em 40.1%. É da
maior importância aquilo que V.Ex" falou,en pas
sant, e devemos ter em mente, nesta Subco
missão, que estamos aqui para tratar do direito
do trabalhador e do funcionário público. Essa é
a nossa missão. Já foi roubado demais, já foi
furtado demais da conta agora é o momento em
que devemos colocar regras" não porque esteja
mos apaixonadamente, sectariamente do lado do
trabalhador apenas, mas é que precisamos cons
truir uma Pátria.Será que é possível construirmos
uma Pátria furtando o continuando a roubar da
maioria, que são os trabalhadores.

Então, até de princípio, eu brinquei com os
colegas vamos ouvir os patrões, não tem nada
a ver não é? E disseram a mesma coisa. "Não
tem tem nada para ouvir".Realmente, eles já fala
ram demais, falaram bastante, só que, de maneira
escondida, agiram muito mais do que falaram,
agora estamos no momento de estabelecermos
regras. Claro,não vamos ser sectários, não vamos
fazer alguma coisa que pode ser utópica e não
possa ser aplicada na prática, mas temos que
resguardar o direito dessa maioria do povo brasi
leiro, ou se não fracassamos.

De maneira que parabenizo V. Ex" por ter levan
tado, de início, esse período, que foi o período
do grande furto de classe trabalhadora, de toda
ela, não foi só a classe dos ferroviários- se eu
falar dos mineiros, das minhas Minas Gerais, o
que ganha um mineiro para entrar 1.800 metros
de profundidade no solo, quais as leis que ditam
a situação deles, é negócio que brada aos céus:

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pas
samos à votação da proposta, para que sejam
ouvidas as representações patronais.

Os que estiverem de acordo com a proposta
do Deputado MaxRosenmann, de que as entida
des patronais sejam ouvidas por esta Subcomis
são, permaneçam sentados. (Pausa.)

Votaram SIM3 Srs, Constituintes. NÃo, 12.
Rejeitada a proposta.
A Presidência informa que recebemos da Mesa

da Assembléia Constituinte cerca de 100 propos
tas encaminhadas e protolocadas, e distribuiu-se
cópias de todas essas propostas a todos os mem
bros, se alguém ainda não recebeu queira recla
mar junto à Secretaria, que fará a entrega.

Os assuntos gerais que tínhamos a tratar eram
esses, a menos que o Plenário entenda que haja
mais algum assunto a ser discutido.

O SR. CONSTITUINTE sréuo DIAS - Sr.
Presidente, se a Mesa já tem algum roteiro sobre
o critério das exposições que serão feitas aqui,
ou seja, qual o tempo que será dado ao expositor,
qual o tempo que será dado ao Relator - que
tem preferência no questionamento das questões
- e qual o tempo que será dado ao Plenário,
porque vamos ter sessões que se iniciarão às 17
horas, com três expositores. Assim, imagino que
deva existir um critério, sob pena de uma expo
sição ficar prejudicada, ou pelo cansaço, ou por
má distribuição, beneficiando a um expositor em
detrimento do outro.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
primeira experiência que faremos será amanhã,

ouvindo a DIAP, a USI e a CONTAG. Regimen
talmente teriam 10 minutos para a exposição, três
minutos paracada pergunta e três para cada res
posta. Ainda na reunião informal de ontem, enten
demos que nos louvaríamos na experiência para
ver o tempo e a demora, com o objetivo de aco
modar a conveniência, no entendimento desta
Subcomissão, inclusive, sendo mais tolerantes,
se o tempo permitir. Então, por enquanto, está
colocado: 10 minutos para exposição e três para
perguntas e respostas.

Ontem entendeu-se que esse era um tempo
muito exiguo e que se poderia ser - a critério
do próprio Plenário - mais tolerante, deixando
que o expositor, até em benefício do entendimen
to da exposição, da mensagem que nos trouxesse,
tivese um tempo maior. Tentaremos ouvir três
entidades. Inclusive,um dado foidiscutido ontem,
a questão de audiência aos dois Ministrosda área,
os Ministros Almir Pazzianotto e Aluízio Alves. O
interesse em ouvirmos o mais breve possível,con
trariando até uma recomendação da Comissão
de Temática, o Ministro do Trabalho, tendo em
vista que S. Ex"está elaborando - pelo que noti
ciam os jomais'- uma lei de greve, no propósito
que pudéssemos conhecer o que tem em mente,
até porque a questão da greve será tratada aqui
e achamos que fazer uma lei, mandar uma men
sagem propondo regulamentação para direito de
greve, quando à questão está sendo discutida na
elaboração da nova Carta, parece-nos que há um
conflito. Então, já na próxima semana, tentaria
mos incluir a audiência do Sr. Ministrocom obje
tivode esclarecimento do que S. Ex"está fazendo,
qual é o pensamento do Govemo a respeito. Mas,
quanto ao tempo, o que está estabelecido regi
mentalmente são os 10 minutos para exposição
e três para respostas e perguntas.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Minha
segunda pergunta é referente ao número de inte
grantes desta Subcomissão. Háuma procura mui
to grande de outros parlamentares para integra
rem esta Subcomissão, muito embora isso não
corresponda ao quorum existente. Mas, ontem,
ao que me parece, V. Ex" informou que teriam
24. Então, gostaria de saber se esse número seria
definitivo, se haveria troca, se haveria a possibi
lidade de incluirnovos elementos, ou se definitiva
mente, estariamos encerrados com o número de
24 integrantes?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Te
nho a impressão que hoje quando tratamos desse
assunto, V.Ex"ainda não havia chegado.

Vou repetir. Por enquanto, temos 21 nomes
oficiais e temos três, que seriam os dos Consti
tuintes Roberto Balestra, Wilma Maia e João da
Mata, que ainda não nos foram comunicado ofi
cialmente.Já hoje pela manhã levantamos a ques
tão junto à Presidência da Comissão Temática
e a Presidência ficou de, na reunião de hoje à
tarde, nos dar uma solução. Também decidimos
que não aceítaríamos mais ninguém, até porque
há um número regimental a ser observado.

Esclareceremos a situação desses três nomes,
porque à correspondência de indicação, dirigida
pela liderança partidária para a Presidência da
Assembléia Constituinte, não correspondeu uma
comunicação à Comissão Temática e, em segui
da, à Subcomissão.
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o SR. CONSmUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, outra sugestão que faria a V.Ex"seria
no sentido de que recomendasse aos expositores
para que, em tempo hábil, fomecessem à Secre
taria cópia ou resumo de suas palestras para se
rem distribuídos aos integrantes da Subcomissão,
no dia de suas visitas. Isso, se for possível.

E a última sugestão é no sentido de que V.
Ex"encaminhe um oficio às Confederações expli
citadas pelo Constituinte Max Rosenmann, comu
nicando que foi colocado em votação a sua vinda
aqui, mas em virtude do tempo, não será possível
ouvi-Ias,mas que esta Subcomissão estaria apta
a receber um memorial de cada uma destas Con
federações em tomo do assunto aqui tratado, pro
metendo debatê-los e analisá-los.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
proposta de comunicar que houve a votação e
que por falta de tempo, elas não serão ouvidas,
será feita, quanto à questão de pedir que encami
nhem cópia de suas exposições, a Presidência
coloca em votação junto ao Plenário,já que pode
ria parecer que estaríamos rompendo com a deci
são anterior, descumprindo com a decisão ante
rior de não convidá-los.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, só um esclarecimento: não quero con
trapor a decisão do Plenário, que é soberana e
a que temos que nos submeter, apenas surgire
mos que tais entidades encaminhem para nós,
individualmente, ou à Subcomissão, algum me
morial em que coloquem a sua posição, pois eu
gostaria de saber o outro lado da moeda. Então,
seria interessante que nos encaminhassem algu
ma coisa que pudesse nos orientar neste impor
tante debate.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Al
guém gostaria de se manifestar a respeito?

A SRA. CONSmUlNTE WILMA MAIA - Sr.
Presidente, a impressão que tenho é de que estou
aqui como intrusa, porque sempre está sendo
colocado o problema da minha permanência nes
ta subcomissão. Queira deixar bem claro o se
guinte: O meu Partido teve direito de colocar, de
acordo com a proporcionalidade, quatro consti
tuintes na Comissão da Ordem Social, então ele
não extrapolou e, segundo o relator informou-me,
esta Comissão da Ordem Social está com 65
membros, ou seja, está extrapolando em dois
constituintes. De modo que acho que não somos
nós que estamos aqui a alterar o número definido.
Então, como são três subcomissões, dois ficariam
nesta, inclusiveuma mulher, pois aqui não temos
nehuma representante do sexo feminino.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Quero pedir encarecidamente à nobre Constituin
te Wilma Maia que não veja na reinteração da
subcomissão que não tivemos na comunicação
oficial qualquer sinal de má vontade da Mesa,
ao contrário, até porque estamos felizes por ter
mos aqui uma representante do sexo feminino.

Agora, estamos apenas esclarecendo aos
membros desta subcomissão que de fato não
nos chegou a comunicação oficial, tanto da nobre
Constituinte quanto dos outros dois membros,
o que será resolvido hoje à tarde, seguramente.

O SR.RELATOR (MárioLima)- Sr. Presidente,
'um esclarecimento.

Gostaria de explicarà ilustre ConstituinteWilma
Maia o que nos preocupa: Acho que nós não
temos que ser escravos da lei, mas o Regimento
é claro. Dizque a comissão temática terá 63 mem
bros, a nossa tem 65. Então o Regimento foi feri
do. Nós pedimos ao pessoal da Secretaria que
nos desse a relação.

O Partido da ilustre constituinte tem dois repre
sentantes na Subcomissão da Saúde, Seguridade
e MeioAmbiente; dois na Subcomissão dos Direi
tos dos Trabalhadores e, na Subcomissão dos
Negro, População Indígena e Pessoas Deficientes,
que tem 18 integrantes, o PDS não tem ninguém.

A nossa preocupação é que, se não se deter
minar isso, na outra semana vêm mais dois, na
outra mais dois e, aí, o Regimento vai para onde?
Este o nosso cuidado. Não há nada de pessoal
contra ninguém, mas tem que ter preocupação
com estas coisas porque já estamos tendo dificul
dade de reunir com a maioria de 11 elementos,
com 24 já vai para 13, se vierem mais 2, já vai
para 15. Então, tem que haver um basta, e quem
tem que orientar isso é a presidência da comissão
temática, porque está provado que a nossa subc
momissão terá muito trabalho. Temos que colo
car uma norma nisso aqui, para não termos todo
o dia uma surpresa.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Va
mos concluir a discussão sobre a proposta do
Constituinte Stélio Dias no sentido de que se soli
citasse às representações patronais, às três confe
derações, que enviassem, por escrito, seus pontos
de vista, para serem distribuídos individualmente.

Alguém quer se manifestar sobre isso?

O SR. CONSmUlNTE PAULO PAIM - Acho
que todo constituinte tem o direito de entrar em
contato com as confederações dos empresários
e pedir o maior número de subsídios. Acho que
cabe a cada constituinte fazer isso, se não vamos
ter que usar o mesmo critériopara todas as confe
derações das mais variadas áreas.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Mais
alguém deseja usar a palavra? (Pausa.)

Então, está encerrada a discussão.
Em votação.
Os que estiverem de acordo com a proposta

do Constituinte Stélio Dias para que se peça nos
enviem por escrito os pontos de vista das confede
rações patronais queiram permanecer sentados.
(Pausa)

Está aprovado, com um voto contrário.

O SR. CONSmUINTE EDMILSON VALENTIM
- Queria fazer quatro observações:

A primeira delas é com relação ao funciona
mento do debate entre nós constituintes. O nobre
Constituinte Stélio Dias fala sobre o funcionamen
to da subcomissão quando tivermos exposições
e nós teríamos que ter um critério no funciona
mento dos debates entre nós, constituintes.

A segunda questão é a preocupação com o
tempo. Sabendo que o relator, até 11 de maio,
com ou sem discussão, tem que apresentar o
seu relatório, eu sugeriria que, nas reuniões em
que não houvesse o quOlUm oficial,os assuntos
fossem debatidos, para permitir que o relator
acompanhasse esses debates, mesmo sem quo
rum, Não seria tomada nenhuma posição oficial
da subcomissão, mas que os debates fossem ga
rantidos para se dar condições ao relator de elabo-

rar um relatório a par de uma discussão, porque,
mesmo se não houver o debate e, se as reuniões,
por faltade quorum, não forem realizadaso prazo
para apresentação do relatório continuará o mes
mo.

A terceira sugestão é com relação ao crono
grama feito ontem, na reunião informal com os
constituintes, sobre a apresentação do cronogra
ma em função dos temas. Nós sabemos que direi
tos dos trabalhadores e servidores públicos com
portam um leque de assuntos e a minha proposta
seria de dividiresses assuntos em temas e encai
xá-los nessas reuniões, para que, ao virmos para
uma reunião desta subcomissão, já virmos saben
do qual o tema a ser discutido, inclusive prepa
rados para debatê-lo, enriquecendo os debates
e, com isso, dando subsídios essenciais ao nosso
relator.

A quarta e última observação é com relação
a essa questão que o presidente levantou e que
ontem também foi levantada em nossa reunião
informal, sobre a questão do ministro e sobre
a nova lei de greve.

Acho que no momento em que estamos reuni
dos em Assembléia Nacional Constituinte e espe
cificamente na subcomissão dos Direitosdos Tra
balhadores trabalhando para uma nova leide gre
ve, numa ótica de discussão democrática que,
inclusive,será a lei que prevalecerá, porque estará
na Constituição, é inconcebível que o ministro
remeta uma lei de greve ao Congresso no sentido
de se mudar a legislação atual, até porque, se
ela mudar, será temporária. Então - fico preocu
pado com essa atitude, já vamos chamar o minis
tro aqui, foi decidida a convocação do ministro
para se discutir não só sobre a lei de greve, mas
sobre assuntos gerais - eu sugeriria, e submeto
à discussão dos constituintes, que nós, da subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores, enviás
semos um comunicado, ou tomássemos um po
sicionamento em relação a essa atitude do minis
tro do Trabalho com relação à Lei de Greve.

São essas as minhas observações.

O SR.RELATOR (MárioLima)- Sr. presidente,
pela explanação do Constituinte Edmilson Valen
tim, parece que já está decidido chamar o Sr.
ministro, mas, queria fazer a seguinte indagação:
nós estamos ouvindo, vendo, nessa área o Gover
no praticamente silenciou-se durante dois anos
e, com o recrudescimento das greves, houve uma
pressa. A Convenção n° 87, da OIT, que está há
quase 40 anos rolando no Congresso, foi votada
na Câmara e, ultimamente, teve pedido de urgên
cia para sua apreciação no Senado. Ia ser votada
no dia 18 de março e, parece-me que, por inicia
tiva do Executivo, pediu-se um adiamento de 90
dias, que coincidirá com o dia 18 de junho.

Os jomais estão noticiando aí que o ministro
está ouvindo os dirigentes sindicais das centrais
sindicais, das confederações e deu até um esboço
da nova lei que seria remetida ao Congresso Na
cional, onde a primeira parte trataria da organi
zação sindical, a segunda das negociações cole
tivas e a terceira do direito de greve, e trataria,
também, do problema da permissão ou não da
sindicalização do funcionário público.

Então, acho que trazer o ministro o mais rápido
possível é fundamental. Já pensou se nós sugeri
mos um artigo para a Constituição que permita
ao funcionário público se sindicalizare o ministro
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manda uma lei proibindo a sindicalização do fun
cionário público. Acho que a presidência desta
subcomissão deveria ouvir o Plenário para agilizar,
o mais rápido possível, a vinda do ministro, para
que diga a todos nós como é esse anteprojeto.
Não sei se alguns de V.Ex"s têm conhecimento.
Eu não tenho, nem como parlamentar, nem como
dirigente sindical, só sei o que recolho nos jornais.
Não me conformo que, como constituinte, não
seja informado do que o ministro do Trabalho
está fazendo. É fundamental que saibamos o que
ele está projetando.

Era o que queria colocar, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronan
Tito.

o SR. CONSmUlNTE RONAN mo - On
tem, manifestei-me favoravelmente à convocação
do ministro para depor aqui, para fazer uma expla
nação, inclusive, tive a oportunidade de encon
trar-me com S. Ex", ocasionalmente, e falei-lhe
sugerindo que - S. Ex" deveria, com muita pro
priedade, porque foi advogado de sindicatos du
rante muitos anos e agora é ministro, dizer o que
deve, na relação capital-trabalho, constar na
Constituinte e o que deve ser legislação ordinária.
Acho que seria uma contribuição muito grande
ao desenvolvimento de nosso trabalho.

A vinda do ministro aqui poderá e terá todas
essas conotações que foram ditas aqui. Agora,
convocá-lo apenas para saber que lei é essa que
ele está urdindo ou, que tipo de lei de greve S.
Ex" está querendo colocar, esse não é o fórum
competente. O fórum competente seria o ple
nário.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Acho que
o nobre constituinte não entendeu a minha colo
cação. Inclusive isso. Está aí nos jornais, nós não
podemos desconhecer. É público e notório que
S. Ex' está elaborando uma nova lei.

O SR. CONSmUINTE RONANmo - Nós
poderíamos convocá-lo, nobre Relator Constituin
te Mário Uma, para fazer o seu depoimento sobre
a Constituinte, o que deve ser, no entender de
S. Ex", não o que vamos seguir, seria uma ação
norteadora nesse sentido, porque trata-se de um
homem que advogou para sindicatos. Foi advo
gado do Sindicato do Constituinte Lula durante
quantos anos? Durante uns 20 anos, acho eu.

Então, S. Ex" tem muita experiência e poderia
nos dar esses parâmetros e aínós aproveitaríamos
a sua visita e poderíamos tirar de casquinha que
lei é essa, que negócio é esse de distribuição
do prejuízo que está preparando, etc. Mas, convo
cá-lo apenas para vir aqui. Era esse reparo que
eu queria fazer.

Acho que S. Ex' está disposto a vir, se sentirá
honrado em vir. Agora, gostaria que determinás
semos o assunto, porque, senão S. Ex" fala sobre
assuntos que esta comissão terá a oportunidade
de outros, por exemplo, das confederações, e po
deríamos deixar de ouvir aquilo que poderia nos
nortear. A meu ver, a sugestão seria de que S.
Ex' falasse um pouco sobre legislação ordinária
e sobre o que deve constar na Constituição. Ape
nas para nortear, pois é evidente que a palavra
dele não será dogma, mas iremos discutir em
cima disso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Gostaria de esclarecer que, na proposta do Consti
tuinte Edmilson Valentim, constou uma manifes
tação da comissão estranhando a elaboração da
lei de greve quando está elaborando a Consti
tuição, os primeiros passos na elaboração. Então,
gostaria que houvesse manifestações a respeito
a fim de que pudéssemos colocar em votação
as duas sugestões.

O SR. CONSTITUINTERONANmo - Acho
que poderíamos fazer,informalmente, ou, na con
vocação nós já faríamos isso. Porque aí, S. Ex"
poderá vir com uma defesa prévia do assunto,
ou ficar aqui, no seu depoimento, vamos dizer,
atendo-se apenas a isso ou perder a maior parte
do seu tempo nisso. Acho que se faria a convo
cação, no meu entendimento, é evidente - e
aqui, informalmente, nós iríamos perguntar: que
lei de greve é essa? Faríamos na ocasião em que
S. Ex" estivesse presente aqui, porque, se for para
questionar a lei de greve, esse não é o fórum
competente. O fórum competente seria o plenário
da Câmara, o plenário do Senado ou o plenário
do Congresso Nacional.

Agora, para vir aqui, seria depoimento sobre
a Constituinte, agora, nada nos impediria de na
hora em que S. Ex" estivesse aqui, nós questio
narmos essa lei de greve e até alertá-lo: - Escuta,
Sr. Ministro, o Sr. vai fazer uma Lei de Greve e,
se ela entrar em conflito com a Constituição que
nós estamos elaborando e será uma lei natimorta.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTlN
- Na minha proposição, acho que temos de se
parar as duas coisas. Uma é a convocação para
o ministro, que acho que o nobre constituinte
interpretou muito bem, como em qual caráter
que deve ser a visita do Ministro à nossa subco
missão, com relação à Constituinte.

Aoutra sugestão, quando me referi ao ministro,
é um comunicado da subcomissão estranhando
o fato de S. Ex" estar elaborando uma lei de greve,
o que não tem nada a ver com a visita aqui. É
simplesmente em função de nós, constituintes,
reunidos - e citei - especificamente na Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores, que vai
elaborar o primeiro relatório, a primeira proposta
sobre Lei de Greve, que futuramente será a lei
que prevalecerá durante vários e vários anos.

Na nossa opinião e na minha opinião como
constituinte, é inconcebível que o Ministro, num
momento em que se discute uma nova lei de
greve remeta uma lei de greve ao Congresso,
uma lei que pode durar alguns meses. Então,
são dois sentidos na minha afirmação.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Vou fazer
apenas uma breve intervenção. Acho que nós es
tamos fazendo algumas confusões.

Todo expositor, tem uma parte reservada em
sua exposição, onde diz o que é interessante para
ele, o que lhe é conveniente, e há a parte dos
questionamentos, onde nós vamos perguntar o
que nos parece interessante. É importante a vinda
do ministro, porque, por exemplo, vamos tratar
da slndícalízação do funcionário público. Diga
mos que a lei de greve que ele mande para o
Congresso proiba a sindicalização do funcionário
público, em alguns países existe expressamente
o direito do funcionário público se sindicalizar e
de fazer greve. Digamos que nós cheguemos à

conclusão de incluir na Constituição, de maneira
expressa, essa permissão.

Acho que S. Ex" é um homem competente,
conhecedor profundo do assunto, porque é um
advogado militante. Sua vinda aqui será boa para
nós, vai trazer uma grande contribuição e, e nesse
debate conosco, membros da comissão, S. Ex'
também terá subsídios interessantes. Na parte da
exposição dirá o que achar interessante e, na parte
dos questionamentos, nós vamos perguntar aqui
lo que a nossa curiosidade interessar.

O Sr. Ministro está conversando com as confe
derações, com as centrais sindicais, acho que vai
enriquecer o seu projeto conversando com os
constituintes da Comissão de Direitos dos Traba
lhadores.

Acho muito importante a vinda de S. Ex" aqui.

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Mais
alguém quer se manifestar?

Concedo a palavra ao Constituinte Augusto
Carvalho.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTODE CARVA
LHO - Uma dúvida: A proposta do Edímílson
Valentim é de que, simultaneamente, ao se fazer
a convocação para esses próximos dias, se faça
também a declaração de estranheza da comissão
com relação à posição do ministro?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
convocação já foi definida anteriormente, quando
aprovamos aquele roteiro. Agora, a questão que
S. Ex" agrega é um pronunciamento da comissão,
pode ser público, inclusive, estranhando que o
ministro esteja elaborando uma lei de greve, quan
do se está elaborando a nova Carta constitucional.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTODE CARVA
LHO - Não na convocação?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Em
separado. Isso será fornecido à imprensa, se ficar
aprovedo-L -

O SR. CONSmUlNTE FRANCISCOKÜSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra para fazer uma
colocação, pois preocupo-me com o seguinte:
Se a Comissão começar a se insurgir manifes
tando-se sobre hipóteses, porque, por enquanto,
é uma hipótese essa da Lei de Greve aportar a
esta Casa, não é mesmo? Acho que vamos nos
expor. O ministro pode, por questão até de educa
ção, não reagir, mas, por outro lado, pode ser
até que a própria imprensa explore. Nós estamos
nos preocupando com uma coisa que, teorica
mente, se diz existir ou em fase de existência,
mas que, na realidade, não existe, porque nós
vamos nos manifestar antes de chegar à Casa
esse projeto de lei que, segundo se sabe, está
em andamento. Que tal n6s aguardarmos? Por
que aí a própria comissão temática poderia fazer
um trabalhojunto às lideranças, se realmente vies
se esse projeto para esta Casa, antes de defmidas
as questões que dizem respeito aos interesses
dos trabalhadores na Constituição. E se n6s espe
rásssemos chegar? Não seria uma coisa mais
cautelosa, mais criteriosa? Porque agora nós po
demos dizer o seguinte: - nos causa espécie,
estranheza até que, nesta fase em que se estuda
para fazer a nova Constituição, esteja o ministro
fazendo uma lei que deveria vir depois da nova
Constituição. O ministro pode argumentar: - Vo-
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deu: - O Governo acha que deve ser fechada,
porque ela não cumpriu sua função social, mas
o Governo não deverá intervir.

Essa é a experiência da Alemanha Ocidental,
que, confesso, eu estava saindo do regime ditato
rial,era Secretário do Trabalho e ia lá buscar infor
mações. Mas aquilo, no momento, me deu um
choque tremendo, porque era a visão de dois
mundos, depois passei a refletirsobre isso demo
radamente. E vou falar o obvio, não é? Dizo Sr.
Ulysses Guimarães que o trágico do óbvio é não
ser praticado. - Acho que eles têm toda razão,
sabem? Greve é problema do trabalhador com
o patrão, então, tem que ser o mais livrepossível.
Tenho dois projetos de greve na Câmara de que
hoje me arrependo; na época eram tão liberali
zantes que nem apreciados foram. Mas, diante
dessa postura da leialemã, então, são retrógrados.

Aqui patrão, muitas vezes, é o Governo. Mas
quando o Governo é patrão, ele é patrão, fecha
a empresa que não soube cumprir a sua função
social, como disse o Ministro.

Foi um depoimento, para mim, chocante. Na
Itália vi outra coisa, na Espanha outra coisa, e
etc. Mas o da Alemanha, naquela maneira germâ
nica de dizer, foi desse jeito. E por outro lado,
depois ouvi os sindicatos dos trabalhadores tam
bém e achei interessantíssimo lá.Um outro depoi
mento que quero dar e que também chocou-me
bastante foi que houve uma greve lá em que o
Presidente recém-empossado fez uma crítica à
greve, dizendo que era extemporânea ou uma
coisa dessas. O Presidente do Sindicato dos Meta
lúrgicos foi à televisão e exigiu do Chaceler que
ele se retratasse. Ele não tinha que dar palpite.
Ele retratou-se diante da televisão. Para V. Ex'"
terem uma idéia de como o mundo civilizado
já vê a relação de capital-trabalho e a relação
de greve.

Este o depoimento que desejava trazer aos co
legas, por não ter certeza de minha presença à
tarde.

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos)-Está
dado o depoimento do Constituinte Ronan Tito,
que é uma preliminar para o debate de hoje às
17 horas. Pergunto se alguém tem mais algum
assunto a tratar, ou alguma sugestão.

O SR. RELATOR (MárioUma) - Queria fazer
apenas uma pequena sugestão: que o ilustre Pre
sidente recomendasse aos eficientesfuncionários
da rubcomissão que repetissem os telefonemas,
hoje à tarde, a todos os gabinetes dos membros
e alguns suplentes, lembrando a reunião das 17
horas de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Já
foi uma decisão da Mesa, de além de se avisar
aos membros efetivos também se avise aos su
plentes os horários de nossas reuniões. Como
hoje decidimos alterar esses horários, inclusive
prevendo todo um celendário até o dia 10, vamos
fazerchegar a cada um dos membros e suplentes
a decisão tomada.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, gostaria que fosse distribuído à
tarde, com clareza,num documento, o nome das
entidades que serão convocadas, porque elas fo
ram citadas mas seus nomes não foram distribuí
dos. Então, seria interessante que, agora que já
foram aprovados chegassem ao conhecimento
de todos.

.O SR. RELATOR (Mário Uma) - Parece que
o companheiro do Paraná adivinha. É que real
mente, hoje, é o problema do País. Quem quer,
realmente, encaminhar este País para uma demo
cracia plena tem o direito de greve como preocu
pação constante. Estou de acordo, nobre cons
tituinte.

o SR. CONSTITUlr.rrE AUGUSTO DE,CAAVA
LHO- Amanhã às 17 horas? .

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Para
ouviros três amanhã;às 17 horas, seriam o DIAP,
a CONTEGe a USI- União dos Sindicatos inde
pendentes.

Há ainda um assunto da proposta do Consti
tuinte Edmilson Valentim sobre o qual não nos
manifestamos, que é para, quando não houver
quorum - esperamos que isso não aconteça
nunca, até pelo nosso atraso -, nós aproveitás
semos sempre o tempo para um debate sobre
temas que estivessem nesses roteiros, extraídos
das propostas feitas.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Hojenós teremos uma reunião às 17 horas. Pare
ce-me que ainda não foi determinado um tema,
até pela exigüidade do conhecimento de todos.
Eu gostaria de sugerir que hoje nós iniciássemos,
à tarde, já com um tema a ser escolhido entre
os companheiros todos, para ganharmos já uma
atividade. Talvez a lei de greve fosse o primeiro
assunto a ser tratado.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, acho que devemos ter a reunião às
17 horas, normalmente. Apenas queria avisar que
o Senado vai realizar uma sessão nesse mesmo
horário para adaptar seu Regimento. Na medida
do possível, estarei presente nos dois compro
missos. Apenas eu queria, porque falou-se no di
reito de greve, assunto da tarde, e eu queria levan
tar alguma coisa agora, caso não possa estar pre
sente à próxima reunião, dar um depoimento que
acho da maior valia:Em outubro de 1984, o Dr,
Tancredo Neves determinou-me ir à Europa visi
tar os países, principalmente da social-democra
cia, para ver a relação de capital-trabalho e trazer
algumas sugestões para alinhavar,na NovaRepú
blica,urna legislação mais condizente com a épo
ca e principalmente semelhante àquelas. E um
depoimento que eu gostaria de trazer aqui, que
achei da maior relevânciae da maior importância,
foi um diálogo que tive com o Ministro do Traba
lho da Alemanha Ocidental, Alemanha democrá
tica, burguesa, ou capitalista. Fazendo com ele
o papel do advogado do diabo, perguntei: Esta
mos abrindo, fazendo democracia. O Dr. Tan
credo Neves está preocupado. O que o Sr. tem
a dizer-me sobre a questão de greve, como é
que deve ser uma legislação de greve?Ele respon
deu: - Agreve deve ser permitida. - Mas como?
E os parâmetros? - Não, não tem parâmetros,
greve é um problema que o Governo não tem
a empresa. Aíeu disse: - Bom, vamos conversar,
e se entrarem pessoas estranhas ao sindicato,
que apenas estão aí para aproveitarem política
mente ... Ele falou: - O próprio sindicato, com
o tempo, expulsa, isso na relação de capital-tra
balho, corn o tempcocorre. Mas, e se demo-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A rar-mos três meses? Ele falou:- Não, o Sr. está
informação que nós temos, da Secretaria,-é que- --querendo dizer, se os trabalhadores resolverem
todas três já confirmaram. fechar a fábrica.É isso? É. Eu falei: - Ele respon-

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO DE CARVA
LHO- Sr. Presidente, as três entidades já confir
maram a presença amanhã?

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Bem, tendo o ConstituinteEdimilson Valentim re
tirado a sua proposta, não haverá manifestação
da subcomissão sobre o assunto, o que haverá
é o apressamento da vinda do Sr. Ministropara
que a manifestação se faça a posterlori.

Dentro das propostas feitas pelo colega Edimil
son Valentimhá a de que elllboremos um roteiro
de temas, que poderiam ser extraídos das várias
propostas encaminhadas à Mesa, para que discu
tíssemos nas reuniões em que não houvessem
audiências; e nós anunciaríamos previamente
quais os temas a serem debatidos, ainda que a
esse debate não corresponda a votação, já que
as votações ocorreriam quando fôssemos apre
ciar o anteprojeto, a ser apresentado no dia 11,
pelo nosso relator.

Se todos concordarem, vamos elaborar, inclu
sive com a colaboração dos membros, esse rotei
ro; e já hoje, na sessão das 17 horas, iniciaríamos
o debate sobre alguns desses temas, e, inclusive,
fazendo um roteiro para as outras reuniões, já
que temos, até o dia 10, 18 sessões, oitoocupadas
com as audiências e 10 para os nossos debates,
que seriam sobre esses temas que constasse des
se roteiro.

Se não houver manifestação em contrário, nós
entendemos como consensual. (Pausa.)

Outra questão que queríamos propor é que
fosse estabelecido - quanto ao que foitransitado
em julgado não voltaa debate, isso é um princípio
que até dispensa qualquer votação - que hou
vesse um tempo para as intervenções, que nós
estabelecêssemos um tempo limitede três minu
tos para as manifestações sobre os assuntos em
discussão.

Os que estiverem de acordo com os três minu
tos, ou, se não houver manifestação em contrário,
nós consideraremos aprovado esse tempo para
intervenção. (Pausa.)

Está aprovado.
Alguém, tem mais algum assunto a levantar

nesta reunião?

cês, agora, pão poderão querer proibir-me de tra
balhar. ç por aí afora.

Não sei, eu me preocupo, de qualquer forma
é importante essa preocupação. Agora, nos mani
festamos oficialmente,eu acho que é preciso me
ditar um pouco, nós vamos nos expor.

Daía minha proposta de trazê-Ioo mais rápido
possível, porque aqui S. Ex' será questionado, e
ele tem uma responsabílldade pública, se S. Ex'
confirmar que vaimandar, de imediato,o antepro
jeto, nós lavramos o protesto. Agora, se disser:
- Isso é especulação de jornal, o Governo não
tem pressa, vai fazer isso daqui a 60 dias, aí a
gente protesta contra o que não existe.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Eu aceito
as observações do nobre Constituinte Francisco
Küster com relação a se tomar uma posição após
ouvi-Io pronunciar, oficialmente,perante o Plená
rio da comissão, sobre o seu real intento.
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oSR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não.

oSR. CONSmUINTE PAULO PAIM - Sr. Pre
sidente, só para complementar. Na reunião infor
mal de ontem entre nós havia ficado acertado
ser submetido a esta subcomissão a sugestão
de que os parlamentares que já enviaram a esta
subcomissão projetos como, por exemplo, o que
se comenta neste momento, de lei de greve, fos
sem convidados por telefone, pelos companhei
ros que o assessoram, para que estejam presentes
ao debate, se isso for consenso da subcomíssâo,

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) -'- Foi
uma das sugestões que ficamos de trazer aqui
hoje, conforme disse o Constituinte Paulo Paim,
que nós convidássemos para o debate os autores
de propostas, até para facilitare para que tivésse
mos conhecimento do pensamento do propo
nente. Quando fizermos o roteiro dos temas para
debate durante as dez reuniões que se destinarão
ao debate, inclusive, procuraremos escolher os
nomes daqueles que foram autores de propostas,
para convidá-los.

Alguém deseja manifestar-se sobre esta suges
tão? (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, subme
temos à votação.

Os Srs. que estiverem de acordo com a pro
posta queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os

trabalhos da presente reunião, convocando outra
para hoje, às.l? horas, destinada a discutir o direi-
to de greve. .

(En~erra-se a reunião às 11 horas e 40
minutos.)

5' Reunião OrdInária

Aos vinte e dois dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas,
em sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência do Se
nhor Constituinte Geraldo Campos, com a pre
sença dos Senhores Constituintes: Titulares: Má
rio Uma, Max Rosenmann, Carlos Cotta, Stélio
Dias, Augusto Carvalho, Célio de Castro, Edimil
son Valentim, Francisco Kuster, Osmar Leitão,
Teotônio Vilela Filho, Wilma Maia, Paulo Paim,
Ronan Tito, Roberto Balestra, Julio Costamilan,
Domingos Leonelli e Mendes Botelho. Havendo
numero regimental, o Sr. Presidente dá início aos
trabalhos e solicita a leitura da ata sucinta da reu
nião anterior. Terminada a leitura da ata, passa-se
à sua apreciação e votação, tendo sido aprovada.
Dando prosseguimento à reunião a Presidência
comunica o recebimento de propostas diversas
sobre convocação de Entidades encaminhadas
a esta Subcomissão através da Comissão Temá
tica da Ordem Social, e comunica que todas as
propostas neste sentido estão prejudicadas devi
do ao fato de que o calendário das audiências
públicas oficiais desta Subcomissão já ter sido
aprovado anteriormente, em plenário. Ronan Tito
- Sugere que os autores das propostas prejudi
cadas procurem os membros da referida Comis
são para que os mesmos estudem individualmen
rvalho - Sugere que os autores encaminhem

por escrito à'Secretaria da Comissão as propostas
prejudicadas. A Presidência solicita a opinião do
plenário sobre inclusão da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores Aposentados na relação
de entidades a serem ouvidas. Júlio Costamilan,
Paulo Paim e Célio de Castro apoiam a sugestão
da presidência. Colocada em discussão e votação
a propsota - aprovada. A Presidência esélarece
então que o n*umero de entidades a serem ouvi
das passam para vinte e cinco. Paulo Pàiin'
Lembra que, sendo o tema a ser discutido durante
a, reunião a lei de Greve, propõe seja ouvídoo
representante do ,DIAP, que ,sfil faz presente. Au
gusto Carvalho - Apoia a proposta do Sr. Paulo
Paim e propõe ainda, que se fale da experiência
constitucional de outros países, a exemplo do que
já foi exposto pelo Constituinte Ronan- Tito 
Ronan Tito - Sugere que atenha ao deliberado,
ao decidido quanto ao calendário para que se
possa levar as reuniões a bom termo, para que
não haja reclamações por parte de outras entida
des de classe. Fica aprovado a sugestão do Cons
tituinte Ronan Tito. Dando prosseguimento a Pre
sidência abre os debates sobre o tema em pauta
- Lei de Greve. O Sr. Stélio Dias prpõe que o
Relator exponha e inicie o debate sobre o tema
proposto. Mário Uma - O tema Greve é' atual
mente o mais importante no que diz respeito à
nossa legislação trabalhista. Foi esquecido o regu
lamento quanto ao direito de greve. A greve é
legal quando vitoriosa, e ilegal quando derrotada.
Faz citações sobre o Decreto-lei n° 4330, apro
vado nos idos de 1964, ainda em vigor. O Decre
to-Iei 1632, de 04.08.86, que proíbe a greve em
serviços públicos essenciais e em áreas de segu
'rança nacional. Temos que dar, na ConstitUinte,
os direitos dos trabalhadores, como eles os têm
em outros países, inclusive servidores públicos
têm direito à greve. Cada país tem suas peculíarí
dades, seus hábitos, sua educação, e temos que
fazerum diploma legal que integram as lides inter
nacionais e se enquadrem nas realidades do País.
Paulo Paim - Lamentável que em nosso' País
os servidores públicos não tenham o direito de
greve, ressaltando que o anteprojeto do Ministro
do Trabalho, incluiu, inclusive, milícias particu
lares para reprimir trabalhadores. Cita proposta
constitucional elaborada pelo Prf. Fábio Konder
Comparato, cujo documento será publicado, na
íntegra, posteriormente, em ata circunstanciada.
Domingos Leonelli- Faz citações sobre o artigo
58 da Constituição da República Portuguesa. Dis
se ainda que quanto mais simples o direito estiver
formalizado na nova Constituição, mais dificul
dades existirãopara que seja alterada a lei.Solicita
seja incluído nos Anais da Assembléia Nacional
Constituinte o livro"Direito de Greve", de autoria
de Dante Leonelli.Ronan Tito - Acrescenta que
tem o ponto de vista bem marcado sobre o tema
greve após depoimento do Ministro do Trabalho
da Alemanha. Reportou-se à greve dos portuários
e petroleiros, quando da intervenção das forças
armadas. Célio de Castro - Solicita garantia do
direito de greve aos funcionários públicos e traz
testemunha de seis anos à frente do Sindicato
dos Médicos. Augusto Carvalho - Dá conheci
mento de que o PCB encaminhou um conjunto
de proposta contendo o direito de greve, re formu
lação da lei de greve, como acrescenta outros
parágrafos, destacando os quatro pontos essen
ciaisdo documento: Agreve, como forma de defe
sa dos interesses dos trabalhadores e dos servi-

dores públicos éivis, não terá 'outr",s llmítaçôes
que as constantes da Constituição. - Nos servi
ços públicos essenciais, assim definidos pelo
Congresso Nacional, deflagração da greve será
procedida de divulgação, na forma estabelecida
pelos trabalhadores. - As autoridades públicas
deverão abster-se de qualquer intervenção que
possa limitar o direito de greve. - É proibido
oJock out Descreve, por fim,a intervenção policial
contra os grevistas bancários. Stélio Dias - Deve
fiamos discutir algo mais ínovador do que so
mente o direito de greve. E importante discutir
a liberdade de negociar e organizar. Ronan Tito
- Associando-se 'à tese defendida pelos Consti
tuintes Céliode Castro e Augusto Carvalho,afirma
que a greve deve ser uma preocupação dos traba
lhadores e não dos empresários. Max Rosen
mamnn - Acrescenta a importância do que foi
colocado pelos colegas e ressalta a importância
da greve até mesmo em atividades essenciais,
sem radicalizações. Dois pontos essenciais para
a liberdade de greve: legitimidade da deflagração
dos trabalhadores que estabelecem a greve, e utili
zação do piquete. Edmilson Valentim - Edimil
son Velentim - É a única arma do trabalhador.
Concorda com a visão de assegurar o direito de
greve a todos os trabalhadores, indistintamente.
WilmaMaia- Em relação ao problema de greve,
este deve estar' contido na Constituição como di
reito Constitucional. Defende a interferência go
vernamental somente nas greves em serviços es
senciais. Cita proposta sobre lei de greve que ela
borou juntamente' com professores do seu Esta
do, cuja transcrição será feita, na íntegra, em ata
circunstanciada no Diário daAssembJéiaNacional
Constituinte. Mendes Botelho - Defende a greve
como um direito do trabalhador, isento de puni
ção. Julio Costamilan - Entende que a greve
deve ser considerada no texto constitucional. As
lideranças sindicais têm grande importância e in
fluência sobre os trabalhadores. Se tivermos se
gurança constitucional, direitos e liberdadades, te
remos movimentos organizados. Mário Uma 
Defende a tese de que as empresas estatais de
vam ser fiscalizadas, pelo Congresso Nacional.
Relembrou o incidente ocorrido nas refinarias da
Petrobrás, com a invasão de tropas militares e
ressaltou a revolta provocada em todos os traba
lhadores. O direito de greve é um direito inalie
nável do trabalhador brasileiro. Célio de Castro
- ASubcomissão se pronunciou a favordo direi
to de gr~ve. A legitimidade provem do voto da
maioria. E legítimo e lícitoo uso do piquete dentro
do jogo democrático. WilmaMaia- Solidariza-se
com as colocações do Relator. Presidente - Res
salta a importância extrema do direito de greve
na noca Constituição. pois é um direito de todos
os trabalhadores brasileiros. Os servidores públi
cos estão dispostos a ter o direito à sindicalização,
foi a categoria mais prejudicada durante a ditadu
ra. Conclui-se que é uma classe que necessita
do direito à greve, sem que haja lei que a ínvía
bilize. E preciso que se exercite o direito de greve.
Max Rosenmann - É importante que na Consti
tuição ressaltemos três pontos que fiquem escla
recidos: dispensa por justa causa, liberdade e au
tonomia sindical e direito à greve. Ressalta que
o piquete é um ponto muito importante, porém,
sem violência. Defende, também, a liberdade sín
para os servidores públicos, que é uma classe

perseguida, principalmente, por razões políticas.
As categorias devem ter liberdade para que pos-
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sam expressar claramente suas reivindicações.
Paulo Paim - Ratificando as observações do
ConstituinteMax Rosenmann, ressalta ainda a im
portância da liberdade da liberdade de greve para
todos os trabalhadores, indistintamente. Augusto
Carvalho- Concluindo o raciocínio do Sr. Paulo
Paim, sugere que os empresários abram suas
contabilidades para que se possa saber o capital
da empresa, para uma negociação justa. Encer
rado o debate sobre lei de greve, o Sr. MárioUrna
informa já ter relacionado mais de vinte e três
temas para as próximas discussões. Edimilson
Valentim- Propõe que a próxima reunião seja
destinada a debater sobre a questão salarial e
aposentadoria. Paulo Paim - Sugere que os pró
ximos temas a serem discutidos sejam: estabili
dade, salários e aposentadoria. Augusto Carvalho
- Sugere que o tema vinculado à estabilidade
e locação de mão-de-obra seja inserido na pauta.
A Presidência confirma os temas a serem deba
tidos na próxima reunião: salário e locação de
mão-de-obra. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrados os trabalhos, às
vinte horas e seis minutos, cujo teor será publi
cado, na íntegra, no Diário daAssembléiaNacio
nal Constituinte, convocando os Srs. Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada amanhã,
dia vinte e três de abril, às nove horas, com a
seguinte pauta: discussão e debate dos temas
constitucionais propostos. E, para constar, eu, Ve
ra Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei a pre
sente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente. - Geraldo Cam·
poso

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos.
A S...Secretária procederá à leitura da ata da reu
nião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) -In
formo aos Srs. Constituintes que, de acordo com
a decisão tomada hoje, pela manhã, foipreparada
uma relação das entidades a serem convocadas
para uma audiência nesta Subcomissão. A rela
ção está sendo elaborada e, logo em seguida,
será distribuída durante a reunião.

Comunica que recebemos diversos ofícios,en
caminhados pelo Presidente da comissão temá
tica, com propostas diversas. Das propostas relati
vas ao texto constitucional estão sendo tiradas
cópias, que serão fornecidas aos Membros da
Subcomissão.

Há uma proposta do Constituinte Nüson Gib
son, de Pernambuco, que propõe convidemos o
Líder Benedito Arcanjo da Silva, Presidente da
Federação dos Trabalhadores da Indústria de Ali
mentos e ex-Presidente do Sindicato dos Traba
lhadores da Indústria e do Álcool, em Pernam
buco, e Joesil dos Anjos Barros, ex-Presidente
da Federação Nacional dos Jornalistas, do Sindi
cato dos Jomalistas de Pernambuco e a Associa
ção de Imprensa de Pernambuco. Atualmente de
sempenham a função de juízes do TRT,6"Região,
com sede em Recife.

A proposta do Constituinte Nüson Gibson está
prejudicada, diante da decisão dos nomes que
já foram aprovados.

A proposta da União Brasileira de Informação
Pública - UBIP, está relacionada entre as vinte
e quatro entidades que serão ouvidas, porque trata
da questão da informática em relação aos traba
lhadores, no que tange à automação etc.

Recebemos proposta da Câmara Municipal de
Monsenhor Gil, Estado do Piaui - a cópia está
sendo providenciada para ser entregue aos Srs.
Membros da Subcomissão - e do Conselho Fe
deral de Administração. A Câmara Municipal de
Santa Luzia, Estado de Minas Gerais também en
viou propostas, cujas cópias serão encaminhadas
aos Senhores.

Há duas cartas que nos foram encaminhadas:
uma, por parte da Associação Profissionalde Em
presas de Refeições-Convênio para o Trabalha
dor; outra, da Associação Brasileiradas Empresas
de Refeições Coletivas. Todas versam sobre o
mesmo assunto, pedindo que as duas entidades
sejam ouvidas tendo em vista que fornecem ali
mentação para três milhões de empregados e
teriam contribuições a trazer para a Subcomissão.

No entanto, com o calendário já aprovado, com
o rol de entidades a serem ouvidas, prejudicadas,
a menos que o Plenário entenda diferente.

Alguém deseja fazer uso da palavra?

o SR. CONSmUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não.

OSR. CONSmUINTE RONAN mO-Nestes
casos, e apenas à guisa de sugestão, a Comissão
devia oficiar à entidade que se dirigiua nós, dan
do-lhe a relação dos Membros desta Subcomis
são e lhe dizendo: "se quer apresentar as suas
idéias, as suas sugestões, o faça através de um
dos elementos desta Subcomissão, porque já es
colhemos os nomes e ficou pljudicada a sua su
gestão".
Sugerirlamos a todos. Quer dizer, os de Minas
Gerias viriam, evidentemente, procurar-me ou
procurar o Deputado Célio De Castro, etc., para
não se cortar, não se seccionar esse diálogo aber
to por essas entidades.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Combinado com essa sugestão do nobre
Constituinte Ronan Tito, da mesma forma como
se procedeu em relação às entidades patronais,
sugiro a essas entidades encaminhem por escrito
as propostas à nossa Secretaria, que, depois, re
passará esse material para cada Constituinte.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Há
uma questão. A sugestão foi acolhida pela Mesa.
Vamos, então, providenciar a comunicação para
que essas entidades nos encaminhem, por escri
to, as suas propostas, embora não possamos ou
vi-lás na Subcomissão.

Háuma proposta para que se ouça uma entida
de de trabalhadores aposentados. Gostaria de ou
vir a opinião do Plenário, para que possamos to
mar uma decisão, mesmo que se ultrapasse o
número de 24 entidades, poder-se-ia ouvir, se
o Plenário julgar conveniente, acrescentar...

O SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR. CONSmUINTE JÚUO COSTAMILAN
-Incorremoshoje numa omissão. Falando sobre
aposentados, existe a Confederação Nacional dos
Trabalhadores Aposentados. Deve ter sido criada
em 1986. Li isso na imprensa por várias vezes.
O presidente dessa Confederação, ao que sei, é
gaúcho. Ela se enquadra nas Confederações, e
seria a única Confederação que ficaria excluída.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Se
ria a n- Quanto ao tempo para ouvir,juntarlamos
quatro em determinado dia, ainda que fosse, neste
dia, talvez necessária a prorrogação, para se aco
modar o tempo.

Está em discussão a questão dos aposentados
e o nome da entidade proposto pelo Constituinte
Júlio Costamilan é que fosse a Confederação Na
cional dos Trabalhadores Aposentados.

O SR. CONSmUINTE JÚUO COSTAMILAN
- O Constituinte Paulo Paim pode socorrer-me
neste ponto.

O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM - Aliás,
só vou repetir o que o Constituinte Júlio Costa
milan colocou. É do Rio Grande do Sul o Presi
dente. A Confederação tem um trabalho muito
amplo, a nívelnacional, com processos de mobílí
zações, De fato, incorremos pela manhã num erro
de lembrança, inclusive minha. Reconheço que
a Confederação tem um trabalho muito bom a
nlvelnacional. Assim, apenas complemento: seria
de fundamental importância inclui-Ia entre as
Confederações.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Al
guém mais deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)

O SR. CONsmUlNTE CÉUo DE CASTRO
- Sr. Presidente, fiz esta sugestão à Mesa, no
sentido de incluir a representação dos trabalha
dores aposentados. Hoje,à tarde, recebi um tele
fonema da Associação dos Aposentados de Minas
Gerais, reforçando mais este aspecto. Inclusive
o Presidente estará aqui amanhã, para trazer um
documento especificamente dirigidoà Subcomis
são.

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Maís
alguém deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)

Vamos colocar em votação, que acrescente
mos uma 25" entidade à relação das que seriam
ouvidas, a Confederação dos Trabalhadores Apo
sentados.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Vamos ao debate, conforme ficou estabelecido

pela manhã, sobre o direito de greve.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Fiz uma requisição à Mesa. Pergunto se há
solução para a questão dos 21 ou dos 24 mem
bros da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
informação que temos é de que amanhã, pela
rnanhão, o Presidente da comissão temática,
Constituinte Edme Tavares, se encontrará com
o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
Então, S. Ex"nos dará uma informação definm,'
Ainda continuamos na quarentena.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Como
encaminhamento da discussão da greve, que en-
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tendemos de fundamental importância, já que te
mos aqui presente um representante do DIAP
acompanhando os trabalhos, proponho que o re
presentante do DIAP faça uma pequena explana
ção, para iniciar o debate sobre a questão da
greve, inclusive apresentando o quadro da ques
tão da proposta do Ministro Almir Pazzianotto e
do Governo e qual a proposta que está surgindo
da parte dos trabalhadores.

Seria uma contribuição para iniciarmos os de
bates de forma rápida; em seguida entraríamos
no debate dos Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao Constituinte Augusto Car
valho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Concordo com a sugestão do Constituinte Pau
lo Paim. Apenas acrescento, como sugestão ao
nosso Companheiro Luiz Gushiken, que, na sua
abordagem, ele falasse também da experiência
constitucional de outros países, pois parece-me
que o DIAP fez essa pesquisa. Então, ele, na sua
abordagem, desse o quadro de como é a legisla
ção, como é tratada a questão da greve.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Em
discussão a proposta de que ouçamos, sobre o
tema "O direito de greve", que ficou estabelecido
discutiríamos hoje, o representante do DIAP, co
mo uma forma de, inclusive, instruir a matéria
a ser debatida.

Alguém deseja manifestar-se?

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE RONANTITO - Ape
nas para um esclarecimento. O DIAP não será
ouvido normalmente?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Amanhã, já está estabelecido, entre as três entida
des uma será o DIAP. Neste caso, seria uma inter
venção específica.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Não
gostaria que isto acontecesse, para não se abrir
um precedente, para que amanhã não tenhamos
a reclamação de que algumas entidades foram
ouvidas duas vezes, mesmo que especificamente
sobre algum assunto, e outras deixaram de ser
ouvidas. Um dos argumentos que me convenceu
de .não ouvir os patrões foi que não tínhamos
tempo. Se começarmos a ceder tempo para que
um fale sobre outro assunto específico repetida
mente, mesmo que fale sobre assuntos genéricos
na outra, vamos derrotar o nosso argumento aqui,
não vamos ouvir isso, não vamos ouvir aquilo,
porque não temos tempo.

Se vamos ouvir o representante do DIAP, ama
nhã, que o ouçamos amanhã sobre tudo que ele
tiver que falar, inclusive sobre este assunto "gre
ve", mas que não houvesse repetição.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
em discussão.

Há mais algu.ém que deseja manifestar-se?

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
Peço a palavra. (Assentimento da Presidencia.)

Sr. Presidente, houve o cuidado de que se con
tatasse todos os autores de proposições que tra
tem da greve. Não sei se foi feito, acredito que
tenha sido feito, poía.es Proposições n"" 48, 112,
125, 190, 448, 578 e 581 referem-se à greve,
conseqüentemente, seus autores devem ter sido
avisados de que, nesta tarde, haveria este encon
tro para tratar da greve.

Faço este questionamento, Sr. Presidente, se
foram todos eles avisados, porque, parece-me,
preliminarmente, os autores dessas proposições
é que deveriam ser ouvidos para dar o sentido
de suas iniciativas,para começarmos a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
informação que recebi da Secretaria é que, con
soante proposta feita pela manhã, todos haviam
sido comunicados de que hoje, às 17 horas, a
subcomissão discutiria. Possivelmente eles não
puderam comparecer, porque estariam ocupados
em outras reuniões. A comunicação foi feita.

Vamos discutir. Mais alguém quer manifestar
se a respeito da questão, se ouviremos ou não
o DIAP hoje?

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM- Respei
tando a posição do nobre Constituinte Ronam
Tito, entendo que para o DIAP poder falar, já que
há uma decisão nossa, teria que ser quase que
uma posição de consenso e de modo informal.
Não caberia, inclusive, sequer a votação.

A nossa proposta de o DIAP falar, por estar
presente, sobre a questão específica, numa forma
de esclarecimento da questão da greve, foi como
contribuição ao debate. Entendo - não sei se
os outros constituintes concordam comigo-que
não cabe sequer votação, que feriria, de fato, a
resolução havida pela manhã. Se não há con
senso para que o DIAP faça um esclarecimento
da questão da greve, entendo que não dá para
submeter à votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
fato é que nós, pela manhã, deixamos de ouvir
duas entidades por falta de tempo. Ainda que
se admita que perderíamos com isso, o fato é
que seria a quebra da decisão tomada de manhã.
Então, não ouviríamos o DIAP agora à tarde e,
sim, amanhã, conforme ficou estabelecido.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Até
lastimo que vamos adiar esse prazer e essa aula,
que, não tenho dúvida nenhuma, ser de grande
esclarecimento. No entanto, temos que nos ater
um pouco ao deliberado, ao Regimento etc., se
quisermos levar as nossas reuniões a bom termo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - En
tão, o debate será feito entre nós. A palavra está
livre para quem quiser iniciar o debate.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, se possível, que o relator encaminhe
o tema do debate, para que tenhamos uma pe
quena ordem na discussão, já que o tema "Direito
de Greve" é amplo. Nós vamos debater desde
os limites até o direito de greve de várias organi
zações do servidor público, a forma de greve, a
duração da greve, constitucionalidade, inconstitu
cionalidade, os aspectos jurídicos, os aspectos
sociais, os aspectos econômicos. Enfim, é tema
de muita amplitude, que pode cair num vazio do
tipo o que acho da greve.

O SR. RELATOR (MárioUma) - O tema greve
é atualmente, talvez, o mais importante no que
diz respeito à nossa legislação trabalhista. Nos
últimos 40 anos, com o surgimento da CLT, a
greve era incipiente, devido ao fato de que o nosso
parque industrial era muito modesto, com fábri
cas pequenas.

Com a queda da ditadura de Vargas, o que
acontece? Começa a industrialização - como
a de VoltaRedonda - que realmente dá um novo
sentido. Começam a surgir fábricas maiores, ope
rários especializados e as reivindicações vão au
mentando.

Em 46, com o Marechal Dutra na Presidência
da República, Sua Excelência baixa o Decreto-Lei
n° 9.070, em 15 de março de 46, que, na prática,
concede o direito de greve, mas o inviabiliza, por
que cria um ritual tão complicado que nenhuma
categoria consegue fazer uma greve considerada
legal sem observar o que esse decreto-Lei precei
tua. E, naquele clima de euforia de termos derro
tado o nazi-fascismo, a Constituição de 46 reco
nhece, de maneira expressa, no seu art. 158, o
direito de greve. Diz o art. 158:

"É reconhecido o direito de greve, cujo
exercício a lei regulará."

Passada a euforia de termos derrotado o nazi
fascismo, nos esquecemos de regular o direito
de greve, e ficou vigendo o Decreto-Lei rr 9.070.
Ele, na prática, não concedia o direito de greve.

Veio64, houve o golpe militar, e o Decreto-Lei
n° 9.070 ainda vivo. E greve passou a ser legal
a que era vitoriosa e, ilegal a que era derrotada.
A greve que era vitoriosa, os patrões negociavam;
a que era derrotada, os trabalhadores iam para
a rua da amargura.

Com a repressão de 64, por incrívelque pareça,
a única lei que temos na nossa estrutura legal,
na disciplina das leis trabalhistas, a única lei que
temos é a mais ditatorial de todas, é pior do que
os decretos-leis, é a Lei rr 4.430, aprovada nos
idos de 64, a toque de caixa. Ela veio para o
Congresso Nacional e foiaprovada, sem se mudar
uma vírgula, como veio do Executivo, e é a que
está ainda em vigor.

Não satisfeitos com isso, no dia 4 de agosto
de 1968 precisamente, o então presidente baixa
mais um decreto-lei, o de 1.632. E o tal decreto
que cria as proibições nos serviços públicos e
nas atividades essenciais consideradas de inte
resse nacional.

Esta, a realidade da nossa legislação trabalhista.
Há decretos-leis e a única lei que existe é mais
rígida.

Mj:Is o País mudou. Veio a Nova República, as
greves estão aí e temos a obrigação de incluir
no texto da Constituição dispositivos que real
mente dê aos trabalhadores o que há em todas
as democracias, em todos os países industria
lizados do mundo. E não se vá entender que um
País que se orgulha de ser a 8' economia do
mundo vá dificultar, ou inviabilizar, ou conceder,
de maneira equivocada, o direito de greve. Esta,
a minha opinião pessoal.

No mundo moderno, em alguns países só as
organizações militares e as paramilitares não têm
direito à sindicalização e ao direito de greve. Em
muitos países, inclusive funcionários públicos são
sindicalizados e têm direito de greve. É o que
fazcom que o trabalhotenha condição de dialogar
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no mínimo com o capital. É um direito universal.
Em linhas gerais, - era o que queria dizer.
O País está vivendo estes dias de insegurança

justamente por causa dessa lei que, na verdade,
a pretexto de regular o direito, inviabiliza e impede
que se exerça esse direito. E;: toda lei antinatural
tende a ser desrespeitada e tende a ser desco
nhecida.

Também devo dizeraos ilustes membros desta
subcomissão que cada país tem suas particula
ridades. A experiência operária é universal, mas
há.os problemas de hábitos de educação de cada
nação. Temos de ter a competência e a sensibi
lidade de entender, de fazer um diploma legal
que se enquadre dentro dos hábitos internacio
nais, preservando as nossas características nacio
nais.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
livre a palavra para quem desejar analisar o as
sunto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Serei
mais simples possível. Primeiro, no Pais não exis
te, na mínha avaliação, Lei de Greve. Existem leis
que somente proíbem os trabalhadores de ter
exercício da greve. É lamentável que, neste mo
mento, o MinistroPazzianotto esteja encaminhan
do ao Congresso Nacional um projeto de lei de
greve que, na nossa avaliação - S. Ex" esteve
conversando já com a COT,com a CGTe também
com as Federações - é quase pior do que esse
que foi exposto neste momento. Nesse projeto
de 'leí de greve, segundo as informações que te
mos, S. Ex" está propondo, por exemplo, que os
trabalhadores teriam que pagar os dias durante
a greve, se ela não for considerada legal. S. Ex"
está propondo neste projeto, por exemplo, que
os empresários poderão formar milícias particu
lares para coibir as manifestações dos trabalha
dores, argumentando claro - que seria para pro
teger o patrimônio do empresário. Nesse projeto,
S. Ex" mantém ainda as famosas categorias es
senciais; nesse projeto fica escrito, e não está no
primeiro, que poderá haver demissões por justa
causa.

Feita esta leve introdução, lanço a polêmica
sobre a posição que Fábio Comparato, que tem
um projeto de Constituição, lança sobre a questão
da greve. Ele faz uma pequena mudança em rela
ção a mutas propostas que têm surgido, para
mim seria importante que esta Comissão também
discutisse. Segundosua proposta não deveríamos
colocar que os trabalhadores terão pleno direito
de greve. Ele coloca que os trabalhadores têm
de ter assegurada a plena liberdade de greve, e
não o direito de greve, baseado na seguinte argu
mentação: o direito de greve deixa subentender,
já que é um direito que pode ser posteriormente
regulamentado, e, se for a liberdade de greve,
não poderá ser fruto ainda de discussão num
segundo momento.

A proposta da Fábio Comparato, na integra,
é mais ou menos:

"Aos trabalhadores e servidores públicos
de qualquer gênero ou categoria é assegu
rada a plena liberdade de paralisar coletiva
mente a prestação do trabalho ou do serviço
funcional.

§ 10- A manifestação de greve não acar
reta a suspensão ou rescisão dos contratos

de trabalho ou a relação de emprego público.
§ 20

- O exercício da liberdade de greve
não poderá ser condicionado ou restringido
por lei."

Deixo para discussão uma breve contribuição,
que deverá surgir posteriormente, inclusive,como
projeto nesta mesma subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Domin
gos Leonelli.

O SR. CONSmrnNTE DOMINGOS LEONEL
U - Um rápido registro.

Tenho a impressão de que valeria a pena um
debate ainda maís histórico sobre a questão de
direito de paralisação, de greve. Entretanto, já que
a questão foi colocada pelos Srs. Constituintes
em termos de comparação legal, em termos ape
nas de registros do que já existe de lei, volta à
questão constitucional, um pouco na linha do
Constituinte Paulo Paim e, recordo que talvez a
melhor coisa que a nossa Constituição pode fazer
por esse direito dos trabalhadores é inspira-se
na simplicidade da Constituição portuguesa, que
se refere à questão desse direito em pouco menos
de 4 linhas, em seu art. 58:
1-é garantido o direito à greve;
11 - compete aos trabalhadores definir o âm

bito de interesses a defender através da greve,
não podendo a lei limitar este âmbito;

JII - é proibido o "lockout".
Tenho a impressão de que a introdução no

debate constitucional das brutais deformações de
uma legislação normalmente feita para prevenir,
para impedir, para proteger o capital e coibir os
direitos do trabalho, contém um risco essencial.
Estaremos discutindo no âmbito errado, no for
o errado, uma legislação errada. O debate na
Constituição a respeito dessa questão pode fazer
referência à legislação atualmente existente para
negá-Ia. Á Constituição cabe apenas, no meu mo
do de entender, assegurar o direito à greve e proi
bir qualquer lei que venha dificultar o exercício
desse direito.

Quanto mais simples, quanto mais diretamente
esse direito estiver escrito, declarado, formalizado
na nova Constituição, mais dificuldades criaremos
aos legisladores contra o trabalho. Inclusive, ao
Governo, que normalmente, num regime capita
lista, exercido em nome da força hegemônica da
sociedade, que um regime capitalista é a força
do capital, visa proteger a propriedade, o capital
e coibir os direitos ao trabalho.

É neste sentido, Sr. Presidente, que registro,
para o prosseguimento dos debates, que a minha
opinião é que a nova Constituição brasileira deva
limitar-se a assegurar o direito e proibir qualquer
limitação legal a esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITrnNTE RONAM mo - Sr.
Presidente, hoje, pela manhã, deí testemunho a
respeito do depoimento do Ministroda Alemanha
e creio que marquei bem a minha posição no
que conceme ao direito de greve e à liberdade
para se fazer a greve.

No entanto, para que não fiquemos aqui todos
numa só direção, a dizer das maravilhas da greve,
etc., e para contribuir para o debate, coloco um

assunto polêmico, para que se crie um debate,
para que não fiquemos só que a greve, a greve,

Recentemente tivemos intervenção do Exército
numa greve da PETROBRÁS, isto hoje, inclusive,
foilembrado pelo nosso Deputado e Lídersindica
lista,o Relator Mário Uma. Na época, nos insurgi
mos contra aquilo, alguns parlamentares foram
ao Presidente da República, ao Exército, para sa
ber o que estava acontecendo. A alegação que
nos foifeitatinha havido uma greve dos portuários
pouco tempo antes e logo em seguida veio a
greve dos petroleiros. Com uma greve sobre a
greve, o gás de cozinha para ser fomecido para
as donas-de-casa do Brasil inteiro estava com
um estoque que não resistia mais de 7 dias. Então,
perguntaram ao general, ao ministro o que deve
riam fazer: cruzar os braços, para as cozinhas to
das do Brasil? O que aconteceria no Brasil neste
momento sem o gás de cozinha? Houve um deba
te, que não quero repetir aqui agora, mas que
gostaria de deixar apenas nesta etapa, para ver
se montamos um debate em tomo do assunto,
em cima de um caso concreto e recente aconte
cido. Não sei nem se os números fornecidos fo
ram exatos, mas esses foram os dados fornecidos
para nós no momento em que fomos interpelar
o Ministrodo Exército sobre a intervenção na Pe
trobrás.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Continua livrea palavra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Célio
de Castro.

O SR CONSTITUINTE LÉuo DE CASTRO
Sr. Presidente, a minha experiência no movimento
sindical - há mais de 15 anos que milito no
movimento sindical, presidindo entidades da área
de serviços especificamente, mas com uma larga
militância em todo movimento sindical brasileiro
-levou-me, gradualmente, à concepção aqui co
locada pelo Constituinte Domingos Leonelli, se
gundo a qual o direito de greve, ou a liberdade
à greve, deve ser extremamente conciso e deve
ser inserido no texto constitucional como um di
reito, uma liberdade auto-regulável, não passível
de qualquer regulamentação restritivapor legisla
ção ordinária.

Isto me parece tão claro que, se formos verificar
a evolução histórica do direito de greve ou da
liberdade de greve, como quer muito claramente
o Constituinte Paulo Paim, verificar-se-á que esse
direitode greve, ou liberdade de greve, não nasceu
espontaneamente, foi-se aperfeiçoando através
dos tempos. Foi no próprio bojo do sistema eco
nômico capitalista, sob um regime que lhe é pecu
liar, que é o regime democrático, que se aperfei
çoou esse direito de greve. O direito de greve
veio como uma forma normal de negociação,
mas radicalizada, é verdade, mas não com esse
caráter policialista e criminoso que as democra
cias periféricas, frágeis e débeis geralmente lhe
conferem.

Então, épreciso verificar,hoje que em qualquer
nação medianamente civilizada, o direito de liber
dade à greve é encarado como forma de negocia
ção entre pelo menos dois contendores que se
colocam em campos opostos, porque o exercício
desse direito por essa liberdade vai fluir desse
mesmo debate dos interessados.
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É verdade que se coloca uma questão de nego
ciação, mas de forma radicalizada.

Nas nossas democracias precárias, periféricas,
evidentemente a aliança do capital, do grande
capital com o Estado, se faz presente para perver
ter o direito de greve. É comum, no movimento
sindical, quando da verificação objetiva de greve,
a primeira providência do patronato, quando exis
te uma greve-uma forma de negociação, embo
ra, radicalizada- é chamar a policia, é convocar
o aparelho do Estado, para se colocar, aí, o apare
lho do Estado, que deveria, no mínimo, ter uma
função de árbitro, ele se coloca logo do lado do
capital contra os trabalhadores. E ao lado da polí
cia ou do organismo repressivo do Estado vão-se
colocando todas aquelas formas de que o Estado
periférico se utilizapara tentar inviabilizar na prá
tica o direito de greve.

É a própria interpretação de textos, que foram
aqui citados pelo nobre Relator, textos que são
verdadeiras caricaturas do direito de greve, de
que a Justiça do Trabalho lança mão para decre
tar a ilegalidade de movimentos grevistas.

Neste sentido, me ocorre reafirmar aquele pen
samento aqui já exposto, que a Constituição deve,
sinteticamente, caracterizar o direito e a liberdade
de greve como um direito e uma liberdade auto
regulada. Ao mesmo tempo, me parece que seria
interessante neste texto, dada a especificidade
nossa, colocar a garantia desse direito, embora
um pouco redundante, mas devido à especifi
cidade, a garantia dessa liberdade também aos
funcionários públicos, que lhes é negada na práti
ca. Quase que o texto, na sua simplicidade, teria
que somar, mas essa preliminar é importante,
dadas as características da nossa democracia.

Ocorre-me dizer, também, algumas palavras a
respeito das colocações aqui feitas pelo Consti
tuinte Ronan Tito. Evidentemente, o direito de
greve se exerce dentro de determinado contexto
social, político e econômico. Não podemos ideli
zar o direito de greve ou seu exercício prático
e objetivo.Toda greve tem danos e, se não fosse,
não existiriao exercício do direito de greve. Tem
danos econômicos para o empregador, tem da
nos para o usuário. Então, é preciso a lucidez
de admitir que existem danos e que esses danos
são assumidos. Na medida em que as categorias
em greve puderem exercitar livremente esse direi
to, esses danos serão minimizados no que diz
respeito ao interesse mais geral da população.

Tanto isso é verdade, Sr. Presidente, Srs. Mem
bros da Subcomissão, que na nossa área - a
área de serviço - é onde essa questão se coloca
com mais intensidade. Por exemplo, na condição
de Presidente do Sindicato dos Médicos, dirigi
inúmeras greves no meu Estado. Geralmente se
colocava a questão: mas fazergreve na área médi
ca, vai morrer gente. Quando esta colocação era
feita pelo patronato ou pelo órgão do aparelho
de Estado, evidentemente faziam para inviabilizar
o direito de greve na prática, mas quando come
çamos a perceber isso e começamos nós mes
mos a nos organizarmos para limitaresses danos
à população, temos a condição serena de afirmar
que esses danos foram muito limitados. A cons
ciência dos trabalhadores em greve limitou esses
danos - estou citando uma área crucial, que
é área médica - para verificar que é possível,
no livreexercício desse direito, chegar até termos

de convivênciaem que as necessidades da popu
lação sejam preservadas.

Neste sentido é que deve evoluir a moderna
conceituação de direito de greve, pelo exercício
prático do direito de greve. Esses danos maiores
à população, evidentemente, serão minimizados
pela intervenção da própria categoria, não só pela
intervenção nos serviços prestados, como pela
intervenção através de esclarecimentos, tanto que
as categorias em greve procuram sempre escla
recer a população.

Neste sentido é que, talvez, devamos também
combater uma prática que se transformou até
em estatuto legal, a proibição de greves em seto
res chamados essenciais. Essa proibição veio exa
tamente daí, dessa questão preliminar, que com
muita justeza foi levantada pelo Senador Ronan
Tito.Baseados nesses argumentos que os setores
do patronato e do aparelho do Estado usam para
categorizar aquelas chamadas greves em setores
essenciais.

Trago aqui à Comissão meu testemunho de
uma prática de 6 anos dirigindo um sindicato
de área essencial, em que a atuação organizada
da categoria permitiu minimizar, ao máximo, os
eventuais malefícios ou eventuais danos que po
deriam trazer à população.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre ConstituinteAugusto
Carvalho.

O SR.CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Do conhecimento aos Companheiros, inte
grantes da Comissão, que o Partido Comunista
Brasileirotambém entregou essa proposta consti
tucional para o Brasil. Com relação especifica
mente aos direitos dos trabalhadores, encami
nhou todo um conjunto de propostas de temas,
de forma englobada, a esta Comissão.

A proposta nossa com relação ao direito de
greve vem bem ao encontro do que foi falado
pelos Constituintes que me antecederam. Temos
como preocupação fundamental, principalmente
pela insistência dos boatos, das informações nos
jornais, que a proposta de reformulação da lei
de greve preserva uma série de instrumentos da
cronianos da Lei de Greve, como acrescenta ou
tros de penalização dos trabalhadores por qual
quer paralisação que vier a ocorrer, caso não ve
nha segundo os ditames dessa nova legislação
que está sendo preparada.

Na minha área, também deu o depoimento pa
ra ajudar o debate. A área dos bancários também
é enquadrada como área essencial, por isso, uma
greve é considerada atentatória à segurança na
cional. Talvez,como em nenhuma outra catego
ria, presenciamos a utilizaçãodo aparelho do Es
tado e dos instrumentos do Estado, da própria
autoridade, da força das suas seguranças como
guarda pretoriana desses interesses patronais. V.
Ex'" viram recentemente, na greve que ocorreu
no País inteiro, o gerente do BRADESCO dando
ordem para o comando da polícia dentro da pró
pria agência. Foi uma realidade vista aqui, em
Brasília, no País inteiro. Na nossa opinião, essa
legislação já devia ter sido alterada há muito tem
po. É muito estranho esse açodamento com que
o Ministériodo Trabalho, o Presidente da Repú
blica, o SNI e vários outros têm-se pronunciado
favoráveis a modificações não só na legislação
de greve como, principalmente, na estrutura sindi-

calque abre margem à implantação do pluralismo
sindical no nosso País.Vemos com bastante estra
nheza essa questão. Por isso que fizemosum pro
jeto de decisão sustando qualquer tipo de pro
posta que venha arranhar a soberania da Consti
tuinte no momento em que se está discutindo,
se está debatendo não só a Lei de Greve como
a estrutura sindical.

Sr. Presidente, essa intervenção dos mecanis
mos do Estado, principalmente as forças de segu
rança, para defender os interesses, ou privados,
ou do Governo, quando atingidos pela paralisa
ção, é fundamental essa nova legislação que se
pretenda fazer mais democrática, mais consen
tânea com os novos tempos.

Permitir-me-ei ler os quatro pontos que o Par
tido Comunista Brasileiroconsidera como essen
ciais,que contemplam as preocupações de sínte
se, de algo bastante conciso, como também o
problema da intervenção no Estado.

Primeiro ponto: a greve, como forma de defesa
dos interesses dos trabalhadores e dos servidores
públicos civis, não terá outras limitações que as
constantes da Constituição; segundo, nos servi
ços públicos essenciais, assim definidos pelo
Congresso Nacional, a deflagração da greve será
precedida da divulgação na forma estabelecida
pelos trabalhadores; terceiro, as autoridades pú
blicas deverão abster-se de qualquer intervenção
que possa limitaro direito de greve. Últimoponto,
é proibido o lockout.

Basicamente, é esta a nossa proposta.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
livrea palavra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Stélio
Dias.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, ouvimos atenta
mente as colocações feitas pelos nossos Colegas
Constituintes. Nossa opinião é que a greve nos
parece uma conseqüência e muitas vezes ela se
toma uma causa a ser estudada, uma causa a
ser analisada, uma causa a ser respeitada pelos
contendores. Como conseqüência, ela é resultado
de um estado democrático, de uma democracia
social e de uma democracia econômica.

A proposta do Partido dos Trabalhadores, co
nhecemo-Ia, através do nosso capaz Constituinte
Paulo Paim, apenas em parte, a qual fala em liber
dade. Por outro lado, o Partido Comunista coloca
o problema sob a forma de garantia.

Não existea liberdade sem um direitoque asse
gure essa liberdade.

Para nós é uma questão semântica, tanto faz
que se assegure a liberdade da greve como se
assegure o direito da greve. Aíentra-se numa dis
cussão um pouco semântica. De qualquer ma
neira, na Constituição, vamos reconhecer ou não
reconhecer a greve. Sobre esse ponto de reco
nhecer ou não reconhecer a greve, não me preo
cupa o que vai acontecer com a Lei Pazzianotto,
se vem restringir isso ou não restringir aquilo,
porque a partir do texto constitucional aprovado
no debate amplo e com a liberdade de partici
pação de todos os Constituintes, depois levada
à própria Assembléia, que poderá enriquecê-Ia,
a Lei Pazzianotto passa, para mim, a ter outra
conotação - ou o valor que vamos agregar ou
o valor que não vamos reconhecer.
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Portanto, não me preocupa, absolutamente, o
que vaiacontecer a partir dessa nova Leide Greve.
Preocupam-me, sim, a contribuição e os debates
que vão gerar aqui um documento que o nosso
Relator já está preparando ou fazendo a sua estru
tura.

Voltando à questáo, faço uma colocação. Não
nos devemos preocupar com o que vem depois.
É possível até que o aparelho estatal necessite
de uma legislação que complemente aquilo que
se discuta aqui, que seja liberdade ou que seja
garantia. Qualquer que seja a colocação, é do
Direito Constitucional não permitir que o texto
seja de interpretação extensiva, isto é, ir além da
quilo que a Constituição realmente quis no seu
espírito, ou seja, restritiva. Então, qualquer lei
complementar, que bata nos quatro pontos colo
cados, inclusive pelo ilustre Colega do Partido Co
munista, realmente não pode restringir e não pode
ampliar.

Portanto, gostaríamos de discutir propostas que
fossem mais inovadoras do que simplesmente
assegurar a liberdade ou simplesmente o direito
de greve. Quem sabe, pudéssemos discutir aqui
a necessidade - já que a greve é uma conse
qüência, de uma democracia social, de uma de
mocracia política,de uma democracia econômica
-, quem sabe, não pudéssemos aqui já colocar
alguma coisa e discutir alguma coisa sobre a liber
dade de negociação. Ou, quem sabe, até o dever
de negociação, já que nós vamos chegar realmen
te, Sr. Presidente, que a greve, todos achamos,
deve existir.Vou muito mais além, e não querendo
ser mais progressista que o Partido Comunista,
o Estado tem que proteger a greve, porque, quan
do está protegendo-a está protegendo o cidadão.
Ora, se é dever do Estado proteger o cidadão,
ao proteger a greve, definida pelos trabalhadores
como o último recurso, que imagino que seja,
para conseguir alguma reivindicação, é dever do
Estado proteger essa greve. É importante para
nós que, ao chegarmos à ante-sala da greve, dis
cutamos a liberdade de negociação. A liberdade
de negociação é, talvez, até mais importante do
que a própria greve em si, que é o terminal da
negociação. Atrás disso, Sr. Presidente, também
vem uma coisa muito mais importante para o
Relator, talvez colocar como objeto de suas refle
xões sobre a liberdade de organização.

Tudo isto, Sr. Presidente, que coloco como um
fato a que, talvez, devêssemo-nos ater aqui, e o
Relator colocar como objeto de suas reflexões.
A greve, pura e simplesmente, sendo ela com
liberdade ou com direito, questáo semântica que
vamos defender na Constituinte, avançarmos para
dar condições para que o patrão discuta com
o empregado em plena liberdade, a liberdade de
negociação, onde nos países mais avançados as
pessoas têm até disciplinas que ensinam como
negociar, tanto da parte do patrão, como da parte
do trabalhador. A liberdade de organização colo
ca-se também, ao meu ver, como ponto primor
dial nessa discussão do direito de greve, já que
sobre ele, como disse o Senador Ronan Tito, to
dos estamos de acordo que deve existir, e deve
existir dentro do texto constitucional.

Esta, Sr. Presidente, a minha contribuição.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, agora vou ter que me ausentar, porque
temos uma reunião no Senado, para adaptar o

nosso Regimento ao Regimento da Constituinte.
Antes de me retirar, devo dizer, Sr. Presidente,

que valeu a pena fazer a provocação. Valeu a
pena, porque ouvi inicialmente do Constituinte
Célio de Castro, e, em seguida, de outros Compa
nheiros, argumentações que clarearam ainda
mais a minha compreensão sobre o direito de
greve e robusteceram em mim a convicção de
que tem que haver liberdade mesmo para fazer
a greve. Até em determinado momento, comecei
a pressentir, a pensar em alguma coisa, que a
greve deixasse de ser apenas a preocupação do
trabalhador, fosse uma preocupação da socie
dade. Não depois que ela ocorresse. Vejamos bem
no caso da Petrobrás e dos portuários, em que
foram cometidas arbitrariedades, injustiças mes
mo, na questáo da distribuição de salários, em
que os administrativos tiveram um peso de 60%
e o pessoal de campo, se não me engano, 30% .
Tenho a impressão de que, se fossem prevenidos
os dirigentes da Petrobrás de que o direito de
greve era irrestrito e, por isso mesmo, os militares
não poderiam intervir, eles teriam mais cuidado
na hora de fazer a distribuição de salários.

Não só aí, mas também em outros casos pode
ríamos ver que haveria uma preocupação, por
parte das empresas e dos empresãrios, em evitar
a greve, porque, sendo direito líquido e certo, ela
poderá ser deflagrada a qualquer momento, para
corrigir injustiças, que, se pensadas antes pelo
empresãrio, pelo patrão, poderiam ser coibidas
antes de vir a greve.

Então, valeu a pena a provocação. Sinto não
poder continuar aqui. Vou à reunião que teremos
no plenário, e se terminar antes voltarei aqui.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte MaxRo
senmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Companheiros, realmente dá para se sentir, pelos
pronunciamentos de todos, que é indiscutível que
todos que se pronuncíárarn são favoráveis ao dl
reito de greve, à garantia de greve, ou mesmo
à liberdade de greve. O importante é que isto
tenha sido transmitido com tão boas colocações,
porque, no meu entendimento, a greve é um fato
independente da legislação que a regule. No Bra
sil, temos sentido ao longo dos anos, principal
mente nos últimos anos, que, independente de
haver regulamentos, leis, que proíbam a prática
da greve, ela vem ocorrendo, até mesmo em ativi
dades essenciais, e o que temos sentido é mesmo,
em alguns casos, evidentes evoluções até mesmo
por parte dos trabalhadores, que estabelecem, às
vezes, greves em atividades essenciais, mas dei
xam o atendimento à população, não radicali
zando, como é o caso da saúde. Fui Presidente
do Instituto de Previdência do Estado, tivemos
uma greve com a classe médica, e eles não deixa
ram de atender casos necessários, de emergên
cia, e não houve, do nosso conhecimento, nenhu
ma morte, nenhuma vida perdida pela prática da
greve.

Levanto aqui dois pontos muito Importantes
da liberdade que todos almejamos: a greve e a
proteção ao trabalho.

Esta Constituinte não pode influenciar-se pelos
últimos fatos. Tem que pensar num Brasil futuro,
numa Constituição que realmente permaneça du-

rante muitos e muitos anos, estabelecendo justiça
social em nosso País.

Há dois pontos que aqui levanto, e desejo ouvir
a opinião dos demais Companheiros, se possível,
- a questão da legitimidade da deflagração 
é um ponto muito importante no estabelecimento
da greve a deflagração e a legitimidade dessa
deflagração, dos trabalhadores que estejam real
mente estabelecendo o clima de greve, e a outra
questão a utilização do piquete, porque todos nós
somos contra qualquer tipo de truculência poli
ciai, contra qualquer tipo de truculência governa
mental, contra qualquer tipo de interferência, mas
também acredito eu que não poderemos ser favo
ráveis a outros tipos de truculência entre os pró
prios trabalhadores.

É muito importante que a liberdade do traba
lhador seja também assegurada. Este, um ponto
que levanto, que é muito sensível e, no meu enten
dimento, muito importante.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
livre a palavra.

Com a palavra o Constituinte Edmilson Valen
tim.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Nessa discussão que alguns companheiros
constituintes colocaram temos que ver realmente
a greve dentro de um quadro social e, a partir
daí, saber o que é uma greve. O trabalhador utili
za-se do recurso da greve, e podemos pegar
a história, podemos pegar não só o que aconteceu
algumas semanas atrás, como podemos rebuscar
anos atrás, décadas atrás, em diversos países, o
trabalhador dentro da sociedade, quando as gre
ves ocorrem entre seis meses, quatro meses, um
ano, períodos longos, por categorias que nunca
fizeram greves, como a Siderúrgica Nacional, lo
calizada no Rio de Janeiro, que foi fazer a primeira
greve há uns dois anos. Vemos e analisamos esse
quadro, por que em alguns locais a greve não
existem e por que em outros locais a greve existiu,
para entender um pouco a questão do piquete,
para entender um pouco como funciona uma
greve. Afinal de contas, a greve é a expressão
que o trabalhador dentro do sistema capitalista,
e a única arma - e é muito utilizada essa expres
são dentro do movimento sindical - é a única
arma que realmente o trabalhador tem para poder
pressionar um patrão, um empresário ou o pró
prio Estado que se negou a negociar de maneira
decente, de maneira coerente. Na esmagadora
maioria, os movimentos grevistas são precedidos
de descasos por parte dos patrões, do Estado,
descasos, àsvezes, humilhantes.

Não sou dirigente sindical, sou metalúrgico, e
vivimuitas greves, inclusive participando de uma
comissão de negociação, durante uma greve, da
negociação com a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro, e vi o descaso com
que os dirigentes empresariais tratavam as pes
soas ali que estavam representando milhares de
trabalhadores e procurando uma solução para
uma situação que envolvia, na época, 180 mil
metalúrgicos, e como eram tratados com despre
zo aqueles representantes. Os empresários come
çavam com as questões menos importantes e
mais fúteis para negociar, procurando desgastar,
humilhar os representantes. Isso aconteceu diver
sas vezes, em diversas ocasiões, e todo esse tipo
de relacionamento, tudo isso precedia uma greve.
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o trabalhador, quando vai a uma greve, primeiro
é o reflexo da sua situação objetiva, é o reflexo
da sua condição de trabalho, da sua condição
salarial, é reflexode uma situação onde se esgota
ram todos os argumentos necessários a um acor
do. A partir daí foi necessária uma atitude mais
firme dos trabalhadores - a greve.

Neste sentido, concordo plenamente com a vi
são que já foi colocada aqui, da questão de asse
gurar esse direito a todos os trabalhadores, inclu
sive aos funcionários públicos e às categorias es
senciais. É bom lembrarmos também que essas
categorias só são consideradas na maioria das
vezes essenciais quando estão em greve, princi
palmente a categoria dos médicos previdenciá
rios. Estes só são considerados essenciais quando
entram em greve. Se pegarmos durante o período
anterior à greve, essas categorias não são consi
deradas tão essenciais assim. Esse conceito de
e~encial, regulado por lei,também veioa atender,
veto num sentido, como já foi colocado aqui, de
proibir a manifestação desses trabalhadores, o
seu direito legal de fazer a greve.

Defendo esse direito de greve justamente com
essa visão que a greve é um argumento do traba
lhador, é a arma do trabalhador, quando esgota
das todas as formas, todas as tentativas de se
conseguir resolver aquela situação de uma ma
neira pacífica, de uma maneira decente. Isto me
faz lembrar outra coisa que já foi colocada aqui,
a questão da convenção coletiva ou acordo cole
tivo. Sou a favor e falo aqui também em nome
do Partido Comunista do Brasil, os trabalhadores
e os seus opostos, no caso os patrões e ô Estado,
dependendo de quem estiver fazendo a greve,
exercitando o seu direito de greve no momento,
têm que ter toda a liberdade para decidir e para
discutir. Na questão com empresários, não vemos
a necessidade de o Estado intervir na questão
de greve, não só no sentido da greve propriamente
dita. Os empresários e os trabalhadores têm que
ter maturidade e, por isso, têm que ter o direito
de negociar livremente os seus conflitos. Há coe
rência, maturidade das duas partes para ter condi
ções de negociar de maneira condizente.

Os trabalhadores, evolutivamente, vêm adqui
rindo níveis de consciência, de participação, de
discussão, de preocupação nos seus movimentos
e, com um nívelde negociação muito claro, muito
objetivo. Os patrões também, com sua objetivi
dade de comerciante, de empresário. Estas partes
têm direito plenamente de resolver os conflitos.
Não seria necessário o Estado ingerir nessas ne
gociações. Também as greves, o acordo coletivo,
são necessidades da democracia, são necessi
dades que precisam ser caracterizadas, precisam
estar colocadas de maneira concreta, de maneira
analítica, nesta nova Constituição.

Defendemos estas duas questões e concorda
mos com o que o companheiro Célio de Castro
colocou, sobre a questão da greve ser um direito
auto-aplicável. A nossa proposta é concisa. É re
conhecido aos trabalhadores em geral, inclusive
aos funcionários públicos, o direito de greve. Isto
tem que ser auto-aplicável, porque é um direito
que já está difinido na Constituição e, por isso,
não há necessaidade de se regular, de lei comple
mentar, com relação ao direito de greve. É neces
sário, sim, talvez, algum aperfeiçoamento na
questão dos acordos, os procedimentos dos acor-

dos das convenções. Esse princípio precisa estar
caracterizado na nova Constituição.

Essas são as observações que fazemos com
relação ao direito de greve e também às conven
ções coletivas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Wilma
Maia.

ASRA. CONSTIfUlNTEWllMAMAJA-Apenas
coloco um assunto que já foi falado aqui, e da
maior importãncia, com relação ao projeto que
está sendo feito pelo Ministérioda Educação, que,
segundo li nos jomais, não seria exatamente a
Lei de Greve, e sim a lei que vai regulamentar
as relações de trabalho, seu teria, além dos aspec
tos da Lei de Greve, também algumas normas
que vão definir a estrutura sindical.

O Governo - parece-me - ao fazer esse pro
jeto esteja querendo também influenciar o nosso
pensamento, a definição que sairá do texto com
relação aos direitos dos trabalhadores. Este é um
assunto que já foi discutido aqui, na Assembléia
Nacional Constituinte, pois estamos vendo clara
mente a interferência do Governo dentro da As
sembléia Nacional Constituinte. É um alerta para
nós que estamos na Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos.

Com relação ao problema da greve propria
mente dita, ela tem que estar contida na Consti
tuição como um direito constitucional. Elaborei,
em conjunto com os sindicatos do meu Estado,
um trabalho que me permito ler agora, com um
princípio dentro dos direitos dos trabalhadores:

"Agreve é um direito constitucional. Agre
ve deve ser entendida como fenômeno so
cial, não podendo a lei diminuir-lhe a força
e a eficiência. Durante a greve, cabe às orga
niações envolvidas manter os serviços essen
ciais, que serão avaliados de modo lógico
e racional. O Estado só intervirá para manu
tenção desses serviços, caso se configurem
prejuízos à comunidade. O Estado poderá
utilizaro instituto da requisição."

Seria exatamente dentro daquilo que o Senador
Ronan Tito falou, em relação ao problema da
greve, com referência aos serviços essenciais. Se
ria, no caso, dentro de uma sociedade que se
politiza e se conscientiza a cada dia. De acordo
com o visto aqui no Sindicato dos Médicos isto
já existe, os próprios grevistas não querendo que
as coisas ocorram em prejuízo da comunidade.
O Govemo só interviriaem caso de prejuízos reais
à comunidade, e poderia então requisitar, para
evitar o que aconteceu agora nas refinarias e nos
portos, quando os tanques foram para as refina
rias e os fuzileiros navais foram para os portos.
Os serviços essenciais não seriam prejudicados,
porque o Governo teria condições de usar o insti
tuto da requisição, para evitar que um serviço
essencial prejudicasse a comunidade.

O SR. CONSTIfOINTE MENDES RIBEIRO 
(Fora do microfone. lnaudível)... porque a cate
goria que não se dispõe a fazera greve não conse
gue fazer valer as suas reivindicações.

No nosso caso, que é o caso dos ferroviários,
principalmente na década de 60, os ferroviários
chegaram a ser o carro-chefe do movimento sin
dical brasileiro, e conseguiram, através da greve

ver atendidas suas reivindicações. De lá para cá,
somente em 1985, quando fizemos uma greve
em São Paulo, é que conseguimos sentar à mesa
de negociação com o Governo para discutir nos
sas reivindicações.

Sou de opinião, e também todas as LIderanças
com as quais tivemos oportunidade de nos reunir,

. discutir, sobre direito de greve, a única restrição
que deve haver é que a greve deve ser decidida
pela própria categoria em assembléia da catego
ria. Não pode uma liderança sindical simplesmen
te decidir pela categoria. Fique expresso no texto
constitucional que a greve é um direito do traba
lhador, que ninguém será punido por participar
de greve deliberada em assembléia de sua respec
tiva categoria profissional.

Era o que tinha a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao Constituinte Júlio Costa
milan.

O SR. CONSTITOINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, esta questão da greve, indiscuti
velmente, tem servido para conceitos, interpre
tações, conclusões, manifestações as mais diver
sas, análises que são feitas estritamente do ponto
de vista ideológico de A, de B ou ae C.

Nesta intervenção Sr. Presidente, devo dizerque
o trabalho que estamos participando nas Subco
missões e na Constituinte é de definir, pura e
simplesmente, se a greve deve ser considerada
ou não no texto constitucional; se greve deve
constar do texto, ou não deve constar do texto.
Entendo que sim, e defendo esta posição, porque
antes do texto constitucional - parece-me 
o trabalhador consciente, unido, traça seu destino,
traça suas posições, traça seus caminhos. Para
que esse caminho seja preservado, é necessário
que haja na Constituição um amparo, uma segu
rança e uma defesa. Por isso é discutível.

Minha posição é clara. Já consta na Consti
tuição o direito de greve. A maneira como deve
ser respeitado esse princípio é que nesta oportu
nidade, nesta Constituinte, estamos sendo desa
fiados, para que efetivamente saibamos e tenha
mos a competência para que o texto constitu
cional reproduza com fidelidade a segurança que
o trabalhador precisa ter, para que o seu exercício
de greve seja efetivamente pleno, e possa, com
todas as condições, fazer valer o seu direito.

Algumas observações precisam ser feitas o
conceito de greve, as resistências que se estabe
lecem com respeito às greves, as divergências
que existem com respeito às greves. É preciso
que se diga, Sr. Presidente, que esses aspectos
envolvrn vários fatores. Os trabalhadores muitas
vezes se desencantam e não acreditam na greve,
não confiam na greve, porque participaram de
um movimento e esse movimento, por uma ou
por outra razão, fracassou. Orna greve fracassada
gera efeitos os mais danosos para o movimento
de conscientização e de confirmação de uma po
siçãO efetiva de manutenção de greve. Então, não
pode ser deixado de lado a análise de alguns
espectcs. Digo isto, Sr. Presidente, com toda sim
plicidade de um trabalhador metalúrgico que fui.
Fui grevista, participei e senti na participação da
greve, como, posteriormente, como advogado de
trabalhadores, de sindicatos, dando assistência
em movimento paredistas, senti os vários aspec
tos que influem para que a mobilização dos traba-
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lhadores seja dificultada e encontre obstáculos
para se concretizar efetivamente, como é o desejo
e deveria ser o desejo de todos os trabalhadores
indistintamente.

Muitasvezes, a greve começa com dificuldades
imensas e já começa condenada ao fracasso na
fase e na postura das negociações.

Aquela desconsideração que o nobre Deputado
Edmilson Valentim falava que sentiu e sofreu nas
gestões e nas negociações de que participou em
movimentos de greve, que na fase de negociações
os empresários, os patrões, não davam a conside
ração devida para aqueles que, representando os
trabalhadores, ali estavam sentados à mesa, devo
dizerque essa situação eu vivitambém. VIVi como
trabalhador e vivi como advogado. Isso acontecia,
Sr. Presidente, quando estávamc.s tentando a mo
bilização, estávamos tentando, inclusive, um mo
vimento desse nível com ameaça de greve, mas
quando não estávamos efetivamente, concreta
mente, respaldados pela mobilização da classe
que estávamos representando. Isso acontecia.
Quando o patrão observa e sabe, e ninguém me
lhor do que ele está informado, porque sempre
tem os seus agentes informadores, quando isso
acontecia, era porque o movimento que nós pre
conizávamos, que pretendíamos não estava ainda
consolidado. Em momentos em que estávamos
devidamente respaldados, em que o movimento
efetívamente demonstrava que ia ter a deflagração
praticamente total, a conversa era outra, o enten
dimento era outro, a receptividade era outra e
o desejo de resolver o problema também era ou
tro.

Faço isso e falo com tranqüilidade, porque é
a realidade vivida. Os líderes sindicais que aqui
estão, alguns dirigentes sindicais que participam
hoje mais atualizados dessa ação sindical, devem
sentir e devem também observar que isso ocorre
- quando a mobilização não está consolidada,
como é necessário e devido para um movimento
dessa ordem. Isso influimuito.

Por isso, quando ouvia manifestação do colega,
eu recordava que isso também aconteceu e acon
tece e haverá de acontecer. Para isso, muito influi,
e é quase definitivo, que nós e os líderes sindicais
têm responsabilidade imensa de fazer efetivamen
te a conscientização do trabalhador. O trabalhador
precisa ter, na sua unanimidade, a mentalidade
dos seus direitos, compreender e ter consciência
dos seus direitos, das suas reivindicações e saber
que a união somente haverá de lhe dar a força.
Para que isto aconteça, há outros aspectos que
influem também. E muita influência tem o líder
sindical.

Eu observava que lideranças sindicais que ti
nham credibilidade, lideranças sindicais que ti
nham conceito pessoal e postura pessoal,lideran
ças sindicais com lealdade à sua classe, que as
suas atitudes em nenhum momento deslustraram
aquela confiança que o trabalhador precisa ter
no seu líder, as coisas também eram diferentes.
A aglutinação do trabalhador, a união do traba
lhador e a acorrência do trabalhador aos movi
mentos também eram diferentes. O líder condu
zia, o líder tinha a confiança de sua categoria.
São todos aspectos que concorrem para uma
greve. A natureza do pedido também feito, os
limites, os critérios da postulação, tudo isso influi,
definitivamente, para que a greve tenha sucesso
ou a greve tenha fracasso. Os fracassos que se

observam em algumas greves neste Pais, ou em
alguns Estados, tem conduzido a que áreas traba
lhadoras fiquem descrentes da sua própria força.
Por isto, a importância, a responsabilidade das
nossas lideranças sindicais, para que efetivamente
o trabalhador brasileiro, o servidor brasileiro, te
dos eles, indistintamente, formem a mentalidade
do seu direito,da sua força; as lideranças sindicais
têm uma importância capital nisto tudo, pela sua
postura pessoal, pela sua dignidade pessoal, pelas
suas posições, sabendo colocar-se inclusive, aci
ma das suas determinações ideológicas, mas sa
bendo, acima de tudo, que estão representando
uma classe que tem a responsabilidade de con
duzir uma categoria inteira, muitas vezes, há mo
mentos de dificuldades, que passam a viver,pos
teriormente, a uma greve fracassada. Os efeitos,
repito, de uma greve fracassada são os mais dano
sos, e os mais conseqüentes para os trabalha
dores. Se o trabalhador brasileiro tiver- isto ain
gurança constitucional o seu direito, a sua liberda
de, estabeleça como desejarem, se o trabalhador
tiver,ao lado disso, a credibilidade nos condutores
da sua ação e da sua mobilização, teremos, dentro
de mais alguns anos, um movimento de trabalha
dores organizado neste País de tal sorte que ele
estabelecerá os seus direitos, estabelecerá as suas
diretrizes, estabelecerá as suas reivindicações, e
haverá de consegui-Ias com mais facilidade e
mais rapidamente.

Sr. Presidente, por isso me integro àqueles te
dos, e nesta hora - e assim queira Deus - esta
Constituinte seja integrada por homens que te
nham a sensibilidade, na sua maioria, de com
preender os problemas dos trabalhadores brasi
leiros,compreenderos anseios da classe trabalha
dora e com competência, compreendendo isto,
saber dar, na Constituição a ser elaborada, a me
lhor formulação para que os direitos dos trabalha
dores sejam assegurados plenamente no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Já
que todos falaram, quero também dar o meu pon
to de vista pessoal.

O SR.RELATOR (MárioLima)-Sr. Presidente,
só um minuto, para prestar um esclarecimento
aos nobres constituintes.

Falou-se muito da entrada dos tanques nas refi
narias da Petrobrás. Eu estava na refinaria, na
qualidade de presidente do sindicato, quando
chegaram os tanques, e custou-me acreditar no
que estava vendo: fiquei perplexo, não entendia
que um problema tão banal, em qualquer pais
do mundo, as nossas Forças Armadas exibissem
metralhadoras pesadas, blindados e uma ocupa
ção bélica, os soldados com os dedos no gatilho
- não sei se aquilo faz parte, nunca fui militar...
Foi um mal-estar, uma revolta e o efeito foi nega
tivo.A diretoria da Petrobrás, que pediu ao Gover
no mandasse as tropas, teve que retirar as tropas,
porque o efeito foi negativo. Em vez de arrefecer
o ânimo do trabalhador, a mobilização aumentou
esse ânimo.

Por que houve isso? Quase todos os compa
nheiros me ajudaram a entender, sendo que o
Companheiro Deputado Edmilson Valentim,aqui
ao meu lado, disse uma coisa que me ajudou
muito a entender. Essas categorias tidas como
essenciais só são lembradas que são essen-ãaís
quando estão em greve. O médico, por exemplo,
que tem hoje uma vida difícil, e conheço médicos

que se formaram com uma dificuldade tremenda,
e que para viver correm como loucos, trabalham
de seis da manhã até à meia-noite, para ter um
salário miserável no final do mês. Conheço de
perto este drama. O sujeito sonha em ser médico
e depois que se forma, para viver, tem uma vida
miserável. O trabalhador de petróleo trabalha em
condições de insalubridade, de perigo, com todo
tipo de dificuldade, e ninguém se lembra de que
ele é essencial. Agora, no dia em que ele faz greve
- como disse o ilustre Deputado Edmilson Valen
tim - o sujeito lembra que ele é essencial. A
Nação esquece dele.

A Petrobrás ainda é dirigida pelos mesmos ho
mens que estão aí há vinte anos. A Petrobrás
é a única empresa do Mundo que não tem diretor
de pessoal de recursos humanos. Eu disse isto
ao Ministrodo Exército, com quem conversei uma
hora, e ele ficou horrorizado, quando soube que
a Petróleo Brasileiro S/A, a Petrobrás, com ses
senta mil empregados, não tem um diretor de
recursos humanos, porque as coisas eram resol
vidas assim, como eles sabiam que o trabalhador
de petróleo é incluído como categoria essencial,
quando havia um impasse, o chefe do pessoal
ligava para o SNI, para o Ministro do Trabalho,
ele dizia: "intervenção no sindicato e prisão dos
dirigentes sindicais". Então, não havia necessi
dade de negociar.

Esse incidente foi mais uma prova disso: os
negociadores da Petrobrás perderam a autoridade
nas negociações, perderam o controle da situa
ção, e, para não perderem os seus empregos,
levaram a Nação ao sobressalto. Todos ficamos
sobressaltados, quando vimos que todos os prin
cipais jornais, os secundários e os de terceira im
portância no País deram a seguinte manchete:
"Tropa do Exército ocupa refinaria". Quem leu
os jornais, do Amazonas ao Rio Grande do Sul,
as manchentes foram essas. A Nação ficou intran
qüila e pensávamos que ia haver um retrocesso
institucional. Por que tudo isso? Pela intolerância.

Ora, estamos com uma inflação, nos três pri
meiros meses do ano, superior a 50 por cento.
Tanto é ruim para o empresário como é para
o trabalhador. O empresário perde todos os seus
orçamentos, todas as suas estimativas de investi
mentos, perde o controle de tudo. E o assalariado,
quanto menor o salário, mais entra em pane. Pas
sou de dois dígitos a inflação, é o caos. A classe
média corta o surpérfluo, mas o trabalhador corta
é a comida mesmo; é o filho que deixa de ir
à escola, porque ele não tem dinheiro para pagar
o ônibus, porque para comer ele consegue com
prar no boteco da esquina para pagar no fim
do mês, mas o transporte não tem isto. O traba
lhador de salário baixo deixa de mandar os filhos
para o colégio, porque não tem dinheiro para
pagar o ônibus de manhã. Esta é a realidade do
Pais: uma inflação de três digitos e eles querem
que se atenha à data-base. A resposta da Petro
brás para os seus trabalhadores foi de que a data
base é em setembro: quer dizer, vamos morrer
até setembro. Quando se fez o acordo do ano
passado, era outra realidade. Isso acontece com
petroleiro, com metalúrgico, com comerciários,
com os valorosos companheiros bancários, ao
ponto de o Presidente do Tribunal dizer que hoje
a categoria bancária inexiste, é uma categoria in
termediária, o sujeito só é bancário enquanto não
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arranja um emprego melhor. Ele chegou ao ponto
de dizer que o salário, hoje, do bancário, não é
nem um salário, é uma mesada, devido o salário
ser tão baixo, tão insignificante.

O caso da Petrobrás foi este: a Petrobrás não
negociou, impôs o que quis, e cometeu outro
erro. Na véspera de fazer o reajuste salarial para
corrigir as perdas inflacionárias, resolveu, a pre
texto de corrigir a curva salarial dos seus técnicos
de nível superior, que representam cerca de 10
por cento da força de trabalho da empresa, resol
veu fazer uma correção diferenciada. Então, no
mês que antecedia, ela deu uma correção de cur
va, onde esses técnicos tiveram uma correção
bem mais alta. Na véspera parece que foi feita
de propósito. Chego até a pensar que eles que
riam realmente criar um problema para este País
e para o próprio Presidente da República, porque
esses homens são os mesmos que estão aí desde
64, pondo e dispondo das coisas sem ouvir nin
guém. As coisas eram resolvidas assim: manda
intervir no sindicato e prender os dirigentes sindi
cais. Sei porque fuipreso e vioutros serem presos.
Quando num país democrático, civilizado, não
é assim que se age. O que me deixa feliz, como
Parlamentar e como dirigente sindical, é ouvir o
que ouvi aqui de todos os Parlamentares, cada
qual dando uma contribuição pessoal, mas, no
essencial, todos reconhecendo que o direito de
greve é um direito inalienável do trabalhador mo
derno, porque senão ele vira escravo. O caso da
Petrobrás foi este, meus nobres Companheiros
- foi intolerância, foi incompetência e foi ainda
o resquício do autoritarismo neste País. O Estado,
como patrão, é igual a outro qualquer. O traba
lhador da estatal, quando cai de um andaime,
ele morre do mesmo jeito que um trabalhador
de uma empresa privada. O trabalhador de uma
estatal, quando está com o salário defasado, ele
tem dificuldade de se alimentar, de mandar um
filho para a escola. É a mesma coisa. A lei que
rege a empresa privada é a mesma que rege as
estatais, é a Consolidação das Leis do Trabalho,
essa malfadada.

Então, peço aos nobres constituintes que, ao
ouvirem ou lerem notícia na grande Imprensa,
que nem sempre se preocupa muito com o que
está lá embaixo, o trabalhador, atentem. Tenho
certaza de que foi isso. Aquilo o que resultou na
ida das Forças Armadas, que deixou a Nação
intranqüila e perplexa, foi conseqüência do autori
tarismo, da íncompetência dos negociadores da
PETROBRÁS. Na empresa estatal, infelizmente,
não há punição. Se fosse qualquer empresa-priva
da, esses homens seriam chamados às falas. Na
Petrobrás eles continuam lá, e certamente serão
até promovidos.

Por isso, defendo a tese de que essas empresas
têm que ser fiscalizadas e controladas pelo Con
gresso Nacional.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Apenas para resgatar um aspecto importante
do debate aqui, hoje, que me parece muito perti
nente.

A Subcomissão, por sua totalidade, senão a
maioria, se pronunciou categoricamente em rela
ção ao direito de greve, ou à liberdade de greve,
como fazendo parte essencial do chamado jogo
democrático. Essa percepção cristalina e transpa
rente da maioria da Subcomissão é que permite,

inclusive, discutir e entender temas aparentemen
te polêmicos, como os dois que foram colocados:
a questão da legitimidade do movimento grevista
e a questão do piquete.

Sr. Presidente, a legitimidade da greve tem um
antecedente de ordem objetiva, material, claro.
Não há exemplo nenhum de categoria que entre
em greve se não tenha sentido os efeitos da situa
ção em que essa categoria vive. Então, é um pré
requisito. Mas aí existe para conferir legitimidade
ao direito de greve, ao exercício de greve, uma
regra básica, essencial - e chamaria até regra
de ouro do regime democrático, de toda a demo
cracia representativa - ou seja, a legitimidade
provém do voto da maioria. Aqui estamos numa
Assembléia Nacional Constituinte e o que a maio
ria decidir é acatado.

A legitimidade vem daí. A assembléia de traba
lhadores, convocada para uma finalidade espe
cífica, decide, por sua maioria, por assumir uma
greve. Daí nasce a legitimidade. Por este mesmo
motivo é que se explica, também, a defesa que
nós, sindicalistas, fazemos do uso do piquete. É
perfeitamente legitimo e lícito utilizar-se o piquete
dentro das regras do jogo democrático. A regra
de ouro da democracia é a vontade da maioria
é a decisão por maioria, mas há outra comple
mentar: a vontade da maioria tem que se subme
ter à minoria. Se essa minoria se rebela ou pode
rebelar-se contra a, vontade da maioria - no caso
tentando furar uma greve -, é lícito, é legítimo,
é do jogo democrático que essa maioria utitlize
os recursos para impedir que a sua decisão seja
desrespeitada na prática.

Sr. Presidente, resgatando esta ponta essencial,
coloco estas duas observações a respeito da legiti
midade e a respeito do uso do piquete, que se
inserem, se encaixam como uma luva dentro das
regras básicas do convívio democrático de uma
sociedade pluralista que estamos tentando aqui
inserir no preceito constitucional que defme o di
reito à liberdade de greve.

A SM CONSTITUINTE WILMA MNA- Fiquei
muíto satisfeita com as colocações feitas pelo Re
lator, Deputado Mário Lima, porque, inclusive, fo
ram contrárias às colocações feitas pelo Senador
Ronan Tito, quando S. Ex" se reportou a uma
conversa que havia tido com os nossos gover
nantes. Realmente, naquele momento, aconteceu
a interferência das Forças Armadas, porque era
para manter um serviço essencial que ia trazer
prejuízo à comunidade.

Vejo duas colocações diferentes, embora o Se
nador Ronan Tito tenha colocado para debate,
mas ficou bem claro que a resposta que lhe foi
dada, com relação ao problema da interferência
das Forças Armadas nas greves, tinha sido para
manter um serviço essencial que ia trazer prejuízo
à comunidade, quando sabemos não foi isto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Co
mo membro da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos, também da
rei uma opinião sobre o direito de greve.

!'\. história dá notícia das manifestações dos tra
balhádores desde os remotos tempos do escra
vismo. Dizem que já na construção das pirâmides,
para não morrer de fome, milhares de trabalha
dores muitas vezes se rebelaram, que era a forma
de que eles dispunham. J:iá a famosa rebelião

de Espártaco, que já virou até romance e filme,
que mostra a reação dos oprimidos contra o
opressor.

Na fase da industrialização, quando a classe
operária ainda era uma classe em si, não tinha
consciência do seu papel na história, nem da sua
força, falam-se dos movimentos ludístas, em que
muitas vezes os operários se voltavam contra as
máquinas, tentando destruí-Ias, pensando que
elas é que eram os seus inimigos, porque dimi
nuiam o número de empregos, quando muitos
eram demitidos com a adoção de uma nova má
quina. Depois a classe operária foi se conscien
tizando, passando a ser uma classe para si e co
meçou, então, a dirigiros seus movimentos contra
os verdadeiros responsáveis pela sua situação de
penúria, de miséria.

O Brasil é um País sabidamente de renda hiper
concentrada. Sabemos todos, e ninguém discute,
nos últimos vinte anos, nos anos do autoritarismo,
essa concentração se agravou de maneira muito
acentuada, e hoje o poder aquisitivo dos trabalha
dores, em muitas categorias, menor que em 64.
Aípergunta-se: de que arma pode dispor o traba
lhador, quer seja operário ou trabalhe na presta
ção de serviço, de que arma pode dispor ele para
impedir que esse processo de concentração da
riqueza, que o produto do trabalho humano se
concentre, mais e mais, de forma mais injusta,
nas mãos de uma minoria? Há de haver uma
arma, e a nossa Constituição há de reconhecer
essa arma, mesmo porque o Brasil de hoje, de
87, já difere muito do de 46. Hoje temos 8 milhões
de assalariados agrícolas associados à Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
quatro milhões de trabalhadores filiados aos sindi
catos. Os servidores públicos, que foram discrimi
nados de toda forma, no entanto, conseguiram
se organizar em 4 mil entidades, tudo na busca
de não se deixar esfomear sem resistência.

Por isso, entendo eu que não há como não
constar da atual Carta o preceito que assegure,
que reconheça o direito de greve e que proíba
qualquer medida no sentido de anulá-lo. Claro
que a greve é sempre um recurso que vem poste
riormente às negociações, quando estas não dão
resultado, quando o patrão simplesmente vira as
costas às negociações e não quer ouvir. Fala-se
que o Brasil teve 2 mil e 400 greves em um ano,
nem por isso ganhou recorde nenhum. Muito
mais grevistas/dia existem nos países desenvol
vidos: é só pegar as estatísticas dos próprios Esta
dos Unidos, da Inglaterra, para se ver que a arma
foi muito mais usada lá, nesses países que, no
entanto, se desenvolveram.

Precisamos exercitar o direito de greve de ma
neira não condicionada.

O preceito referente à questão de atividades
essenciais tem que ser enfrentado. A proposta
apresentada pelo Constituinte Augusto Carvalho,
dizque os trabalhadores das categorias essenciais
são responsáveis perante a população, no sentido
de avisá-Ia de que a paralisação está sendo o
último recurso, já que as negociações resultaram
infrutíferas.

Em 46 a Constituição também assegurou o
direito de greve, mas remeteu a regulamentação
para a leiordinária. E essa regulamentação anulou
por inteiro. Para se fazer uma greve, de acordo
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com a lei, que a regulamentou, era preciso convo
car uma assembléia com dois terços, se não me
engano, da categoria, com editais publicados,
contírmados daí a tantos dias, era como se dizia
naquela ocasião. A Lei de Greve era a verdadeira
negociação do direito de greve.

Entendo que não temos do que nos admirar
pelo fato de que várias categorias profissionais
estão exercendo o direito de greve. Isso é legítimo.
Saímos de um época de achatamento salarial,
de apertar o cinto, violenta, e mal estamos come
çando, assistindo começar a tentativa de recupe
ração desse poder aquisitivo que nos foi tomado.

Alegitimidade de se dicidir sobre a deflagração
da greve, naturalmente as lideranças não fazem,
se não tiverem representatividade suficiente ou
se estão decidindo sem levar em conta os anseios
de suas categorias profissionais, seguramente, o
movimento não ocorrerá. Não é a isto que temos
assistido. Embora não vamos fazer uma Consti
tuição levando em conta a experiência destes últi
mos dias, aqui, na Capital da República, só do
serviço público, foram 17greves nos últimos me
ses, desde que o Cruzado II começou a reduzir
violentamente o poder aquisitivo, a reduzir o ali
mento na casa dos trabalhadores.

E por falar em serviços essenciais, a experiência
que Brasília traz para nós, nestes dias recentes,
aqui pararam médicos, aqui pararam auxiliares
hospitalares, os professores, os auxiliares da edu
cação, paralisaram bancários, a que assistimos,
diversos serviços e nenhum pronto socorro parou,
por causa disso. A CAESB parou por duas vezes,
há meses recentes, e não desligou a água de
nenhuma casa e nem deixou de dar assistência
às necessidades de reparação. Os servidores pú
blicos estão dispostos a conquistar o direito de
sindicalização, e juntamente com a sindicalização
que é hoje o seu maior anseio, o direito também
de fazer greve.

Temos a esperança de que a Carta a ser elabo
rada em 1987 para o Brasil, haverá de assegurar
esse direito. Os servidores públicos foram, talvez,
a categoria mais reprimida quanto as suas mani
festações, por isso mesmo a mais prejudicada
quanto a seu ganho, durante os anos da ditadura.
Nunca o reajustamento salarial correspondia ao
índice de inflação. Agora é uma tentativa a que
temos assistido de buscar a recuperação.

Encerrarei citando um fato. Todas essas greves
a que estamos assistindo aqui, na Capital da Repú
blica, tem ocorrido sem que todos os dias tenham
sido pagos como resultado dos acordos. Vimos
greve dos previdenciários, greve dos servidores
do Rio Grande do Sul, e nenhum deles teve o
ponto cortado, porque na negociação sempre
houve assegurado o direito de receber pelos dias
paralisados. No entanto, recentemente, no dia 25
de março, os trabalhadores fizerem um dia de
protesto no País, em vários Estados, um dia de
luta, apenas como uma advertência. APresidência
da República mandou que os Ministérios cortas
sem o ponto e demitissem da função de confiança
aqueles que tivessem faltado naquele dia. Tive
mos oportunidade de fazer um telegrama ao Pre
sidente da República, pedindo pelo menos igual
dade de tratamento. Se todos os outros que esta
vam ou estão em greve não foram punidos com
dias cortados, por que apenas os servidores públi
cos federais, num único dia de manifestação, pa
cifica e ordeira, mereceram essa forma de repres-

são. Ainda estamos aquardando a resposta e es
peramos que ela venha a fazer justiça aos servi
dores públicos.

Concluindo, nos fIliamos à corrente que defen
de o pleno direito de greve para os trabalhadores
em geral, indistintamente, e se diga expressamen
te, diferentemente de 46, "que a lei regulamen
tará", dirá que "nenhum texto poderá limitar esse
direito", para amarrar as mãos daqueles que, em
nome do cumprimento, ou de uma legislação
posterior, anulam, em geral, o preceito da Lei
Maior.

O SR. CONSmUINTE MAX ROSENMAN 
Companheiros, depois de todos estes debates,
muitas coisas ficaram claras e até, entre nós, nos
tomamos mais conhecidos na questão de seus
pontos de vista e muita identificação existe na
questão do direito de greve.

Não vou fazer uma" colocação longa, porque
o assunto que pretendo colocar é longo e ainda
vamos ter outras reuniões.

É muito importante que se entenda que nesta
constituinte que estamos trabalhando, para cons
truirmos uma constituição justa, no meu entendi
mento três pontos serão muito importantes, fi
quem esclarecidos na nova constituição, até por
que são pontos que, no meu entendimento, estão
entrelaçados entre si: a questão da dispensa por
justa causa ou estabilidade no emprego; a questão
da liberdade e autonomia sindical; e a questão
do direito de greve. Na verdade, se influenciam
entre si.

Fiquei muito satisfeito com a colocação do
companheiro que me respondeu à indagação que
fIZ aos demais, na questão da legitimidade de
deflagração da greve. Realmente é o que gostaria
de ouvir, para ser deflagrada a greve, que haja,
evidentemente, necessidade e tenha a maioria ab
soluta dos trabalhadores.

Quanto à questão do piquete, mesmo sendo
uma manifestação democrática de uma decisão,
e aceito o piquete como uma manifestação demo
crática da decisão, mas não aceito que o piquete
seja utilizado com violência, com agressão. Real
mente não aceito como princípio também demo
crático. O piquete deve existir, pode existir,agora
não a violência, a truculência dentro do piquete
aos demais companheiros de trabalho, os traba
lhadores. Esse - não sei do ponto de vista dos
demais - é um ponto muito importante que deve
ser colocado.

No Estado brasileiro, principalmente após pe
ríodos eleitorais, temos encontrado permanente
mente uma perseguição política e demissões por
razões políticas, até mesmo em governos ditos
e tidos como democratas. Após eleições, com
propostas durante campanha de democracia, de
liberdde, assumem as funções públicas e demi
tem servidores por razões políticas.

Daí a razão, que penso e entendo, a dispensa
sem justa causa é um assunto que deve ser muito
bem esclarecido nesta constituinte, principalmen
te ao servidor público, que este vem sendo perma
nentemente injustiçado e perseguido.

Na questão da liberdade sindical, há necessi
dade de se implantaro direitoda liberdade sindical
ao servidor público, até porque ele tem o direito,
até porque ele é regido pelas mesmas leis até
o presente momento, a CLT, na maioria dos ca
sos, e ele não consegue encontrar uma tribuna,
associação sindical que dê forças às suas reivindi-

cações e negociações. Não estamos mais numa
época em que possamos ter dogmas: todos os
assuntos devem ser discutidos com clareza. Não
podem existir assuntos e categorias que fiquem
impedidas de se pronunciar pelo fato de perten
cerem a uma categoria específica de funciona
lismo público.

Na medida em que formos evoluindo na nossa
discussão e debatendo os demais pontos, tenho
certeza de que, com o espírito de avanço, todos
vamos construir, dentro desta subcomissão, sem
dúvida nenhuma, uma grande contribuição ao
País.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Sr. Constituinte Paulo Paím.

O SR. CONsmUINTE PAULO PAIM - Serei
breve.

Apresentei a questão da liberdade de greve jun
to com uma série de companheiros que levan
taram o direito de greve. Para mim é importante
que o princípio esteja assegurado na maioria das
colocações, diria quase 100% das colocações.
Só registro que a questão da liberdade de greve
é uma argumentação segundo os Professores
Egan Gral, Francisco Correia Belfort, Godofredo
da SilvaTeles, HélioPereira Bicudo, Paulo Singer,
e Raimundo Faoro que levantam essa discussão.

Coloco, com toda a fraternidade com os meus
pares, que, desde que, temos assegurado e exer
cício de greve, tenho quase certeza de que vamos
conseguir aqui tirar, inclusive, uma redação em
comum, que assegure, de fato, à classe trabalha
dora o exercício.

Respondo, rapidamente também, à questão do
piquete de greve.

O piquete, no nosso entendimento, é o resul
tado de uma deliberação da Assembléia dos Tra
balhadores. A maioria dos sindicalistas aqui, não
sou só eu, tem experiência em centenas de greves.
Arecomendação sempre é que os piquetes sejam
pacíficos, e piquetes de convencimento. Isto é
válido, pelo mesmo lado que os empresários
usam das mais variadas artimanhas, como tele
gramas, ameaças, inclusive, para que os trabalha
dores compareçam ao trabalho. O piquete tem
o objetivo de conversar, de discutir, de colocar
para os trabalhadores que se respeite a decisão
da assembléia. Podem ter certeza de que esta
é a posição dos trabalhadores. Ouvi também aqui
falar sobre a questão das categorias essenciais.

Recentemente na França houve a paralisação
da energia elétrica, houve passeatas na rua, orga
nizadas pela direita ou não, não vamos discutir,
contra aquele movimento. Isto faz parte do jogo
democrático e é uma consqi.lência natural. Quem
estiver mais organizado, quem tiver mais força,
mais capacidade de resistência é que, de fato,
no fim da greve vai conseguir os seus objetivos.

Era só isto, para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Só concluindo um raciocínio do Deputado
Paulo Paim, que me parece faltou.

Nessa demonstração de força, com as contra
posições da própria sociedade, dos próprios seg
mentos da sociedade que se manifestam em de
terminado movimento, talvez vá confluir no pre
núncio de uma sociedade mais democrática, mais
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civilizada, os empresários, enfim, abram as suas
contabilidades, para dizer que ali têm uma mar
gem de lucro de tanto que permita a negociação
chegar a determinado patamar.

Caminha-se para uma perspectiva desta. O
grande problema da participação dos trabalha
dores no lucro está vinculado à questão dos direi
tos dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Se
ninguém mais quer fazer usos da palavra, consi
deramos encerrado este tema. Devemos marcar
outro tema para amanhã.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Era o que
queria lembrar ao nosso Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tal
vez amanhã mesmo, já submetamos à aprovação,
aqui, uma relação de temas, parajá irmos pensan
do a propósito, lendo a respeito. Distribuiremos
amanhã uma relação, mas antes a subemetere
mos ao Plenário.

O SR.REtATOR (MárioLima)-Sr. Presidente.
peço a palavra.

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

O SR. RELATOR ( Mário Lima) - Pergunto
se algum Companheiro tem sugestão sobre al
gum tema. A minha posição de Relator, Sr. Presi
dente, não quero, nem de longe, pareça que estou
quemdo a estabilidade.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- A proposta dele está correta. Está vinculado.
Estabilidade no emprego.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Relacionei
vinte e três temas, a estabilidade é o quinto ponto.
Houve as sugestões dos ilustres Deputados Paulo
Paim e Max Rosenmann.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Só para ajudar a chegarmos a um consenso,
relacionamos em tomo de vinte e três temas. Hoje
discutimos um tema: o direito de greve, que levou
uma reunião. Temos vinte e três temas e temos
menos agora que dez reuniões. Amanhã, a Mesa
deve elaborar a proposta, inclusive inserir numa
reunião três ou quatro temas, que na nossa opi
nião, tem condições de discutir.

ASRA.CONSTITUINTE WILMA MAIA - liber
dade sindical.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Uma proposta que iríamos fazer amanhã já
era justamente no sentido de que, na reunião de
amanhã, discutíssemos mais de um tema, inclu
sive a questão do salário: a questão da aposen
tadoria. Basicamente a questão do salário e da
aponsentadoria, para que fossem discutidas ama
nhã. Abrangeria alguns assuntos que estão rela
cionados nos temas, e se consumiriam em uma
reunião três ou quatro temas. Com isso, dos vinte
e três já se resumiria bastante. A partir de amanhã,
com o cronograma todo ele elaborado, num qua
dro demonstrativo, colocando para os constituin
tes, passaríamos à discussão das outras questões,
principalmente porque são questões importantes
a questão da estabilidade, da organização sindi

cal, e diversas outras.

Éuma proposta que faço em vez de discutirmos
a questão da estabilidade amanhã, discutíssemos
os salários, a questão da aponsentadoria.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Permite V.Ex" um aparte?

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Sugiro à Mesa passe esses itens listados, para
que cada um possa opinar, inclusive sugerir ou
tros temas amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
idéia da Mesa está em elaboração. Assim que
tenhamos concluído o anteprojeto, os submete
remos ao Plenário, para que o Plenário confirme
ou altere, acrescentando ou suprimindo algum
tema.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM - Como
é longa, gostaria que a estabilidade no emprego
já entrasse amanhã, e poderíamos discutir, inclu
sive, esses dois temas logo em seguida, toda uma
manhã. A estabilidade é ponto fundamental, e
quanto mais rápido, como foi muito boa a discus
são do direito de greve, conseguíssemos já ter
uma clareza. Seria muito bom. E nada contra
as outras duas propostas, inclusive colocá-Ias jun
to para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
sua proposta é, então, estabilidade, salário e apo
sentadoria. Os três temas.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM - O pri
meiro ponto é a estabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Es
tão todos de acordo?

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Tem
a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Só uma pequena observação. Há o problema
que está bem vinculado à questão da estabilidade
no emprego, e não sei se está listado nessa rela
ção, ou seja, o problema das locadoras de mão
de-obra. Está vinculado diretamente à questão
da estabilidade. Sugiro seja agregado à discussão
de amanhã.

O SR.RELATOR (MárioLima)- Relacionamos
vinte e três temas, mas há alguns que se relacio
nam muito de perto, e vamos chegar à conclusão
que eles vão-se fundir. Por exemplo: quando fala
mos de salário, falamos da proibição de diferença
de salário, o problema do salário mínimo, o salário
noturno, família, décimo-terceiro. No fim, vamos
ter cinco itens que se resumem em um. Amanhã,
discutirlamos, como sugeriu o Constituinte Paulo
Paim, a estabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
salário e a aposentadoria.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Daria para
se discutir aposentadoria e salário. A locação da
mão-de-obra já entra por outro prisma. E uma
fundamentação que tem certa diferença.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- É tema muito correlato, está estritamente liga
do.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Tem correla
ção. Não há um tema desses que não tenha corre
lação. Todos se relacionam.

Esse problema das alocadoras de mão-de-obra
é tão grave que vai comportar um dia somente
para ele. É muito grave esse problema. As locado
ras de mão-de-obra instituíram, no século XX,
os novos escravos.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- O problema crucial que tem o movimento sin
dical hoje é a luta pela estabilidade no emprego,
é por ela que se batem os trabalhadores em greve,
é contra ela que se organizam lobbies poderosís
sismos. A questão da locação de mão-de-obra
envolve, inclusive, a relação de trabalho de funcio
nários aqui, na Câmara, neste Congresso Consti
tuinte, no Ministério do Trabalho, nos diversos
órgãos públicos. É uma questão de magnitude.
É necessário que a Constituinte se debruce ime
diatamente sobre esta questão, vinculada, pela
sua permanência, à estabilidade. Hoje, em nome
desse contrato temporário de serviço, de três me
ses, trabalhadores ficam aí vinte anos nessas loca
doras de serviço, burlando completamente a le
gislação. Então, está vinculado muito mais, talvez,
do que a questão do salário.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Este proble
ma da locação de mão-de-obra é dos mais com
plexos deste País. Inclusive ele se fundamenta nu
ma lei...

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Muitos militares envolvidos aí.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Há, inclusive,
muita corrupção em tudo isto aí, que é o cimento
que serve de alicerce para tudo quanto é coisa
danosa para o trabalhador. Como a margem de
lucro é muito grande - particularmente nas em
presas estatais, onde hoje prolifera muito - estão
se extinguindo quadros para, no seu lugar, colocar
empresas contratadas. Esse problema talvez seja
mais acentuado nas empresas estatais. A lei é
clara. Este problema é tão profundo que vamos
chegar à conclusão de que talvez uma sessão
só seja pouca. É sério mesmo. Convivo com

esse problema no dia-a-dia.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Para
tentar acomodar as sugestões, já que estamos,
em grande parte, de acordo, discutiríamos a esta
bilidade incluindo a parte de locação de mão-de
obra e o salário. Se, porventura, não der para
o tema ser esgotado na sessão, o passaríamos
para outra.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Proponho
excluamos a aponsentadoria para não sobrecar
regar muito a pauta de amanhã. Então, fica salá
rio, estabilidade e locação de mão-de-obra.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
-Se chegarmos no horário, dá para colocar mais
algum tema ainda.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Podemos pedir esse esforço.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Salário, nos
seus diversos aspectos, estabilidade, aposentado-



110 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

ria e locação de mão-de-obra são problemas de
uma complexidade muito grande.

O PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está
combinado desta forma: estabilidade, abrangen
do locação de mão-de-obra e salário. Amanhã
às 9 horas.

Fazemos um plano de apelo aos presentes para
que sejamos pontuais, chegando no início da hora
aprazada, a-fimde iniciarmos a reunião às 9 horas,
e, assim, possamos esgotar os temas, porque,
na reunião de amanhã às 17 horas, já iremos
ter as primeiras audiências com as três entidades:
com o DIAP, com a CONTEC e com a <lSI.

O SR. CONSTIT<lINTE MAX ROSENMANN 
A duração de cada sessão é três de horas. Devia
ser sempre de três horas, e o tempo que começar
atrasado seja penalizado por n6s mesmos, de pro
duzirmos as três horas.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Está
encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 20 horas e 5 mi
nutos.)

6' Reunião OrdInária

kJs vinte e três dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas, em
sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência do Se
nhor Constituinte Geraldo Campos, com a pre
sença dos Senhores Constituintes: titulares: Ed
milson Valentim,Osvaldo Bender, Francisco Küs
ter, Augusto Carvalho, Célio de Castro, Wilma
Maia,Júlio Costamilan, Paulo Paim, Dionísio Dal
Prá, Ronan Tito,Mendes Botelho, MárioUma, Max
Rosenmann, Teotônio Vilela Filho, Domingos
Leonelli e João da Mata; e o Suplente Ademir
Andrade. Havendo número regimental, o Sr. Presi
dente dá início aos trabalhos e solicita a leitura
da ata sucinta da reunião anterior. Terminada a
leitura da ata, passa-se à sua apreciação e votação,
tendo sido aprovada. Dando prosseguinento à
reunião, a Presidência informa aos constituintes
sobre providências já tomadas pela Mesa no sen
tido de definir datas para ouvir as entidades esco
lhidas por esta Comissão. Aborda, também, a
questão dos militares que não está sendo tratada
por nenhuma outra Comissão. De acordo de que
não deve haver distinção entre classes de traba
lhadoras pronunciaram-se os Srs. Constituintes;
Francisco Küster, Osvaldo Bender, Edmilson Va
lentim e Mendes Botelho. APresidência comunica
que levará o assunto à Comissão Temática. A
Constituinte Wilma Maia, prevendo o feriado de
sexta-feira, Dia Primeiro de Maio, sugere que as
presenças dos Ministros do Trabaho e da Admi
nistração sejam antecipadas. A Presidência infor
ma que será estudada a possibilidade de mu
dança do calendário e abre o debate aos temas
constitucionais propostos. Ficando determinado
que seriam abordados três temas em cada reu
nião pública oficial, o Constituinte Julio Costa
milan sugere que seja estabelecido um tempo
para discussão de cada assunto, sendo apoiado
pelo Constituinte Francisco Küster. A Presidência
solicita seja observado o Regimento Interno,
quanto ao tempo destinado aos Srs. Constituintes
para o uso da palavra. <lsam da palavra em consí-

derações sobre a estabilidade do emprego e da
manutenção do Fundo de Garantia os Srs. Consti
tuintes: Augusto Carvalho, Paulo Paim, Francisco
Küster, Mendes Botelho, WilmaMaia,Dionísio Dal
Prá, Célio de Castro, Max Rosenmann, Edmilson
Valentim, Mário Uma, Domingos Leonelli, Julio
Costamilan, Ademir Andrade e Osvaldo Bender.
Por decisão unânime do plenário desta subco
missão, ficou deliberado o envio à Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, para estudo,
de cópia da proposta apesentada pelo Consti
tuinte Domingos Leonelli, que trata o direito ao
trabalho como um dos direitos individuais dos
cidadãos brasileiros. Igualmente, por decisão do
plenário, será encaminhado ofício ao Presidente
da Companhia Siderúrgia Nacional, manifestando
solidariedade ao movimento grevista encetado
pelos metalúrgicos daquela Companhia, ao mes
ece a necessidade de serem mantidas conver
sações com os representantes dos movimentos
grevistas, bem como, ofício ao Sr. Ministro do
Trabalho, expressando as apreensões dos consti
tuintes quanto à greve dos metalúrgicos de Volta
Redonda, e à possível intervenção de forças estra
nhas ante o movimento grevista. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encer
rados os trabalhos, às doze horas e vinte e quatro
minutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte,
convocando os Senhores Constituintes, para a
próxima reunião a ser realizada, hoje, às dezessete
horas, com a seguinte pauta: reunião pública ofi
ciai destinada a ouvir os representantes do DIAP
- Departamento Intersindical de Assessoria Par
lamentar, Dr. <lIissesRidel;da Contec-Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Empresas
de Crédito, Dr. Wilson Gomes de Moura; e da
OSI- Onião Sindical Independente, Dr. Antônio
Magaldi. E, para constar, eu, Vera Lúcia Lacerda
Nunes, Secretária, lavrei a presente ata que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente. - Geraldo Campos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - De
claro abertos os trabalhos desta subcomissão.

A SI'" Secretária procederá à leitura da Ata su
cinta.

É lida a seguinte:

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
em discussão a ata.

A SRA CONSill<lINTE WILMA MAIA - Sr.
Presidente, a proposta a que me referi ontem não
é do Partido Democrático Social. É uma proposta
minha que foifeita em conjunto com alguns presi
dentes de sindicatos de trabalhadores do meu
Estado. Eu gostaria que se fizesse essa retificação

O SR. CONSTITOINTE PAOLOPAIM-Sr. Pre
sidente, eu não me referi aos funcionários públi
cos. Eu me referi a que os trabalhadores brasi
leiros não têm o direito de greve. São leis antigre
ves. E não só os funcionários públicos. Isso é
importante. Ninguém tem o direito de greve neste
País. Aí constou como se eu me referisse aos
funcionários públicos. Eu me referi a todos os
trabalhadores.

O outro destaque: quando apoiei a proposta
do piquete, do ilustre Constituinte Max Rosen
mann, na verdade, eu argumentei que os piquetes
são pacíficos e os defendi. Não é a mesma po
sição.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Mais
alguma observação?

Para hoje ficou estabelecido que os temas de
debate seriam salário e estabilidade, abrangendo
as locadoras de mão-de-obra. A questão da apo
sentadoria deixou de ser aprovada para ser discu
tida hoje.

Está em votação a ata.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Antes de iniciarmosa fase de debates, eu gostaria

de trazerao conhecimento do Plenárioque estamos
entrando em contato com os ministros,com o obje
tivo de se estabelecer, na medida em que
eles possam atender, para a próxima quarta-feira,
a vinda do MinistroAlmirPazzianotto, do Trabalho;
e, na quinta-feira, a do Ministro Aluízio Alves, da
Administração. Não assumimos nenhum outro
compromisso para esse dia. Vamos ver se com
portaria ouvirmos, como havíamos combinado,
três expositores por reunião.

Outra questão que está surgindo, e ainda não
tenho clareza e vou fazer consultas, é com relação
aos militares. Na Constituição em vigor, no capí
tulo do Poder Executivo, consta das Forças Arma
das, que envolve direitos dos militares, também,
como consta dos funcionários públicos: Na dis
cussão, a nivel de elaboração da Carta, os servi
dores públicos passaram a ficar juntos com os
trabalhadores, em geral. A questão dos militares,
eu fiquei sabendo pelos interessados, não está
sendo tratada por nenhuma outra comissão. É
uma questão fundamental para sabermos se é
atribuição nossa. Vamos esclarecer com o presi
dente, pedir a quem de direito, se a expectativa
é de que esta subcomissão, no seu anteprojeto,
inclua também os militares. Teríamos, inclusive,
que ouvir representantes, pessoas conhecedoras
da questão, para que se pudesse elaborar... O
que não pode é deixar de constar da Carta, se
for para constar.

Há, atualmente, três correntes com relação à
questão dos servidores públicos civis e militares.
Há uma corrente que acha que eles devem cons
tar, como sempre constaram, como seções, ou
títulos, ou capítulos do Poder Executivo, com suas
questões especificas. Há uma corrente nova, da
qual faz parte o Jurista Miguel Reale, que acha
que os militares e servidores públicos não devem
constar da Carta. Devem ser regulamentados por
estatutos da lei ordinária. E há outra corrente que
acha que os servidores públicos devem ser trata
dos juntamente com os demais trabalhadores.

Sobre essa questão vamos ter que nos definir.
Quanto á questão das Forças Armadas, especi

ficamente, vamos saber se ela é ou não atribuição
desta subcomissão.

Se alguém quiser se manifestar a respeito ...

O SR. CONSTIT<lINTE FRANOSCO KÜSTER
- Sr. Presidente, com relação a esse problema,
a esse conceito, esse rótulo, essa definição de
servidor público, trabalhador, tenho a impressão
que deveríamos trataÍ' todo mundo como traba
lhador, o trabalhador público, o trabalhador da
iniciativa privada, por aí afora; porque o servidor
público, via de regra, hoje, dá idéia de servilismo,
pessoas que, de forma equívocada, são tidas pela
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sociedade como bem remuneradas e aquele que
trabalha, na realidade, não é; como um privile
giado nesse universo das sociedades existentes
no nosso País. Acho que deveríamo-nos preo
cupar com essa questão, que à primeira vista pode
parecer menor e insignificante, mas acho que é
fundamentai. São trabalhadores. Sejam eles tam
bém tratados como trabalhadores públicos.

Com relação ao problema de discutir ou não
a situação dos militares, até 1964, o tratamento
dispensado aos funcionários civis era o mesmo
dispensado aos militares e vice-versa. A partir daí,
com o advento da Redentora, os militares passa
ram a gozar de determinados privilégios. É públi
co e notório, não é nenhuma novidade, todo mun
do sabe disso, decisões presidenciais conferiam
aos militares gratific:;açóes fora da época da con
cessão de reajustes salariais a todo o universo
de servidores públicos. Acho que é válida a discus
são, se todos deverão ser tratados dessa forma,
que sejam tratados como servidores fardados,
aliás, como trabalhadores fadados, trabalhadores
militares. Eu não me sentiria muito à vontade
para debater essa questão aqui nesta Subcomis
são, que tem como objetivo primeiro tratar dos
interesses dos trabalhadores e dos servidores pú
blicos, que queremos sejam todos trabalhadores.
Vamos discutir a greve na caserna? O direito de
greve e sindicalização na caserna? Eu não sei.
Pode ser que alguém tenha uma idéia, que esteja
mais inspirado para o momento. De qualquer for
ma, é válida a discussão, o debate.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Osvaldo Bender.

O SR. ÇONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Srs. constituintes, eu também
interpreto que todos são trabalhadores e, de uma
ou de outra forma, cada um presta o seu serviço.
Por isso acho que não podemos fazer distinções
entre um e outro servidor público ou mesmo o
trabalhador, seja ele rural, seja ele liberal, ou seja
ele um trabalhador como empregado. De maneira
que até podemos sentir-nos bem em tratar dos
militares porque, afinal de contas, eles terão que
fazer com que a Constituição seja cumprida, para
que jamais a Constituição deixe de ser cumprida.
A minha opinião seria de tratarmos todos com
igualdade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Célio de Castro.

O SR. CONSTITUINTE CÉLIO DE CASTRO
-Sr. Presidente, a título de informação, a questão
dos militares, que inclusive gerou uma polêmica
em plenário, tradicionalmente, como V.Ex" colo
cou, era tratada quando se discutia a questão
do Estado. Porém, por decisão da Mesa do Con
gresso Nacional, respondendo à questão de or
dem do Deputado Haroldo Lima, determinou-se
que essa questão fosse tratada na Comissão de
Legislação Eleitoral, o que provocou inclusive rea
ção de vários setores do plenário, na medida em
que se dava conhecimento à Casa da estranheza
de deixar a questão dos militares de ser tratada
na Comissão competente, a do Estado, e passar
para a Comissão dos Partidos Políticos e Eleitoral.
Isso aí, segundo as intervenções do Plenário, se
devia à composição da Comissão; o Presidente
dessa Comissão é o Coronel Jarbas Passarinho
Constituinte, e o Relator é o Constituinte peem;
debista Prisco Viana. Apenas queria trazer essa

informação, para subsidiar as consultas que o
Presidente vai fazer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
nosso propósito era buscar essa confirmação, pa
ra saber se estamos QU não responsáveis por isso.
Precisamos dessa confirmação para que possa
mos fazer um trabalho conforme já planejado,
já programado.

O SR. CONSTITUINTEEDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTEEDMlLSONVALENTIM
- Ouvi atentamente as exposições dos nobres
constituintes e concordo plenamente com as defi
nições, um caráter inclusive que devemos dar a
essa questão dos servidores públicos militares.
Fiquei atento ao posicionamento do Constituinte
Francisco Küster e realmente, na minha opinião,
temos que encará-los como trabalhadores. Essa
é uma questão fundamentai do ponto de vista
de tratar, de falar ou de tentar normatizar sobre
direitos dos trabalhadores, de uma maneira geral
e ampla. O Constituinte Osvaldo Bender colocou
seu ponto de vista e com ele também concordo
plenamente. A nossa Subcomissão deve tratar
dos direitos dos servidores públicos militares e
ela tem autonomia para decidir se deve ou não
tratar dessa questão. Eu sugiro que tratemos des
sa questão.

É a sugestão que eu queria fazer, independente
de fazermos uma consulta ou não à Comissão
ou à Mesa da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Va
mos levar o assunto à Presidência da comissão
temática, para ficar assegurado que não serão
duas Comissões que tratarão do mesmo assunto.
Se uma outra Subcomissão já estiver tratando,
aí nós discutiríamos se seria o caso de trazer para
cá ou não. Prometemos tentar trazer uma conclu
são já na reunião de hoje à tarde.

ASRA CONSTITUINTE WlLMAMAlA- Eu que
ria fazer uma sugestão em relação à presença
dos Ministros da Administração e do Trabalho,
na próxima semana; se fosse possivel, que o con
vite fosse feito, dependendo naturalmente da
agenda dos ministros, para terça e quarta-feira,
tendo em vista que quinta-feira é véspera de feria
do e estamos tendo problemas com quorum,
aqui na Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Na
terça-feira chega de viagem o Ministro do Traba
lho. Só seria conveniente convidá-lo para quar
ta-feira.

Entendemos que seria conveniente que o Mi
nistro do Trabalho falasse antes do Ministro da
Administração. É um entendimento pessoal da
Presidência, até por que, se estamos entendendo,
se uma corrente entende que os servidores públi
cos devem ser vistos também como trabalhado
res, sem distinção de casta, que primeiro ouvisse
mos o Ministro do Trabalho as opiniões dele. A
tendência do Ministério da Administração é de
achar que é separado.

Com a observação da Constituinte Wilma Maia
é o caso de trocar, fazer vir um na terça-feir~
e outro na quarta-feira, mesmo que não se mante
nha essa ordem.

A sugestão de V. Ex" será levada em conta.
Não havendo mais comunicações, vamos pas

sar ao debate dos temas que foram estabelecidos
como sendo assunto do dia de hoje, que são
os da estabilidade no emprego, a questão das
alocadoras de mão-de-obra e a questão do salá
rio.

Está livre a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Tem
a palavra o Constituinte Júlio Costamilan.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Apenas para que tomássemos uma orientação
com respeito aos nossos trabalhos. Por exemplo,
vamos ter três ou quatro itens nesta reunião. São
10 horas e 36 minutos. Talvez se estabeleça um
tempo, 3 minutos para cada um - parece que
até agora não fizemos isso - a fim de que tenha
mos uma norma do tempo a ser utilizado para
o desenvolvimento do pensamento que cada um
vai aqui expor. Parece-me que isso deva ser esta
belecido, o que vigoraria para esta reunião e para
as demais, já que teremos em cada uma delas
dois ou três pontos a serem tratados. É a sugestão
que faço e parece-me que deva ser considerada.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Acho que é fundamentai, até por que são três
temas distintos, e com as intervenções de cada
Constituinte, se nos estendermos muito em cada
uma, vamos discutir bem o primeiro, mais ou
menos p segundo, e não vamos discutir o terceiro
tema. E fundamental que se defina um tempo.
Realmente, concordamos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tí
nhamos, ontem, combinado que seriam 3 minu
tos de intervenção. Se todos estiverem de acordo
com esse tempo, já começaríamos observando
os 3 minutos e procuraríamos ser rigorosos nessa
observação.

Como estamos começando com atraso, é uma
sugestão de ontem que cobrássemos o atraso
na prorrogação da reunião.

Está em discussão.
Poderíamos começar pela estabilidade no em-'

prego. Está livre a palavra.
Tem a palavra o Constituinte Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Sr. Presidente, sem dúvida esse é um problema
complexo e de muito interesse para os trabalha
dores, para o bem-estar, enfim. Ele envolve, tam
bém, os empresários, envolve praticamente toda
a sociedade. Apresentamos uma proposta - não
verifiquei se ela já chegou à Mesa - aliás, várias
propostas, mas uma que trata da integração refe
rente à participação do faturamento dos trabalha
dores na empresa. A outra se refere ao salário-de
semprego, que achamos que deva existir com
maior facilidade e para todos que não têm empre
go - inclusive, temos uma proposta que visa
conceder uma pensão para todos aqueles que
não têm nada nem para se alimentar. E, no lugar
de distribuirmos alimentação seria uma maneira
mais legal ou mais prática, no sentido de integrar
todos no trabalho. Sempre entendo que as autori
dades devem ser as maiores responsáveis de pro
porcionar esse trabalho. Porque do nada vem o
nada. E eu me sinto felizem poder falar de traba
lho, porque já fui operário e já participei de tudo
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na minha vida. Hoje,na qualidade de empresário,
temos conosco muitos trabalhadores. E, quando
se falou, ontem - eu peguei através da ata 
que a empresa deve ser um livroaberto, eu con
cordo plenamente.

Então, a sugestão que já apresentei é: pela esta
bilidade ou pelo Fundo de Garantia, é optante.
O Fundo de Garantia, inclusive,poderá ter o seu
percentual aumentado. Ele vem mais ao encontro
do trabalhador, porque se a empresa apenas é
responsável pela estabilidade, como já acontecia
em tempos idos, e o trabalhador trabalhava 20
(vinte)anos numa empresa e, de repente ela faliu,
quebrou, ele não ganhou nada. Então, inclusive,
deve se fiscalizar que cada mês ele tenha a sua
parte, a sua indenização depositada no banco.
E aí, surgem, também, oportunidades de mais
pequenas empresas, porque 2/3 (dois terços) da
movimentação e da geração de empregos são
fomecidos pelas microempresas. Então o meu
projeto pondera isso e deixoà consideração, tanto
pode ser a estabilidade ou o Fundo de Garantia.
Se bem que o Fundo de Garantia vem mais em
benefício do trabalhador.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavraao nobre ConstituinteAugusto
de Carvalho.

O SR. CONSmrnNTE AUGUSTO DE CARVA
LHO- Temos acompanhado o movimento sin
dical brasileiro,desde quando foi instituídoo Fun
do de Garantia.Aliás, antes da instituição do Fun
do de Garantia,porque, na verdade, a estabilidade

-que existiaera também uma estabilidade bastante
restrita, abrangia aquelas empresas, principal
mente na área estatal, onde, por força da sua
organização, os trabalhadores conseguiam atra
vessar os 10 anos e obter essa estabilidade. Mas,
principalmente com o agravamento da situação
econômica dos trabalhadores, a partir de 1964,
com a instituição do Fundo de Garantia, a estabi
lidade no emprego sempre foiuma cláusula cons
tante da faltade reivindicaçõesencaminhadas pe
los trabalhadores. Istopor quê? Longe de ser uma
busca de lucros, é também uma busca de lucro,
na minha opinião, essa políticadeliberada de rota
tividae de mão-de-obra dentro de setores, espe
cialmente os setores de maior concentração co
mo o financeiro,por exemplo. A política de rodar
a mão-de-obra, na minha opinião, está vinculada
diretamente a uma políticadeliberada de desman
telar qualquer liderança sindical emergente na
empresa. Então hoje vamos por uma empresa,
o BRADESCO, um grande banco, ou outra em
presa de outra área, passamos e daqui a um ano
encontramos o quadro de funcionários completa
mente mudado. Então, isso fazparte de uma polí
tica deliberada de não deixarque aquelas pessoas,
através da convivência, formem as lideranças e
ali seja fortalecida uma ação sindical que possa
ampliar as conquistas dos trabalhadores. Então,
essa política não é apenas uma busca de lucros,
e também parte de um estratégia de aniquilar
com a emergência de lideranças sindicais, princi
palmente nesse momento de retomada do papel
social dos trabalhadores na sociedade brasileira.
Então, eu queria dar apenas conhecimento aos
companheiros integrantes desta subcomissão,
que assim que foi formado o DIAP - e eu tive
o prazer de participarda primeira diretoriado DIAP
essoria Parlamentar - um dos pontos sobre o

qual essa diretoria se debruçou, foi, exatamente,
unificar os sindicatos de trabalhadores no País
inteiro sob as correntes partidárias e sindicais,
no sentido de elaborar um projeto de leique viesse
a ser submetido ao Congresso Nacional, onde
a impunidade de demissão é motivada viesse a
ter fim.E, nesse sentido, foielaborado esse Projeto
rr 1, do DIAP, que eu até sugeriria que a Mesa
providenciasse - não sei se nós temos aí esse
documento - mas seria de muita valiapara todos
nós, que tivéssemos conhecimentos desse docu
mento que foi, inclusive, resultado de um con
senso nacional das entidades sindicais, através
de sucessivas reuniões, até que afunilouna elabo
ração desse documento.

o SR. CONSmUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronan
Tito.

O SR. CONSmrnNTE RONAN mo - Uma
das confusões estabelecidas pelo tal Movimento
Militar de 1964, foi a mistura entre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e a estabilidade,
ou melhor, esse é o empulhamento, subtraíram
um direito do trabalhador, que era a estabilidade,
e deram o Fundo de Garantia que, na realidade,
existia, porque ficava a cargo de empresa, ficava
no giro da empresa, mas, quando o trabalhador
fosse demitido da empresa com justa ou sem
justa causa ele recebia a indenização. Então eu
gostaria que não se fizesse mais essa mistura
porque ela é espúria. O Fundo de Garantia é um
depósito que é feito à conta do trabalhador, é
um direito do trabalhador. E a estabilidade do
trabalhador é uma conquista do trabalhador no
mundo. Em todo mundo moderno o trabalhador
não é camisa que se suja e joga fora, ele tem
o direito à estabilidade.Então, não podemos mis
turar os dois assuntos. A estabilidae tem que ser
discutida em que termos e como ela pode ser
condicionada. Mas é um direito do trabalhador
na sociedade moderna. Em toda sociedade mo
derna democrática, o trabalhador tem a estabili
dade. Agora, o Fundo De Garantia, são "outros
quinhentos cruzados". Essa empulhação foi feita
durante o golpe militar. Foi tirada a Garantia
e foi dado um cala a boca para o trabalhador
que, aliás, não precisava nem de cala a boca,
porque estava todo mundo na cadeia, quem grita
va já estava na cadeia, naquele momento. Mas,
eu gostaria, apenas, que não se revivesse essa
confusão: fundo de garantia é uma coisa, estabi
lidade é outra. E todos os dois são direitos dos
trabalhadores, conquistas dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Paim.

O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM - Gos
taria apenas de fazeralgumas ponderações sobre
a importância da estabilidade no emprego.

Acompanhamos a escalada, a nível internacio
nal, de um processo de automação e, cada vez
mais, se vê a máquina substituindo o homem.
E, de uma forma, para mim, irresponsávele incon
seqüente, não havendo o ato social, os trabalha
dores são despedidos e a máquina vem assu
mindo o seu lugar. Então, a estabilidadevem tam-

bém com esse objetivo e, no meu entendimento,
estaria assegurada a estabilidade no emprego. A
forma de combater a automação não é a demis
são. É manter a estabilidade e partirmos para
a redução da jornada. Por outro lado, ainda, até
tendo a visão do próprio empresário, entendo que
a estabilidade no emprego também consegue ser
uma mola propulsora do próprio mercado inter
no. Teremos cada vez mais homens trabalhando,
recebendo e, conseqüentemente, consumindo.
Acho que é o momento de se pensar. Fala-se
tanto na estabilidade do mercado, estabilidade
do País, vamos pensar, também, na estabilidade
da classe trabalhadora. E, nesse sentido eu con
cordo com o Costituinte Ronan Tito. Hoje, pela
manhã, ainda, eu conversava com os represen
tantes da Central Sindical da Suécia e eles me
diziam que lá é uma realidade, há muito tempo,
a estabilidade no emprego. Se não me engano,
a Constituição portuguesa também assegura a
estabilidade no emprego. Acho que esse é o mo
mento de termos uma redação clara, e eu me
daria, dentro do tempo possível, o direito de ler,
rapidamente, uma proposta que já configura essa
questão também do fundo de garantia:

"Todos os trabalhadores e funcionários
públicos têm o direito à estabilidade no em
prego, somente podendo ser despedidos por
justa causa, comprovada judicialmente. Du
rante o período do procedimento judicialnão
poderão os trabalhadores serem afastados
do seu local de trabalho e da função, sendo
mantido todo o seu direitodurante o contrato
do trabalho.

O direito á estabilidade deve ser mantido. E,
aí, o destaque que o Ronan Tito fez, que é a
questão do Fundo de Garantia que tem, também,
um destaque e que não tem nada a ver. A estabi
lidade é uma coisa e tem que se manter o Fundo
de Garantia, que é uma pensão, um fundo que
está sendo descontado para o trabalhador. É só
isso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Küster.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, acho que o tal Fundo de Garan
tia, que foi instituído com esse rótulo de garantia,
não oferece garantia nenhuma para o trabalhador,
até mesmo porque, com o advento do tal Fundo
de Garantia, o trabalhador passou a ser conside
rado um objeto descartável nas empresas, traba
lhando num dia,desempregado no outro dia,sem
a menor consideração. Mas, a Constituinte tem
essa grande missão, nobre missão, também, de
transformar esse Fundo numa verdadeira garan
tia. Aliando, nós não podemos separar - e aí
eu divirjo um pouco do colega Osvaldo Bender
- essa idéia de se optar pela estabilidade ou
pelo Fundo de Garantia. Não tem nada a ver a
estabilidade com o Fundo de Garantia. Aí, sim,
aí ele é um Fundo de Garantia, porque mensal
mente impõe-se uma fiscalização rigorosa, por
que muitas empresas não recolhem o Fundo de
Garantia, deixam atrasar e, depois, eles promo
vem aqueles acordos espúrios ou criam situações
para levar o trabalhador a um constrangimento
a se demitir ou ser demitido; usando esse recurso
da legítima causa, &Ie foi despedido a bem do
serviço. Então, acho que a estabilidade é funda-
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mental e concordo com o que disse o constituinte.
Existem países capitalistas - e me parece que
a vocação do brasileiro ainda é de ser um país
capitalista por muito tempo, pelo que se vê por
aí e desejamos que seja um capitalismo inteli
gente e não esse estúpido e selvagem que se
está autodestruindo, realmente. É de uma estupi
dez incrível.O caso do Japão, há dias, conversava
com uma pessoa que conhece bem a situação,
lá e, o emprego é vitalicio.Há outros países mo
dernos que têm situações de respeito humano,
respeito ao trabalhador. Acho que se deve a con
servar a estabilidade, sem abrir mão do Fundo
de Garantia e determinar que leis ordinárias e
leis complementares estabeleçam normas para
fiscalizar, com rigor, esse Fundo de Garantia. E,
também, criar situações para que o trabalhador,
depois de um certo período, digamos aí, depois
de 5 anos, ele possa manusear esse dinheiro e,
até mesmo a cada 6 meses, ele optar por onde
empregar esse seu dinheiro. Hoje, fica o dinheiro
depositado e o rendimento deste dito Fundo de
Garantia é irrisório,chega a ser ridículo,até. Então,
para que o trabalhador, também, possa optar pela
caderneta de poupança, o dinheiro fica na Caixa
Econômica e ele próprio passa a administrar esse
dinheiro. Sacando, é claro, depois de um certo
período. Mas, nessa questão, nós entendemos
que vai ser uma lei que vai disciplinar. Mas eu
sou pela estabilidade no emprego e não devemos
abrir mão, deve ser uma questão de honra desta
subcomissão, senão esta subcomissão, como um
todo, vai trair os trabalhadores, se ela não defen
der, não cravar na Constituição a estabilidade no
emprego e, com o Fundo de Garantia, sem abrir
mão dele.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mendes
Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO
- Sr. Presidente, uma das grandes preocupações
desta Constituinte seria oferecer condições para
a criação de novos empregos e dar estabilidade
ao trabalhador. Principalmente, porque as empre
sas, hoje, para aumentarem assim a sua produ
ção, criam alguns incentivos, principalmente ad
cionais por tempo de serviço e outras coisas mais.
Isso tem provocado uma grande rotatividade da
mão-de-obra nas empresas. Muitos trabalhadores
são demitidos, porque ela tem à sua disposição
uma mão-de-obra por um preço mais barato. En
tão, nós defendemos a estabilidade e o Fundo
de Garantia, mas que ele, também, esteja à dispo
sição do trabalhador, principalmente no momen
to em que ele tiver necessidade da sua utilização.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Esta
livre a palavra.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Wilma
Maia.

ASRA CONSTITUINTE W\U<1AMAJA-Eugos
tariade falarcom relação à estabilidadeno emprego
referente às mulheres, porque elas, principal
mente quando se refere à maternidade, são as
que mais sofrem. Também tenho exemplos con
cretos, inclusive de mulheres que se engravidam
e. são dispensadas, sem fugir à lei, ou seja, sem
fugir às regras da CLT,mas são dispensadas Jogo
após aquele período de 120 dias, que é dado
à mulher gestante. Então, a situação da mulher

é difícil, com relação à estabilidade no emprego.
Tenho aqui uma proposta que estamos apresen
tando à Mesa da Assembléia Nacional Constituin
te, com relação à função social da maternidade.

A proposta seria a seguinte:

"Aordem social tem por fim realizara justi
ça social com base nos seguintes princípios:

Inciso I - Função social da maternidade
e da paternidade como valores sociais funda
mentais, devendo o Estado assegurar os me
canismos do seu desempenho".

Então, com relação a essa proposta, eu queria
colocar o seguinte: o reconhecimento da função
social da maternidade e da partemidade evitará,
com isso, práticas discriminatórias correntes que
alijam a mulher do mercado de trabalho. Na hora
em que a paternidade também for considerda
como valor social fundamental, a mulher passa
a ser menos discriminada, e, com isso, também,
não mais alijada do mercado de trabalho.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Está
livre a palavra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dioní
sio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DALPRÁ
Sr. Presidente, eu queria fazer uma incursão, nesta
mínhaíntervenção, um tanto quanto polêmica pe
los dias em que estamos atravessando. Eu quero
referir-me a essa avalancha de demissões que
o Governo está praticando quanto aos funcio
nários públicos. Esses governos estaduais não
têm condições de pagar os salários e estão demi
tindo os traballhadores públicos. Eles teriam con
dições - digamos - de recolher o Fundo de
Garantia? Esses servidores terão que ter uma ga
rantia, porque a cada troca de Governo estamos
observando que isso acontece. Então, teremos
que ter muita atenção quanto a esse problema,
no meu entender, na experiência de homem pú
blico, prefeito que fui de uma grande cidade do
meu Estado e tivemos esse problema. Quando
se troca o prefeito ou governador, vem aquela
avalancha de dispensa. Aí, o trabalhador público
se sente inseguro. Teremos de olhar com carinho
para este problema que é um problema social
dos mais graves que vivemos, hoje, no País.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Célio
de Castro.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, minha palavra é não só para
concordar com as posições aqui defendidas, mas
para alinhavar um fato novo, atual, que dá dimen
são da falta de estabilidade no emprego neste
País. Tenho em minhas mãos o Boletim Infor
mativo de n° 17, da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência, que traz uma notícia estar
recedora:

Energia elétrica.
O primeiro dia de racionamento de energia

elétrica, no Nordeste e parte da Região Norte,
não alcançou ainda a meta dos 15%, estabe
lecida pelo Ministério da Minas e Energia,
e já desempregou 18 mil trabalhadores, se
gundo levantamento feito pela Folha de S.
Paulo, junto aos governos de oito Estados
Nordestinos".

Veja bem como o trabalhador fica, ao saber
das oscilações do mercado, quando o Estatuto

9a Estabilidade no Emprego não está vigorando.
E bom acrescentar que esse caso de raciona
mento de energia está ligado, também, a um pro
blema de energia vendida a preço de banana para
a A1coa, no Norte, operar uma fábrica de alumínio.
E é possível que até a Usina de Tucuruí, segundo
alguns levantamentos econômicos, não tenha
condição, sequer, de pagar o custo de investi
mento, dado que ela vai fornecer energia pratica
mente gratu iíta para a exploração do alumínio
por corporações multínacionais no Norte do País.
São dois exemplos que demonstram que a estabi
lidade no emprego, como tem sido aqui colocado
na subcomissão, deve realmente fazer parte inte
grante do texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (lieraldo Campos) _
Concedo a palavra ao nobre Constituinte MaxRo
senmann.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, tenho uma visão sobre a si
tuação atual do trabalhador e principalmente a
respeito do Fundo de Garantia. O Fundo de Ga
rantia, na minha visão, nada mais é do que um
fundo de insegurança. Ele, na verdade, não garan
te, ele garante somente o direito de ser dispen
sado, não dá ao trabalhador uma garantia de em
prego. O nome, realmente, é muito bonito, mas
na prática, é realmente um fator de dispensa. Até
de uma forma jocosa, eu dira que, se o Fundo
de Garantia deu certo no Brasil, nós poderíamos
introduzí-Io no casamento, onde tantas pessoas
se desquitam e se separam e não cumprem nem
sequer a obrigação de indenização à mulher. Na
verdade , não haveria casamento com amor e
com respeito, se houvesse Fundo de Garantia.
O fundo de Garantia cria um fator indiscutível
de infidelidadeentre as partes, pelo fato de o traba
lhador ser demitido mensalmente, ele não conse
gue ter relação de trabalho que o vincule ao em
prego. Isso tem-se caracterizado principalmente
à medida em que o tempo passa, em que a em
presa dispensa os trabalhadores mais envelhe
cidos, fazendo com que, quando ele jovem, já
desde o início do seu trabalho, não sinta segu
rança na relação com a empresa em que ele está
trabalhando. Nos países democratas do mundo
todo, países como Alemanha, França, Inglaterra,
Estados Unidos, países que atingiram grau de
desenvolvimento e acima de tudo, de respeito
humano, existem formas de relacionamento que
dão vinculação. E este vínculo cria, inclusive laços
de amizade do trabalhador com a empresa e de
respeito a ela. Temos exemplos notáveis nesses
países em que o trabalhador "veste a camisa",
mas com o Fundo de Garantia, não há trabalhador
que possa "Vestira camisa".Daí a razão por que
nós devemos nesta Subcomissão encontrar uma
fórmula que seja justa, que seja equilibrada e que
estabelaça esta fidelidade no relacionamento e
respeito entre as partes.

Há muito tempo, venho observando que o.Go
verno, seja Municipal, Estadual, Federal tem sido
um grande mau exemplo nesta Nação.com dis
pensas permanentes, inclusive, por razões ideoló
gicas e políticas. Tive mesmo a oportunidade de
participar de um Congresso de Secretários de
Administração, em Foz do Iguaçu, onde ouvi de
vários secretários, principalmente de Estados
Nordestinos, que o trabalhador nesses Estados
é contratado em uma condição que eles classi
ficam de especial em que nem sequer Fundo
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de Garantia eles têm. Eles não têm Fundo de
Garantia nem o Instituto de Previdência do Estado,
Eles ficam, absolutamente, sem nada, como se
nós estivéssemos no início do século. Hoje, o
grande fator de não podermos elevar o valor do
salário-mínimo é o próprio Governo. Acho que
é até os empresáriosdo Brasil todo não se inco
modariam que o salário-mínimo fosse na ordem
de 2.500, 3.000, 3.500 cruzados. Quem segura
hoje, por incrível que pareça, até mesmo o cresci
mento.salarial, é o próprio Governo. Agora, nessa
questão de estabilidade, não gosto muito da pala
vra estabilidade, acho que nós deveríamos pensar
em termos de dispensa por justa causa. Acho
que a dispensa deva ser motivada. O que não
pode mais ocorrer é uma dispensa imotivada. E
a dispensa, para ser motivada, tem que ter condi
ções de razão técnica, da razão disciplinar ou de
razão econômica. Em países como a Alemanha,
quando uma empresa encontra-se em dificuldade
econômicae impossibilitadade manter o seu qua
dro de pessoal, ocasionada por um fator econô
rnoco, incontrolável, comprovado, faz com que
o empresário dispense, dentro de um ordena
mento, primeiro jovem, solteiro, depois o jovem
casado, depois o velho solteiro ou viúvo e depois
o velho casado, ou seja, a visão da lei é sempre
uma proteção àquele que é mais fraco, aquele
que, se tiver que ir ao mercado de trabalho, real
mente, vá encontrar muito mais dificuldades do
que um jovem trabalhador. Então, dentro de um
critério mais humano, de mais respeito e de mais
equilibiio é que nós devemos realmente avançar.

Acho importante a questão da visualização da
microempresa que deve ter um também especial,
para que ela possa, realmente, absorver uma boa
quantidade de mão-de-obra sem implicações
maiores, da mesma forma que devemos visualizar
uma possibilidade do aumento da penalização,
da multa do Fundo de Garantia, para não incen
tivar a dispensa do servidor mais antigo. É uma
outra visão que deve ser vista. Enfim, há empresas
e tipos de atividades do trabalhador que são por
prazos certos, que também nós devemos ter o
juízo de verificar, como o caso específico da cons
trução civil, que às vezes uma obra inicia com
200 empregados e, quando chega ao pico da
construção, tem 400, 500, 600 empregados, de
pois retoma, na fase de acabamento a um número
menor, e se nós exigirmos que uma empresa
construtora mantenha, com estabilidade, todos
os seus trabalhadores, realmente criaremos pro
blemas para a indústria da construção civil.

Enfim, devemos não ser, sobre este assunto,
emocionais, mas devemos, realmente procurar
o avanço, não devemos manter do jeito que a
coisa está: mas, acima de tudo, a proposta que
venha a ser aprovada por esta Subcomissão deve
significar um fator de maior segurança ao traba
lhador.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está
livrea palavra. Concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte Edmilson Valentim.

O SR. EDMILSON VALENTIM - Acho que a
nossa Subcomissão deve ratificar, como um dos
princípios iniciais, é que todos têm direito ao tra
balho. Acredito que, ao falar que todos têm direito
ao trabalho, um dos itens fudamentais para isso
ser uma verdade, é a estabilidade no emprego
Mas a estabilidade no emprego, de verdade e real,
sob dois aspectos: o primeiro é o aspecto da justi-

ça social, do direito de ser garantido ao traba
lhador que ele, na sua função, a exerça, desen
volva, sem o perigo, sem que isto esteja condicio
nado às variações de mercado, da empresa, sem
que isto esteja condicionado à vontade de um
chefe ou à vontade do patrão, porque isso é funda
mentaI. A quantidade de trabalhadores que sus
tentam uma nação, e que é a razão de ser de
um país ou de qualquer nação, a situação dessa
massa, essa imensa massa de cidadãos, a situa
ção da vida dessas pessoas não pode estar sujeita,
não pode estar condicionada a mais erros de ad
ministração de dirigentes empresariais, as políti
cas econômicas que não condizem com a justiça
social ou que não versem por esse direito. Então,
por este aspecto, temos que ratificar aqui que
é um direito constitucional, e por isso fundamen
tai, que o trabalhador estej." assegurado no seu
emprego.

Este é um dos primeiros aspectos; e que, a
partir desse princípio, é que se vão desenrolar
as conseqüências sobre a política econômica, so
bre a política das empresas. A estabilidade do
trabalhador está garantida, não podemos mexer.
Como vamos mudar a outra parte? Isso é funda
mentai para desenvolvermos a nossa sociedade.
Esse é o primeiro aspecto.

O segundo aspecto é que, dentro desse desen
voMmento da sociedade, vimos acompanhando,
a cada dia que passa, a conscientização do traba
lhador do ponto de vista de avanço social, de
avanço da sociedade, de diminuir as contradições
que existem dentro da sociedade. E acompanha
mos, também, que essa questão da estabilidade
tem sido usada e muito pelas entidades patronais,
no sentido que já foi colocado aqui, de cercear
e de travar esse avanço de conscientização. Vou
aproveitar e vou dar um exemplo concreto. Eu
ontem disse que não fui dirigente sindical, mas
sou metalúrgico, operário de fábrica e durante
o ano de 1986 nós vínhamos organizando, eu
e um grupo de companheiros dentro da empresa,
a Comissão de Fábrica da empresa, para repre
sentar perante a empresa os interesses dos operá
rios. Até aí, tudo bem, até aí a coisa estava sendo
condescendente, organizando, criticando, reivin
dicando alguns direitos. No segundo aspecto, já
no período de julho, quando eu fui lançado candi
dato a Deputado Constituinte pelo Partido Comu
nista do Brasil, enquanto a empresa não tomou
conhecimento do fato, a coisa se desenrolou nor
malmente. Quando eu tive que comunicar o fato
à empresa, a reação foi mais do que imediata:
a comunicação foi feita por mim de manhã e,
à tarde, já me avisaram que eu estaria sendo demi
tido da empresa. Com 5 anos de empresa, um
relacionamento de trabalho muito bom e até o
momento não tinha recebido críticas sobre a mi
nha atividade profissional - muito pelo contrário
- e, de uma hora para outra, eu fui demitido.
sso é um exemplo concreto de como é utilizada
a estabilidade no emprego, no sentido de cercear,
como já foidito aqui, os trabalhadores de se mani
festarem e de reclamarem. A grande realidade
hoje é que uma boa parte do operariado não
reclama por um par de botina a que ele tem direi
to, se está trabalhando em uma região insalubre,
porque tem medo de perder o emprego. A ques
tão do seu emprego, porque está ligada à susten
tação da sua família, dos seus filhos, é usada
como coação, para se intimidar. O tempo da es
cravidão vai longe, mas hoje, em diversos lugares,

nós vemos a realidade da escravidão dentro de
uma empresa, dentro das fábricas, dentro de fa
zendas.

Então, a nossa posição, a minha e do Partido
Comunista do Brasil, também, é de que nós temos
que assegurar o direito de estabilidade de todo
o trabalhador no emprego, proibida as dispensas
sem justa causa ou por motivos políticos e ideoló
gicos.

Acho que isso é um direito que deverá estar
consignado na Constituição, de maneira simples,
objetiva e, além do mais, devemos defender que
esses direitos sejam auto-aplicáveis, não sendo
necessário lei complementar que procure aperfei
çoar ou não, essa questão. Esse é um princípio
fundamental que nós temos que assegurar na
Constituição. Essas são as observações que eu
gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Uma.

O SR. RELATOR(MárioUma)-Sr. Presidente,
hoje é um segundo dia muito prazeroso para mim,
que sou Presidente de um Sindicato de Trabalha
dores e operário da Petrobrás há 29 anos. Ouvi
muita coisa importante de V. Ex", mas algumas
afirmações marcaram mais. O Constituinte Fran
cisco Küster disse que esta Subcomissão estaria
traindo os trabalhadores, se não propusesse e
defendesse, com veemência, o problema da esta
bilidade no emprego. Quero dar dois exemplos
a V. Ex-', para mostrar que é necessário haver
um entendimento entre o empregado e a empre
sa, como disse muito bem o nobre Constituinte
Max Rosenmann.

Se o trabalhador não tem noção de que ele
é parte ativa da empresa e se o dono da empresa
ou dirigente não tem noção de que o trabalhador
é o seu acionista, essa empresa não tem futuro.
Entrei na Petrobrás embalado por aqule entusias
mo de que o petróleo é nosso. Tinha sido dirigente
estudantil, tinha sido preso aos 17 anos por dizer
que o petróleo deveria ser nosso e entrei para
a Petrobrás. Fiz o concurso público e entrei. Não
aceitava a maneira como as coisas eram tratadas
lá dentro, não aceitava o desinteresse pelo patri
mônio da empresa. Nessa época a empresa havia
contratado uma empesa estrangeira para fazer
algumas unidades. Um contrato mal feito, que
permitia, toda vez que houvesse uma interrupção,
aqueles técnicos irem ao seu país de origem, com
passagens, hospedagem e tudo por conta da Pe
trobrás. De certa feita, eu estava fazendo um curso
na Petrobrás, quer dizer, interessado. A sorte me
ajudou, eu era o primeiro colocado da turma e
flagrei, em instalações industriais, a colocação de
material impróprio em linhas de vapor supera
quecido de 600 libras. Eles colocavam juntas de
papelão grafitado. E eu tinha conhecimento, eu
tinha 23 anos, todo o entusiasmo. Eu fui ao meu
chefe e disse: "Mas isto está errado". Ele olhou
para mim e disse: "Isso não é atribuição sua."

Uma semana depois, todas aquelas instalações
entraram em pane, porque não suportaram e nós
fomos chamados para trabalhar, em regime de
24 horas, para recompor aquilo, mas aqueles téc
nicos daquela empresa multinacional, de acordo
com o contrato, quando a paralisação fosse esti
mada em mais de 15 ou 20 dias, eles teriam
direito de ir ao seu país de origem. Então, nós
partimos para fundar um sindicato. Quando fun-
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damos o sindicato, o Presidente da República era
Juscelino Kubitschek,um democrata. Masas nos
sas leis trabalhistas eram as que todos nós conhe
cemos, e nós fomos demitidos, porque fundamos
o sindicato. Então, vejam V. Ex'" o que é falta
de garantia do trabalhador: ele se toma um aco
modado ou um conivente. Quando a empresa
tem uma política de prestigiar o trabalhador, de
incentivar, ela vai para a frente. Como disse um
colega muito bem, o trabalhador não é uma cami·
sa que se veste e tira,não é um objeto descartável.
Hoje, na minha área, onde eu sou presidente do
sindicato, já existe a estabilidade, não de direito,
mas existe de fato. Eu fui ao Superintendente
e disse: Enquanto eu for presidente do sindicato,
eu não aceito dispensa imotivada, eu vou brigar
com todas as minhas forças.

Hâcerca de 15 dias ele me chama e diz:"Vou
demitirfulano de tal".E eu disse: "Qual é a razão?"
"No carnaval ele não veio trabalhar e, na quinta
feira, trouxe um atestado de saúde. O nosso rné
dico constatou que a assinatura é falsa, porque
o pseudomédico que assinou o atestado, coinci
dentemente, foi seu colega de turma e ele conhe
cia sua assinatura".

Fez-se um inquérito administrativo e realmente
ficou provado isso e eu chamei o colega e disse
para ele - "Companheiro, como foi isso? Você
esquece que, quando você não vem trabalhar,
você onera um colega, você não só cria problema
para a sua chefia, mas para o seu colega? O
seu colega trabalhou de 4 horas da tarde à meia
noite. Você não foi trabalhar para substituí-lo e
ele teve que trabalhar mais 8 horas".

"Porque eu estava me sentindo mal e um vizi
nho me disse que tinha um amigo ..."

Espera aí, meu amigo, admitamos que você
esteja certo em tudo que você estâ dizendo.

Simplesmente você facilitou. Eu, quando estou
me sentindo mal, e já me senti algumas vezes,
eu vou ao órgão competente e digo que estou
me sentindo mal e peço um atestado. "Você se
expôs e nos cria problema, porque nos tira a con
dição de defender um principio, que defendemos
aqui com toda a força, que é proibir a demissão
imotivada".

Então, acho que isso é benéfico para os traba
lhadores e para as empresas, o principio de não
permitir a demissão imotivada. Então, para nós,
e para mim especialmente, isso estende-se para
todos nós, a média das opiniões aí foram todas
afirmativas no sentido de restaurar a estabilidade
no emprego. E outra mentira que tem que ser
desmascarada: o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, a lei diz opção, mas não existe isso.
Qualquer trabalhador, quando entra para uma
empresa, é obrigado a fazer opção.

Vou dar um exemplo de casa. Quando se pôs
esta famigerada lei em vigor, uma empresa do
Governo, a Petrobrás, chamava operários e técni
cos da mais alta qualificação. Se não optassem,
eram demitidos. Há casos de pessoas terem vindo
do exterior,onde a empresa investiumuito dinhei·
ro na sua especialização profissionale, ao retoma
rem do exterior, eram chamados para optar. Se
não optassem seriam demitidos. E eles iam para
a iniciativa privada. Então, acho que o FGTS é,
antes de tudo, uma farsa, porque opção é aquilo
que se faz espontaneamente. E não há isso na
verdade. O trabalhador é obrigado a optar.

A nossa posição é clara e inequívoca, igual a
de todos os que se manifestaram aí. Esta Subco-

missão tem que restaurar a estabilidade no em
prego para o bem das empresas e, particular
mente, para o bem dos trabalhadores. É esta a
nossa posição.

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Domingos
Leonelli.

o SR. CONSlITOINTE DOMINGOS LEONEL
U - Sobre a questão da estabilidade no empre
go, eu, além de ter participado ativamente, como
Deputado na Legislatura anterior, pela aprovação
do projeto contra a despedida imotivada, tenho
uma tradição de luta a este respeito. Mas acho
que a Constituição é uma oportunidade para dar
mos um passo adiante. Acho que restaurar a esta
bilidade no emprego, nos termos em que existia
antes de 64, é pouco para a nova realidade social
em que estamos vivendo hoje. Acho que muito
mais profundo do que simplesmente restaurar
esta estabilidade anterior é inaugurar uma nova
fase do DireitoConstitucional brasileiro na Consti
tuíção e na história dos trabalhadores, inserindo
não apenas nos capítulos do Direitodos Trabalha
dores, mas também no capítulo dos DireitosFun
damentais o trabalho como um bem essencial.
Dar ao trabalho a mesma estatura, a mesma defe
sa, os mesmos dispositivos constitucionais de de
fesa que têm a propriedade e o capital. Temos
a obrigação de perseguir a utopia da Revolução
Francesa, da igualdade de todos perante a lei
e da igualdade das coisas perante a lei. Se a pro
priedade é defendida como um bem essencial,
e a Constituição reza que a propriedade precisa,
inclusive,de indenização prévia e em dinheiro pa
ra qualquer movimento dos Estado em relação
à propriedade, ou seja, a desapropriação, acho
que ao trabalho é fundamental ser assegurada
a igualdade em relação à propriedade. Neste sen
tido, apresentei a Proposta Constitucional n°
1.701, para a qual peço destaque nesta Comissão,
que diz o seguinte:

uÉassegurado o direitoao trabalho a todos
os cidadãos brasileiros.

§ 1° fO emprego é considerada bem es
sencial à vida do trabalhador e ninguém o
perderá sem causa justificada.

§ 2° A lei estabelecerá a forma pela qual
poderá ser rescindido o contrato de trabalho,
assegurado ao empregado o direito de per
manecer no emprego ou o ajuste e prévia
indenização em dinheiro."

A minha idéia é aplicar ao trabalho a mesma
disposição constitucional que se aplica hoje à pro
priedade, a mesma defesa constitucional que a
propriedade goza. Acho que isso tem que estar
em 2 capítulos da Constituição: nesse capítulo
dos Direitosdo Trabalhadores, como estabilidade;
e no capítulo dos Direitos Fundamentais, como
um bem essencial a ser preservado.

Mesmo no projeto do atual Senador Afonso
Arinos, à propriedade é assegurada esta defesa.
Ao trabalho é assegurado apenas o caráter facul
tativo, a liberdade de oficio.Entendemos que, se
a Constituição assegura a indenização prévia, as
segura toda esta proteção à propriedade, ela deve,
pelo menos, igualar nisso em relação ao trabalho.

Temos, inclusive,uma outra proposta constitu
cional,que dá conseqüência a essa, visando crimi
nalizar alguns ílicitos contra o trabalho, especial-

mente aqueles que dizem respeito à apropriação
de salário.

Eu queria registrar esta posição e sugerir que
a nossa Subcomissão além de inserir-Iano capí
tulo especifico que estamos fazendo, remeta tam
bém à Comissão de Direitos Fundamentais esta
sugestão.

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está
livrea palavra. (Pausa.) Concedo a palavra ao Sr.
Constituinte Júlio Costamilan.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, a ausência de estabilidade gera,
de imediato, desde o momento em que o empre
gado procura serviço na empresa, problemas de
ordem psicológica as mais profundas e com con
seqüências as mais desastrosas. Porque, pela im
posição das multinacionais, 1966, para que fosse
extinta a estabilidade, criou-se a opção do empre
gado, no momento de sua admissão no emprego,
ou pela estabilidade ou pelo Fundo de Garantia.
Opção que não acontece, de vez que o empre
gado, ao procurar uma vaga na empresa, tem
condicionada a assinatura da opção. Isso é como
diziao nosso Relator, o que de mais degradante
aconteceu neste País, no que dizrespeito ao trata
mento aos trabalhadores. Ele é convidado a assi·
nar a sua opção, sem o que não terá vaga na
ernpresa. Então, é o primeiro problema psícoló
gico que se cria para o trabalhador. Segundo,
ao ser admitido, já sabe que não tem segurança
alguma naquele emprego no qual está íngras
sando. Desde o primeiro dia, passa a sofrer o
problema da insegurança da sua permanência
naquele emprego. Isso reflete-se no seu compor
tamento e também na sua família, é a intranqüi
lidade que leva à sua família. Ele, desde logo,
já dissipa aquele sonho da casa própria, porque,
não tendo segurança, não tendo estabilidade, não
pode pensar em assumir um contrato, um com
promisso com o BNH para ter um dia sua casa
própria. Também está vivendo a intranqüilidade
de não ter o tempo de serviço suficiente, é o
que tem acontecido, para completar a sua carên
cia para aposentadoria por tempo de serviço, de
vez que o optante pelo Fundo de Garantia aos
ndo começa a declinar sua capacidade de traba
lho, ele passa a viver outro drama que é o de
não ter mais o emprego onde trabalhar. Todas
estas conseqüências se verificam, exatamente,
em decorrência da extinção da estabilidade que,
também, acabou por gerar conseqüências das
mais graves na conquista de lideranças sindicais
autênticas, porque torna-se dificil a que, uma lide

.rança sindical se consolide no trabalho, porque,
como diziao companheiro, nosso vice-Presidente,
mal falou-se que ele era candidato a Deputado,
já foi eliminado. Isto acontece, também, quando
o empresário toma conhecimento de que o em
pregado estâ pensando em ser membro de uma
diretoria sindical, ser membro de uma chapa sin
dical. Então todas estas conseqüências, a perda
da tranqüilidade do serviço, tudo isso é em decor
rência da extinção da estabilidade, que aconteceu
de 1967 para cá, como fruto da imposição das
multinacionais que desejam ingressar nesse País,
que se constituía e se afigurava como paraíso
das multinacionais, o que acabou sendo. Por isso,
o que estâ significando nesta Subcomissão é que
não há uma voz discrepante de que tenhamos
que estabelecer condições de segurança no traba
lho, dando ao trabalhador a estabilidade, a tran-
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qüilídade, para que possa trabalhar e produzir.
Isso, afinal, se o empresário for hábil, inteligente
e averiguar com profundidade o significado da
estabilidade, ele verá que isso terá profunda signi
ficação no aumento da própria produtividade das
suas empresas, porque ele terá um quadro de
trabalhadores afinado, inclusive, em decorrência
do tempo de serviço que haverá de desenvolver
num só emprego.

Por isso a minha posição é a posição de todos
nós, e aqui verificamos que será unânime. E que
belo será se o Relator puder reproduzir isso no
seu relatórioque a Subcomissão estabeleceu pela
sua unanimidade que o trabalhador deve ter res
gatada esta situação de reconquista da estabi
lidade no emprego, não nos moldes como era
antigamente, mas numa estabilidade moderna,
que lhe dê a tranqiIilidadee a segurança, possivel
mente, desde o dia em que pise na empresa,
e para podermos, assim, reconstruir este País ape
sar de todas as suas dificuldades.

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos)-Mais
alguém deseja fazer uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Sr. Presidente, sou apenas Suplente desta Subco
missão, mas tenho o maior interesse em participar
dos trabalhos aqui realizados.Não compareci an
tes por diversas razões, mas pretendo acompa
nhá-la de perto daqui para a frente.Gostaria,inclu
sive, de saber se há um organograma dos traba
lhos até o relatório final, para que pudéssemos
saber e acompanhar.

Com relação à estabilidade no emprego, eu
gostaria apenas de levantar uma questão que me
preocupa. A minha posição pessoal é de defesa
intransigente da classe trabalhadora. Eu me con
sidero um representante dos trabalhadores, um
militante,vamos dizerassim, da esquerda. Anossa
preocupação é que as coisas sejam colocadas
de maneira clara, definitiva e real. Há muita coisa
que é desejável, mas, na prática, não é real. A
questão do congelamento de preços, por exem
pio, que é uma coisa desejada por todos os brasi
leiros e por representantes de todas as classes
trabalhadoras, provou, na prática, que é algo im
praticável,devidoà questão da leinatural da oferta
e da procura que o toma impraticável,quer dizer,
criou-se um problema de abastecimento terrível
nessa questão. Eu sou a favor da estabilidade
do emprego e de todas as garantias. Sou a favor
até da socialização das empresas etc. Mas me
preocupa, dentro da realidade em que vivemos
acho que, - esta questão deve ser levantada,
quero deixar aqui registrado - é de como é que
funcionaria a estabilidade do trabalhador nestas
empresas que têm uma rotatividademuito gran
de, devido até à espécie do trabalho que realizam.
Por exemplo, as empresas de construção civil,
as microempresas, as empresas empreiteiras, de
toda ordem, que contratam pessoal em função
da obra que elas realizamnaquele momento. Em
presas que têm o seu quadro efetivo de 30, 40
funcionários, mas que, em determinados mo
mentos, pode passar a ter 500, 600, 1.000 traba
lhadores. Como funcionaria isto dentro da reali
dade?

O que quero é dar a contribuição, no sentido
de que todos nós juntos possamos pensar numa
forma de, também, resolver este problema, por
que não sei como ele ficaria. Quero deixar clara
a minha posição, mas quero, também, que a nos-

sa proposta constitucional neste sentido se alerte
para esta questão, que poderá criar um quadro
de impraticabilidade da decisão que tomarmos
nesta Subcomissão. Devemos trabalhar dentro do
que é real, dentro do que é necessário, dentro
do que possívelser feito.Não tenho posição firma
da sobre isto, mas gostaria de levantar esta preo
cupação para que, ao estabelecermos essas nor
mas de defesa do interesse dos trabalhores, pos
samos pensar de maneira correta sobre estes as
pectos da contratação de funcionários que existe
em nosso País.

Também apresentei propostas ao Plenáriopara
virem a esta Subcomissão, sobre questões sala
riais,sobre direitodos trabalhadores, sobre limita
ção de trabalho máximo. Eu queria entender, tam
bém, como serão discutidas as propostas indivi
duais de cada Constituinte que foram enviadas
para esta Subcomissão.

Sr. Presidente, era esta a minha manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Às
informações solicitadas nós prestaremos conta
depois que terminarmos a discussão de tema.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, eu realmente ouvi com muita
atenção todos os Srs. Constituintes e quero deixar
claro que queremos que todos os trabalhadores
possam manter a sua estabilidade e não façam
rotatividade.Evidente, isso é muito melhor e vem
ao encontro da empresa. Agora, existe esse lado,
como o companheiro levantou agora, há poucos
instantes. Temos que ver se não vamos, também,
impedir que as pessoas consigam trabalho. Se
olharmos as microempresas, por exemplo,vemos
que a microempresa tem hoje um trabalhador,
amanhã tem outro. Então, deve haver uma indeni
zação, deve ser previstauma indenização ao traba
lhador, por exemplo que esteja em uma microem
presa; qual seria o seu futuro, se esta empresa
é pequenina, ele apenas recebe um salário min
guado. Ele tem aspirações de crescer, de prestar
um concurso, de melhorar, até de se estabelecer.
E se ele quiser sair da firma, se ele quiser sair
da empresa o que que vaiacontecer? Então temos
que lhe assegurar a liberdade. Não podemos criar
um atrelamento demasiado, porque, nesse senti
do, a microempresa foi muito benéfica e permite
a tantos brasileiros serem autônomos serem do
nos de si mesmos, se assim o quiserem. Mas
infelizmentenão é assim. E diz na própria Biblia:

"Àqueleque se deu 10 dons, deve prestar
conta dos 10. Àquele que se deu 1, às vezes
depende do outro."

Então, deve haver esta justiça. E no meu modo
de entender, todo o capital deve ser colocado
a serviço da coletividade,da comunidade. E sem
pre a empresa deve ser um livro aberto. Mas te
nhamos que prever todos, digamos assim, as in
denizações, o ambiente, porque evidentemente,
a segurança é um grande ambiente. Agora, se
o trabalhador não se sente bem ele não pode
ser escravo, ele deve ser livre para trabalhar em
outra empresa. Evidentemente, se analisarmos as
grandes empresas multinacionais, não há razões
onde existir capital. Mas quantas vão à falência
principalmente numa incerteza econômica. Por
exemplo agora, no Plano Cruzado I,quantos não
fizeram compromissos e que agora estão à beira
da falência. Graças a Deus foram tomadas algu
mas medidas que poderão sanar problemas, tal-

vez, que evitem o desemprego. E há também
esse casos levantados aqui pelo companheiro:
nas pr6prias Prefeituras, quando se troca de Go
verno, há demissões, centenas delas, e o mesmo
ocorreu nos Estados agora. O único que poderia
garantir estabilidade, porque a empresa também
não a tem, seria o Governo,através de um seguro
desemprego que garanta mesmo. Agora,enquan
to a empresa insistir, eu concordo que ela deva
assegurar ao trabalhador o direito de nela traba
lhar.Mas quando ela for mal? Então, é um proble
ma social. E temos que nos preocupar.

Era apenas esta intervenção que queríamos co
locar para que analisássemos a fundo esta ques
tão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o nobre Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Vou
usar só um minuto. Não vou entrar no campo
do discurso. Masnão poderia deixar de responder
em um minuto às indagações do companheiro
Ademir Andrade, que não acompanhou outros
trabalhos da Subcomissão. E aqui tivemos quase
que um princípio, de que esta é uma Subcomis
são que vai discutir os direitos dos trabalhadores.
E, nesse entendimento, foi quase unânime, antes
de sua chegada, que a estabilidade do emprego
é quase que uma questão de honra para esta
Subcomissão. Entendo que a estabilidade, para
não ser repetitivo,é uma realidade em inúmeros
países do mundo. Capitalista, socialista ou não,
entendemos que aqui no Brasilhá todas as condi
ções de também fazê-lo. Eu poderia dar algumas
explicações à argumentação que V. Ex' colocou
da construção civil. Eu gostaria só de levantar
que é exatamente isso que nós não queremos.
Os empresários podem ter trabalho coletivo,eles
podem ter inúmeras empresas, mas que não per
mitam mais esse alto nívelde rotatividade,princi
palmente na área da construção civil, onde no
meu Estado é uma coisa drástica. Os compa
nheiros estão empregados hoje e amanhã de ma
nhã voltam para casa desempregados.

Era só essa contribuição de no máximo um
minuto e dizerque há todas as condições de fazer
uma adequação também no sistema capitalista
em termos de estabilidade no emprego.

O SR. CONSTITUINTE FRANCiSCO KÜSTER
- Quero dizer o seguinte: introduzido esse prin
cípio na Constituição, o empresário vai ter que
se atualizar, se modernizar, se aparelhar para se
ajustar a essa realidade. Essa é uma questão dele
e ele vai ter que se ajustar a essa realidade. A
meu ver, acho que para nós esse é um princípio
fundamental. Sairia frustraclissimo daqui, se nós
perdêssemos essa parada.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Gostaria também de manifestar a minha opinião,
como membro da Subcomissão. Como muitos
devem lembrar, nos idos de 56, 57,já sob o Gover
no do Presidente Juscelino Kubitschek,a indústria
automobilística se instalou em nosso País, e em
64, e daí por diante, iam completar dez anos de
funcionamento no País as multinacionais da cons
trução de automóveis. Ao que constou na época,
e alguns talvezse lembrem, o fim da estabilidade
e o surgimento do Fundo de Garantia veio como
uma imposição dessas multinacionais que não
estavam dispostas a conceder a estabilidade pre-
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vista no art. 492 da CLT para aqueles milhares
de operários que trabalhavam na indústria auto
mobilistica. E foi, em grande medida, é de acre
ditar, atendendo a essa imposição das multina
cíonaís, que se deu a substituição da estabilidade
aos dez anos de trabalho pelo Fundo de Garantia.
Foi, sem dúvida, por uma concessão ao capital,
e principalmente ao capital estrangeiro no País,
que se deu fim à estabilidade no emprego. É
compreensível que o Governo á época, o Governo
autoritário, o Governo da ditadura estava muito
mais preocupado em servir ao capital do que ao
trabalho. É de acreditar, também, que hoje o pen
samento seja de dar precedência ao trabalho, em
relação ao capital, de se fazer a correção nesta
Cartaque está sendo elaborada para corrigiressas
injustiças.Acreditoque nós haveremos, e as mani
festações o provaram, de assegurar não apenas
a continuação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, que é parte do salário do trabalhador,
mas a estabilidade no emprego, estabilidade que
deve ser dada desde o dia em que ele é admitido
na empresa.

Para resolver a questão das empresas, como
a de construção civil aqui citada mais de uma
vez,entendo que os contratos por tempo determi
nado poderiam resolver a questão. E um tema
a estudar, até que cheguemos à fase da discussáo
do anteprojeto. Determinadas empresas, pela sua
natureza, poderiam utilizar o recurso do instituto
do contrato por tempo de trabalho, por tempo
determinado, para suprir, sendo que todos os tra
balhadores teriam direito ao Fundo de Garantia,
para lhe assegurar o mínimo de estabilidade eco
nômica para o sustento de sua família, no periodo
em que ele buscasse novo emprego.

Acho que influi aí também a questão da Previ
dência, porque a interrupção freqüente pela rotati
vidade da mão-de-obra tem prejudicado grande
mente os trabalhadores, quando já idosos têm
que pensar na aposentadoria, porque pela inter
rupção constante do contrato de trabalho, e da
contribuição previdenciária,ficam em dificuldade
para se aposentar. Haveriaque se estabelecer um
critério que assegurasse a esses operários dos
ramos de atividadeque implicam em rotatividade
do trabalho, que seriam obrigados a assinar con
tratos por tempo determinado, assegurasse a con
tagem do tempo. Creioque o seguro-desemprego
talvez suprisse essa questão, fazendo com que
o tempo em que ele estivesse desempregado e
recebendo o seguro-desemprego, ele pudesse
contar para fins de aposentadoria.

Creio,em resumo, que devemos aprovar a ma
nutenção dos dois institutos,o Fundo de Garantia
e a estabilidade - a estabilidade não apenas
aquela do art. 492, mas também desde o mo
mento em que ele ingressasse nas empresas. E
no período em que ele, por força da cessação
da atividade industrial-empresarial, ficasse sem
emprego, como na construção civil, ele pudesse
valer-se do Fundo de Desemprego, contando in
clusive o tempo para fins de aposentadoria.

Era essa a observação que desejávamos fazer.

oSR.RELATOR (MárioUma)-Sr. Presidente,
também vou usar só um minuto, porque acho
que o tema nós debatemos bastante e não resta
nenhuma dúvida,como disse o nosso ilustrecom
panheiro gaúcho, de que a Subcomissão deixou
clara a sua posição de restaurar uma conquista

do trabalhador, que foi violentamente tirada pelo
golpe militar de 64. E, como colocou muito bem
o nosso companheiro Domingos Leonelli, acho
que essa restauração deve dar um passo à frente.
Os tempos são outros, a realidade do mundo
é outra. Temos que dar precedência ao direito
do trabalho. Acho que esta Comissão tem de criar
um mecanismo jurídico que consagre o direito
ao trabalho. Isso é que é importante, direito ao
trabalho. Porque, se há direito de propriedade e
outros direitos aí, o direito ao trabalho, este deve
ser sagrado, e nós temos nas mãos uma oportu
nidade histórica. Dificilmente formaríamos uma
Comissão com uma média de opiniões conver
gentes, como está havendo nesta Subcomissão.
Até a opinião do nosso prezado companheiro
AdemirAndrade é altamente importante. A gente
que tem uma visão prática da coisa sabe que
a ponderação que ele está fazendo ajuda-nos a
equacionar o problema com mais propriedade,
porque, às vezes, uma medida que parece que
vai proteger o trabalhador, na prática, resulta em
prejuízo,porque o empresário, para fugir daquela
medida, usa da fraude. Ouvi uma certa feita um
comerciante de jóias dizer o seguinte, que ele
ia comprar jóias em Portugal, que era mais vanta
gem comprar em Portugal do que no Brasil,por
que no Brasil os impostos eram tão altos que
ele teria ou que sonegar impostos ou ir, às vezes,
a Portugal; apesar de pagar passagens e tudo
era mais vantajoso. Então, às vezes, a medida,
por excesso de zelo,termina trazendo embaraços
àquelas pessoas que a gente quer beneficiar.

O que me deixatranqüilo, e como Relatoracho
que vou traduzirfielmenteo pensamento de todos
os ilustres componentes desta Subcomissão, é
que não há idéias divergentes, ou melhor, idéias
que se oponham na essência. O que há são pe
quenos detalhes entre nós. Então, eu, que vou
fazero relatório,ficomuito à vontade para traduzir
o pensamento dos ilustres membros desta Sub
comissão, que é no sentido de restaurar aquelas
conquistas, para o bem dos trabalhadores, para
o bem das empresas.

Não podemos confundir o mau empresário
com o empresário aventureiro. Houve muito em
presário aventureiro de 64 para cá; muita gente
que não tinha condição de nada e que fez uma
empresinha, estourou, e que sai de um Estado
e vai para outro. Mas o verdadeiro empresário
é aquele que é empresário por convicção e, por
formação, respeita o direito do trabalhador.

Essa medida vai ajudar o País porque vai dar
segurança a quem trabalha, vai permitir maior
produtividade das empresas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - To
dos já falaram, e a conclusão a que chegamos
é a de que, pelo atraso com que se iniciou a
reunião, dos temas que estavam estabelecidos
para serem discutidos hoje, além da estabilidade
no emprego, a questão das firmas locadoras de
mão-de-obra e a questão do salário, não teremos
tempo para discutir o resto dos itens agora no
período da manhã.

Essa experiência talvez aconselhe estabelecer
mos menos itens para discussão em cada reu
nião.

Temos aqui um roteiro de temas elaborados
conjuntamente pelo Vice-Presidentee pelo nosso
Relator,que gostaríamos de apresentar para que
pudéssemos, antes de passar a limpo em defini-

tivo, receber algumas sugestões a serem acres
centadas.

Os temas são: salário, jornada de trabalho, sua
duração, seguro-desemprego, férias, direito de
greve, discutido ontem, aposentadoria; proteção,
segurança e higiene do trabalho, organização sin
dical, funcionalismo público, participação nos lu
cros, co-gestão, repouso remunerado, Iícença
gestante, reconhecimento das conveções coleti
vas, o menor, proibição de diferença de salários
por motivo de sexo, raça etc., locação de mão-de
obra, trabalhadores avulsos, trabalho permanente
e proibição do avulso, proibição de remuneração
exclusivamente variável, cômputo de qualquer
tempo de serviço privado - federal, estadual e
municipal - com contagem recíproca para fins
de aposentadoria e outros benefícios,automação,
proibição da dispensa imotivada.

Esses são alguns dos temas que foram levanta
dos, para serem discutidos nas reuniões que se
destinam ao debate, sem a presença de convi
dados.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONEL
U - Sr. Presidente, gostaria de saber em que
medida a Mesa já definiua sistemática do funcio
namento desta Subcomissão. O tema "estabili
dade", que foi discutido hoje, voltará a ser discu
tido? As conclusões a que chegamos hoje já re
presentam a contribuição definitiva para a elabo
ração do relatório?Inclusive, houve uma dilatação
do prazo de apresentação de propostas. Eu, pes
soalmente, já apresentei a minha proposta sobre
essa questão; mas imagino que haja outros Cons
tituintes desta e de outras Subcomissões que de
sejam fazê-lomas ainda não o fizeram sabedores
que são da dilatação do prazo.

Não consigo compreender bem se esse é um
tema para debates ou se já é o cronograma de
funcionamento da Subcomissáo para discussão
e decisão sobre cada um desses temas. Que pro
postas serão absorvidas nessas discussões? Elas
já vão-se incorporar ao parecer?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Atendendo à consulta, gostaria de esclarecer que
o horário está sendo distribuído, e, pelo calen
dário, contando com esta reunião, termos ainda
16 a serem realizadas.Dessas 16, 8 destinar-se-ão
às audiências com os convidados, cuja relação
também já foi distribuída.

Não estamos votando nada, apenas debatendo.
A fase da votação se processará após o dia l l ,
a partir da apresentação do relatório.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONEL
U - Então, cada item do relatórioserá destacado
e votado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
que estamos fazendo é o debate, não só para
conhecimento ao Relatordo pensamento da Sub
comissão, mas inclusivepara que cada um tenha
oportunidade de apresentar seu ponto de vista,
debatendo-o, o que também ocorrerá quando da
vinda dos convidados, que deverão abordar mui-

o tos desses temas constantes daquele roteiro. As
centrais sindicais, as confederações e os repre
sentantes de outras entidades, inclusive os dois
Ministros convidados, deverão abordar muitos
desses temas.

Teremos, então, até o dia 11, um quadro mais
ou menos do pensamento sobre cada um dos
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temas que consideramos mais relevantes, a juizo
da Subcomissão, para que o Relator esteja arma
do na elaboração do seu anteprojeto.

Na discussão do anteprojeto, já com forma
mais defmitiva, é que, então, iremos debater, votar,
emendar, pedir destaque para as emendas, para
que possamos, no dia 25, conforme o roteiro,
encaminhar a proposta da Subcomissão à Comis
são temática.

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
-Sr. Presidente, recebemos a relação das entida
des que serão convidadas para debater conosco
aqui, na nossa Subcomissão. Gostaria de saber
de V.Ex" se já se tem as datas, qual a confederação
ou associação ou central de trabalhadores que
vem nesses dias. Recebemos, aqui, um documen
to que dizo horário, os dias, e recebemos a relação
das entidades que serão convidadas. Mas nem
sabemos ainda se elas já confirmaram as presen
ças aqui, na Subcomissão. Gostaria de saber para
controlarmos determinados compromissos, para
conciliar determinadas situações.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Co
mo havíamos informado anteriormente, cerca de
125 comunicações do funcionamento da Subco
missão haviam sido feitas, e convidadas apenas
as confederações e as centrais sindicais.

Ontem à tarde completamos, para aprovação
aqui, a relação de entidades a serem ouvidas.
De maneira que, agora, passaremos a formar o
calendário que está faltando, unindo um ao outro:
a relação de entidades e os dias de trabalho com
as reuniões já apresentadas.

No entanto, hoje, às 17 horas, já vamos ouvir
3 entidades. Para os ausentes, hoje ouvirlamos
o DIAP, a Conteg e a Onião dos Sindicatos
Independentes - a OSI. Na terça-feira, tentare
mos ouvir o Ministroda Administração; na quarta,
o do Trabalho, sempre às 17 horas.

Desejava propor que, no dia 30, quinta-feira,
devido ser véspera do feriado de 10de maio 
possivelmente alguns tenham de estar presentes
às comemorações nos seus Estados - façamos
a audiência pela manhã.

Estamos já entrando em contato com o pessoal
da Contag para que pudéssemos ouvir seu re
presentante pela manhã do dia 3D, quinta-feira
próxima. Poderíamos ter, independentemente de
outros nomes que conseguíssemos marcar para
essas datas, nos dias 28, 29 e 3D, respectivamente,
o Ministro da Administração, o do Trabalho e a
Contag. Acrescentaríamos outras instituições pa
ra cumprir o roteiro de 3 por dia.

Hoje seriam DIAP, OSIe Conteg as três primei
ras audiências.

O SR.RELATOR (MárioLima)-Sr. Presidente,
gostaria de prestar um pequeno esclarecimento.
O nobre Constituinte Domingos Leonelli fez um
questionamento, que me obriga a dar uma expli
cação.

Acho que o Relator tem que traduzir o pensa
mento do Plenário, sob pena de não cumprir a
sua real finalidade. Eu daria um exemplo prático:
a questáo da estabilidade. Eu vou procurar apro
veitar, das sugestões apresentadas, aquela que
mais, a meu juízo, espelhe o pensamento da mé
dia das opiniões aqui que foram expressadas pe
los Constituintes. Se não fizer isso, não estarei
cumprindo bem a minha obrigação e a minha

finalidade. Não posso fazer um anteprojeto que
não espelhe a opinião que foi claramente espo
sada aqui por todos os Constituintes, inclusive
aquela sua proposta que nós teremos, não sim
plesmente de restaurar o instituto da estabilidade,
mas dar um passo mais à frente dentro da reali
dade que vive o mundo de hoje, particularmente
o Pais. Quando havia a nossa estabilidade, o Pais
era outro em termos quantitativos e qualitativos.
Naquela época ser bancário era uma profissão,
hoje é um bico, pela maneira dura e cruel com
que as instituições financeiras tratam os seus em
pregados. O salário dos bancários é tão ruim que
pode ser considerado como uma mesada. Isso
foi dito numa televisão, publicamente, por um
Ministro de um tribunal superior. Hoje o sujeito
é bancário até que arranje um emprego mais se
guro e melhor. É o que queria explicar.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONEL
Li - Não havia nenhuma dúvida. Eu sei que
o espírito de V. Ex" é exatamente o de apreender,
e até me alegro porque, talvez, V. Ex" já tinha
feito um registro antes em relação a uma formu
lação que fizaqui, no sentido de assegurar o direi
to ao trabalho. V. Ex"mesmo que assegurou isso.
Sinto-me, digamos assim, muito satisfeito e alegre
com a acolhida deste conceito.

A minha dúvida, nobre Relator, era quanto se
essas reuniões sobre esses debates já se anteci
pavam ao relatório; já foi esclarecido. Quer dizer,
as decisões definitivassobre as formulações que
o anteprojeto apresentará serão tomadas na opor
tunidade de discussão do anteprojeto ponto por
ponto. Era essa a minha dúvida.

Quero aproveitar apenas para relembrar ao Pre
sidente que fizuma proposta a esta Subcomissão,
e queria saber se V. Ex"s concordam, que além
da questão do direito ao trabalho ser tratada aqui,
se a Subcomissão concordar, que a remetêsse
mos à Subcomissão dos Direitos e Garantias Indi
viduais para que fique também no capítulo de
direitos fundamentais, nas garantias individuais
fundamentais do brasileiro;que essa questão esti
vesse em dois pontos da Constituição. Aliás, já
constam de outras Constituições. Acho que isso
seria uma dupla segurança para o direito do tra
balho.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Não
vejo nenhum prejuízo remetermos cópia da sua
proposta, que deve estar no rol das que nós rece
bemos da Mesa, a Subcomissão responsável pe
los direitos e garantias individuais, dizendo que
é uma sugestão não apenas individual,mas com
o referendo de toda esta Subcomissão, se houver
concordância aqui.

O SR.RELATOR (MárioLima)-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. (Assentimento do Pre
sidente.) Acho importante que a Subcomissão re
comende isso. Quer dizer, que a proposta do
Constituinte Domingos Leonelli seja endossada
e que a Subcomissão remeta com uma decisão.
Claro,vai depender da opinião dos demais mem
bros. Como Relator, entendo que devemos fazer
isso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Se
alguém quiser se manifestar a propósito, pode
fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE PAOLO PAIM-Só que
ro ser bem claro. A minha dúvida é se essa é
a redação fmal já da establlidade no emprego.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Não,
é a tese.

O SR. CONSTITUINTE PAOLO PAIM - Quero
ser bem claro porque o nobre Constituinte tem
uma redação clara e nítida. Essa é a redação
que S. Ex" propõe da estabilidade no emprego.
Quando nós, da Subcomissão, a encaminharmos
para outra Subcomissão, já está definido. É isso
que quero ter claro. Não estou contra.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONEL·
Li - Este artigo que proponho à Constituição
tem duas implicações: uma diretamente no que
diz respeito à estabilidade. É no § 2° dessa minha
proposta. A lei estabelecerá a forma pela qual
poderá ser regido o contrato de trabalho, assegu
rado ao empregado o direito de permanecer no
emprego. Acho essa uma conquista nova e impor
tantíssima que temos de inserir nessa Constitui
ção. Não só o empregado ser indenizado como
permanecer no emprego, e a prévia indenização
em dinheiro. Mas, proponho não é somente a
aprovação da redação que sugiro, mas a reco
mendação de que a Comissão de Direitos Funda
mentais aprecie o tema enquanto um direito es
sencial, enquanto direitos dos cidadãos, com essa
ou com outra redação que esta Subcomissão ve
nha dar. Apenas o que estou solicitando ao Presi
dente é que verifiquese a Subcomissão concorda
que esse tema seja também inserido como um
direitoessencial da cidadania, uma garantia indivi
dual, um direito fundamental

O SR. CONSTITUINTE PAOLO PAIM - Eu es
tou esclarecido.

oSR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITOINTE JÚlIO COSTAMILAN
- Acho a proposta do Constituinte Domingos
Leonellimuito bem colocada, mas parece-me que
há uma questão que temos de considerar. A inda
gação que faço é se não temos na Constituinte
um departamento que separa as propostas que
vierem aqui para esta Subcomissão, como vão
para outras. Aproposta que faço ao nobre Consti
tuinte Domingos Leonelli, que me parece ser o
caminho-mais adequado e mais acertado, é que
S. Ex"mesmo chame a atenção desse departa
mento que faz a distribuição dessas propostas,
no sentido de que faça da mesma forma como
S. Ex"procedeu nesta Subcomissão, a distribui
ção da sua proposta à Subcomissão respectiva.
Parece-me que não é competência nossa, e nós
estaríamos já, desde agora, tomando uma posi
ção antecipada àquela que o Relator deverá t0
mar. Nós só poderemos tomar decisões nesse
sentido, uma vez adotada essa posição no parecer
do nosso Relator. Neste momento parece-me o
mais adequado, sem prejuízo absolutamente por
que não vai prejudicar. O objetivo será o Consti
tuinte Domingos Leonelli buscar nesse setor de
distribuição das propostas, o envio da mesma
à Subcomissão que V. Ex" postula. Deste modo

.S, Ex" poderá aduzir uma série de considerações
e encamínhá-la a esta Subcomissão que, tenho
certeza, remeterá à Subcomissão corresponden
te. Acho que não cabe a nós procedermos desta
maneira. Situo-me nesta posição que acabei de
expor.

O Sr. CONSTITOINTE DOMINGOS LEONElli
- Concordo. Quero até me antecipar ao Consti-
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tuinte Júlio Costamilan que, inteiramente concor
dante com a primeira parte da sua proposição,
já tomei essa providência, sugerindo, também,
que essa proposta fosse encaminhada para aque
la Subcomissão, embora essa questão seja resol
vida em última instância pela Comissão de Siste
matização. No entanto esta é uma Subcomissão,
como todas as outras, política, que deve tomar,
ao longo da sua trajetória na Constituinte, deci
sões políticas.

Apergunta que faço, e que gostaria de ver deci
dida, é se esta Subcomissão considera o direito
ao trabalho como um direito essencial? E, portan
to, se for um direito essencial, se ele deve ser
apreciado em outro capítulo da Constituição? A
maneira prática de se conquistar isso é desde
o começo. Nada impede que esta Subcomissão
recomende ou aprove umavisão de que um tema
seu deva ser também tratado em outro capítulo
da Constituição. É apenas uma decisão política,
apenas uma visão, apenas uma consulta que faço
para saber se esta Subcomissão pensa assim.
Se isso pode ser encaminhado com o nosso en
dosso. Não há nada que impeça que devamos
encaminhar a outra Subcomissão, como também
não há nada que impeça que esta Subcomissão
encaminhe alguns dos seus temas a outras áreas.

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Tem
a palavra o nobre Constituinte Francisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER
- Queria também concordar com a posição do
Constituinte Domingos Leonelli. A proposição
desta Subcomissão a uma outra tem um peso
e um caráter político bem maior, bem maior do
que a simples apresentação de um único Consti
tuinte porque as propostas são inúmeras e pode
rão não ser devidamente levadas em conside
ração. De forma que concordo com o Constituinte
Domingos Leonelli, mesmo porque a própria
Constituição, até mesmo o projeto da Comissão
Afonso Arinos, estabelece o direito ao emprego
como um direito do trabalhador, nas duas partes
da Constituição, na parte relativa a direitos indivi
duais e na parte relativa ao direito do trabalho.
De forma que essa proposta saindo desta Subco
missão antecipadamente ganha um peso político
maior, um respaldo político maior e portanto, será
levada em consideração de uma maneira mais
forte, mais consistente. De forma que sou de opi
nião que deveríamos tomar essa decisão e enviar
essa sugestão em nome de toda esta Subcomis
são, à Subcomissão dos Direitos e Garantias Indi
viduais.

O SR. CONSTITUINTEEDMILSONVALENTIM
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Tem
a palavra o nobre Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTEEDMILSONVALENTIM
- Acompanhando os debates, concordo tam
bém com a proposta do nobre Constituinte D0
mingos Leonelli.

Lembro que após ouvirmos o Ministro do Tra
balho aqui, em audiência pública, se confirmado
oficialmente 'que S. Ex' estaria encaminhando
uma lei de greve ao Congresso Nacional, que
esta Subcomissão, por entender que isso seria
um desrespeito ao próprio trabalho daAssembléia
Nacional Constituinte, especificamente à nossa
Subcomissão que está discutindo justamente es-

sa lei,tomasse uma decisão política que na prática
seria encaminhar uma moção de estranheza, uma
moção que questionasse esse posicionamento do
Ministro do Trabalho em relação a essa lei de
greve. Isso já foi decisão desta Subcomissão, por
conseguinte uma decisão política, na minha opi
nião muito importante para o momento que vive
mos, que faz a ligação da Constituinte com essa
realidade que estamos vivendo. Como político,
acho que todas as Subcomissões são importan
tes, em especial esta. Acho que um posiciona
mento político desta Subcomissão com relação
a isso, seria interessante. .

Inclusive, já que ontem tomamos conhecimen
to através do noticiário, que a Companhia Side
rúrgica Nacional, que no total entre funcionários
e empreiteiros tem quase quarenta mil trabalha
dores, entrou em greve a partir, de ontem, e isso
justamente depois de várias negociações, depois
de um longo tempo de discussão, proponho que
a nossa Subcomissão faça uma moção de apoio
a essa greve.

Gostaria de fazer mais uma observação. Já está
aprovado que mesmo a Subcomissão não tendo
quorum nós realizemos efetivamente os debates,
pois a intenção desses trabalhos iniciais é justa
mente dar subsídios ao nobre Relator para prepa
rar o seu parecer, porque até o dia 11 de maio
S. Ex',com ou sem discussão, terá que apresen
tá-lo. Não haveria prejuízo para os trabalhos do
Relator se mesmo sem quorum oficial, nós fizés
semos o debate.

Nesse sentido fico preocupado, inclusive, com
o andamento dos trabalhos. Hoje nós tínhamos
previsto debater três temas e ficamos num de
grande importãncia. Então, sugiro que na próxima
reunião tenhamos a preocupação de procurar
cumprir a pauta, inclusive, que fiquemos um pou
co mais além do tempo para compensar o atraso
dos debates e cumprirmos a pauta. Entendo que
esta Subcomissão é de fundamental importãncia
e representa muito perante os trabalhadores que
esperam de nós uma resposta aos seus anseios.

Eram essas as observações que queria fazer.
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - V.
Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Gostaria de reforçar a sugestão do colega no
que se relaciona ao início dos trabalhos. Acho
que este colegiado poderia decidir que com a
presença de, digamos, cinco, seis ou oito colegas,
poderíamos iniciar o debate, até mesmo porque
não vamos votar. As decisões se darão depois
de exaurido todo o debate em tomo do assunto.
Nós poderíamos até antecipar. Hoje, por exemplo
- se bem que o pessoal chegou tarde mesmo
-, se tivéssemos seis ou oito companheiros nós
poderíamos iniciar os trabalhos. Acho que ganha
ríamos tempo, não haveria nenhum prejuízo mes
mo porque não temos condições de votar. É pre
ciso a maioria absoluta, a metade mais um do
colegiado, para deliberar. Como vou ter que me
retirar, lamentavelmente, gostaria de antecipar
não sei se é possível - o meu voto, já que o
Sr. Presidente vai submeter à votação a propo
sição do Constituinte Domingos Leonelli. O meu
voto é favorável. E também voto favorável à mo-

ção de apoio ao movimento paredista dos traba
lhadores da Companhia Siderúrgica Nacional,
mesmo porque acompanhamos pela imprensa
as diligências e vimos que a insensibilidade dos
mandantes foi tão grande, que culminou com
a greve, com a paralisação. Acho que onde há
insensibilidade é preciso travar uma luta mais agu
da para demover os insensíveis de determinadas
posições radicais porque 05 radicais, nesse mo
mento de greve, estão sendo os patrões, o Gover
no, e por aí afora, não os trabalhadores.

Gostaria que V.Ex'registrasse meu voto favorá
vel a essas duas proposições e permita que me
retire.

O SR. CONSTITUINTEEDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, peço a palavra só para uma
questão de ordem. (Assentimento do Sr. Presi
dente.) Acabo de receber uma carta que é, inclu
sive, de um colega nosso desta Subcomissão,
o Constituinte Juarez Antunes, que é Presidente
licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta
Redonda S. Ex' não está aqui hoje, se encontra
em Volta Redonda, justamente com os metalúr
gicos, procurando negociar. E enviou uma carta
ao Presidente da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos a qual gosta
ria de ler.

"Ao Presidente da Subcomissão dos Direi
tos dos Trabalhadores. Nós, trabalhadores
metalúrgicos de Volta Redonda, vimos por
meio desta comunicar a V.Ex"que por deci
são unânime optamos pela greve nesta cam
panha salarial. A medida foi tomada baseada
na intransigência da Direção da Companhia
Siderúrgica Nacional que, por motivo de dis
puta de poder interno, optou pelo confronto,
esquecendo do diálogo. Dentro do quadro
político que o País está vivendo, nada mais
justo do que solicitar a V. Ex" e a todos os
integrantes dessa Subcomissão, um apoio
através de pronunciamentos, alertando para
a intervenção do Exército, como aconteceu
nas duas greves anteriores. Um apoio que
venha sensibilizar a Companhia Siderúrgica
Nacional para que esta possa responder sa
tisfatoriamente às justas reivindicações dos
trabalhadores.

Os fatos mencionados acimavêmjustificar
a minha ausência temporária nesta Subco
missão.

Atenciosamente, - -Juarez Antunes,
PDT do Rio de Janeiro, Deputado Consti
tuinte Socialista.

Sem tomar conhecimento desta carta, nós fize
mos a sugestão e a sugestão está feita a pedido,
inclusive, de um companheiro nosso da Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONEL
U - Para uma questão de ordem, Sr. Presidente,
(Assentimento do Sr. Presldente.) Eu considero
de natureza inteiramente diversa as proposições.
Uma diz respeito ao funcionamento da Consti
tuinte intemamente, é a minha proposição, a nos
sa movimentação em tomo do direito dos traba
lhadores, a outra dizrespeito a manifestação exter
na desta Subcomissão. Queria apenas fixar essas
diferenças e antecipar a minha solidariedade com
a relação à questão da greve dos metalúrgicos,
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propondo apenas que, ao invés de simplesmente
declararmos a nossa solidariedade a um movi
mento paredista, usemos o peso desta Subco
missão e o peso do que representamos na Assem
bléia Nacional Constituinte, menos para o registro
de uma solidariedade e mais para a exigência,
para uma solidariedade efetiva,prática, que é nos
dirigirmos, não aos trabalhadores que estão em
greve....:... esses sabem das nossas posições, sa
bem quem são seus representantes que aqui es
tão - mas nos dirigirmos à empresa fazendo
uma ponderação para que ela abra o diálogo ime
diatamente, abra as negociações para essa solu
ção. Acho isso mais efetivo, e nos dirigirmos tam
bém ao Ministério do Trabalho, alertando para
a necessidade de intermediar esse processo antes
que se repita o fato por nós condenado, que foi
a intervenção das Forças Armadas em instituições
e em fábricas, como foi o caso da Petrobrás. Acho
que talvez essas duas manifestações da Subco
missão fossem uma prática mais solidária até do
que a simples declaração de solidariedade ao mo
vimento.

Se o companheiro concordar eu tenho impres
são que...

oSR. CONSTITaINTE EDMILSONVALENTIM
- Concordo plenamente com os adendos e com
as colocações.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Va
mos passar à votação. Antes, porém, com a pala
vra o Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Os
companheiros de VoltaRedonda conversaram co
migo aqui atrás, solicitaram, o que eu concordo,
e que o Constituinte Domingos Leonelli coloca,
é que também membros da Subcomissão, se
possível, participassem da assembléia dos traba
lhadores em Volta Redonda, que acontece todos
os dias, mostrando que a nossa Subcomissão
está presente, colocando a sua posição em rela
ção aos empresários, e também na assembléia
dos trabalhadores.

Registro esse pedido dos companheiros lá de
VoltaRedonda e do CompanheiroJuarezAntunes,
que é Constituinte e Presidente licenciado do Sin
dicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Va
mos passar à votação, agora, das propostas.

Vamos pôr em votação a proposta do Consti
tuinte Domingos Leonelli, com relação a que esta
Subcomissão encaminhe à Subcomissão que tra
ta dos Direitos e Garantias Individuais a proposta
apresentada por S. Ex' no que se refere ao direito
do trabalho.

O SR. CONSTIT(lJNTE JÚLIO COSTAMIlAN
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pois
não. "

O SR. CONSTITUINTEJÚLIO COSTAMIlAN
- Em relação à votação, a minha pergunta é
a seguinte: se o Constituinte Domingos Leonelli
já providenciou o encaminhamento da argumen
tação junto à Comlssão distribuidora dos proces
sos.

,O-SR. PRESIDEf'i:,'i:;'(Geraldo Campos) - Nós
entendemos que sim, S: Ex-confirmará. A cópia
deve estar entre as que foram fornecidas aos
membros da Subcomissão.

Então, quem estiver de acordo com a remessa
à Subcomissão que trata dos Direitos e Garantias
Individuaisda proposta do Constituinte Domingos
Leonelli, queira permanecer como está. (Pausa.)

Está aprovado.
A Mesa vai providenciar a remessa.
Segundo, a questão da manifestação desta

Subcomissão quanto ao movimento paredista
dos operários da Companhia Siderúrgica Nacio
nal.

Vamos colocar em votação, já com o acordo
do Constituinte Edmilson Valentim que preferiu
a formulação do Constituinte Domingos Leonelli,
para que a manifestação seja feita à Direção da
Companhia Siderúrgica Nacional, intercedendo
para que a Administração daquela autarquia ne
gocie a solução do atendimento das reivindica
ções junto ao comamdo de greve e a manifes
tação desta Subcomissão tambémjunto ao Minis
tro do Trabalho, prevenindo S. Ex- para que se
evite se reproduzir a intervenção militar na Com
panhia, como ocorreu no caso dos marítimos e
na questão dos trabalhadores petroleiros.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
(Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Na
mesma proposta, então, não só nos dirigirmos
ao Ministrodo Trabalho, à Direção da Companhia,
mas, inclusive, designarmos alguém para estar
presente lá em Volta Redonda para representar
esta Subcomissão e manifestar a nossa solidarie
dade ao movimento grevista.

Os que estiverem de acordo com a proposta
constituída destes três itens, queira permanecer
sentado. (Pausa.)

Está aprovada.

O SR. CONSTIT(lJNTEPAULOPAIM-Sr. Pre
sidente, eu já me comprometo a comparecer em
VoltaRedonda para acompanhar e cumprir, inclu
sive, o que foi decidido aqui.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Na
da mais justo que um operário metalúrgico, que
é da nossa Subcomissão, seja o nosso represen
tante junto à assembléia dos metalúrgicos em
Volta Redonda.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Gos
taria também de deixar claro que não vou hoje,
mas me farei presente numa das assembléia tam
bém com o mesmo objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Na
da mais havendo a tratar, dou por encerrada a
reunião, convocando a próxima para às 17 horas,
quando teremos as três primeiras audiências.

Permitam-me que reitere a necessidade da
pontualidade, já que nós hoje temos, inclusive,
os três convidados aqui à 17 horas.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 25
minutos.)

7' Reunião Ordinária

Aos vinte e três dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas,
em sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência do Se
nhor Constituinte Geraldo Campos, com a pre
sença dos Senhores Constituintes: Titulares: Célio

de Castro, Paulo Paim, Stélio Dias, Edmilson Va
lentim, Augusto Carvalho, Francisco Kuster, Os
valdo Bender, Ronan Tito, Domingos Leonelli,Os
mar Leitão,Mário Uma, João da Mata,Julio Costa
milan, Wilma Maia, Roberto Balestra e Mansueto
de Lavor. O Sr. Presidente, Constituinte Geraldo
Campos, declara aberta a sessão e anuncia as
presenças dos Srs. Glísses Ridel,Antonio Magaldi
e Wilson Gomes de Moura, representantes do De
partamento Internacional de Assessoria Parla
mentar, União Sindical Independente e Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Empresas
de Crédito, respectivamente, como oradores con
vidados para esta reunião. Por deliberação do Ple
nário ficou decido que seriam ouvidos os três
oradores, sem interferência, para, em seguinda,
passar-se às interpelações. A Presidência passa
a palavra ao Sr. aIisses Ridel, representante do
DIAP, que dá início à exposição de matéria refe
rente à questão trabalhista, legislação atual e sua
complexidade. Aseguir fala o Sr. Antonio Magaldi,
representante da USI, e, finalmente, o Sr. Wilson
Gomes de Moura, representante da CONTEC.
Concluída a exposição a Presidência abre espaço
para o debate, durante o qual, os principais assun
tos abordados foram os seguintes: Horas extras;
Jornada de Trabalho; Questão da greve; Estabili
dade; Salários; Aposentadoria; FGTS; A mulher
em relação à estabilidade no trabalho; Insalubri
dade; Organização sindical; Seguro desemprego;
Trabalho do menor de 14 anos (proibição); e Fé
rias remuneradas. Fizeram uso da palavra, no sen
tido de interpelar os oradores presentes, os se
guintes Constituintes: Francisco Küster, Osvaldo
Bender, Ronan Tito, Augusto Carvalho, Stélio
Dias, Paulo Paim, Célio de Castro, Wilma Maia,
Edmilson Valentim, Domingos Leonelli, Júlio
Costamilan, Mário Uma e Mansueto de Lavor.Por
sugestão do Constituinte Célio de Castro, apoiado
pelo Constituinte Paulo Paim, o representante da
USl, Sr. Antonio Pereira Magaldi, concordou em
modificar a redação inicial do documento apre
sentado perante esta Subscomissão, referente ao
tema Greve. O item modificado passou a ter a
seguinte redação: "2 - Garantir na próxima
Constituição a proteção ao Direito de Greve, que
deve ser amplo e irrestrito. É proibido o lock
out". Nada mais havendo a tratar, a Presidência
encerra os trabalhos, às vinte e uma horas e vinte
e três minutos, convocando os Srs. Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada, segun
da-feira, dia vinte e sete do corrente, às dezessete
horas, com a seguinte pauta: reunião pública ofi
cial destinada a ouvir os representantes da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores em Comuni
cação e Publicidade, Dr, Alceu Portoearrero; e da
União Brasileira de Informática Pública - UBIP,
Dr. Milton Seligman. E, para constar, eu, Vera
Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente - Geraldo Campos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos.

A Sr' Secretária procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

(É lida e aprovad~ a ata da reu~ão anterior)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Gostaríamos de informar aos Srs. Constituintes
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que, de acordo com a decisão tomada hoje, pela
manhã, foi preparada uma relação das entidades
a serem convocadas para uma audiência nesta
Subcomissão. A relação está sendo elaborada e,
Jogo em seguida, será distribuída durante a reu
nião.

Comuruco que recebemos diversos ofícios, en
caminhados pelo Presidente da comissão temá
tica, com propostas diversas. Das Propostas relati
vas ao texto constitucional estão sendo tiradas
cópias, que serão fornecidas aos Membros da
Subcomissão.

Há uma proposta do Constituinte Nilson Gib
son, de Pernambuco, que propõe que convidás
semos o Uder Benedito Arcanjo da Silva, Presi
dente da Federação dos Trabalhadores da Indús
tria de Alimentos e ex-Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria e do Álcool, em
Pernambuco, e Joesil dos Anjos Barros, ex-Presi
dente da Federação Nacional dos Jornalistas, do
Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco e da
Associação de Imprensa de Pernambuco. Atual
mente, desempenham a função de juízes do TRT
6' Região, com sede em Recife.

A Proposta do Constituinte Nilson Gibson está
prejudicada, diante da decisão, dos nomes que
já foram aprovados.

A proposta da União Brasileira de Informação
Pública - UBIP - estã relacionada entre as vinte
e quatro entidades que serão ouvidas, porque trata
da questão da informática em relação aos traba
Ihadores no que tange à automação etc.

Recebemos propostas da Câmara Municipalde
Monsenhor Gil, Estado do Piauí - a cópia está
sendo providenciada para ser entregue aos Srs.
Membros da Subcomissão - e do Conselho Fe
deral de Administração. A Câmara Municipal de
Santa Luzia,Estado de Minas Gerais também en
viou propostas, cujas cópias serão encaminhadas
aos Senhores.

Há duas cartas que nos foram encaminhadas:
uma, por parte da Associação Profissional de Em
presas de Refeições-Convênio para o Trabalha
dor; outra, da Associação Brasileira das Empresas
de Refeições Coletivas. Todas versam sobre o
mesmo assunto, pedindo que as duas entidades
sejam ouvidas, tendo em vista que fornecem ali
mentação para três milhões de empregados e
teriam contribuições a trazer para a Subcomissão.

No entanto, com o calendário já aprovado, com
o rol de entidades a serem ouvidas, estão prejudi
cadas, a menos que o Plenário entenda diferente.

Alguém deseja fazer uso da palavra?

o SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR.CONSTITUINTE RONAN TITO-Nestes
casos, e apenas à guisa de sugestão, a Comissão
devia oficiar à entidade que se dirigiu a nós, dan
do-lhe a 'relação dos Membros desta Subcomis
são e lhe dizendo: "Se quer apresentar as suas
idéias, as suas sugestões, o faça através de um
dos elementos desta Subcomissão, porque já es
colhemos os nomes e ficou prejudicada a sua
sugestão".

Sugeriríamos a todos. Quer dizer, os de Minas
Gerais viriam, evidentemente, procurar-me ou
procurar o Deputado Célio de Castro, etc., para

não se cortar, não se seccionar esse diálogo aber
to por essas entidades.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Combinando com essa sugestão do nobre
Constituinte Ronan Tito, da mesma forma como
se procedeu em relação às entidades patronais,
sugiro a essas entidades encaminhem por escrito
as propostas à nossa Secretaria, que, depois, re
passará esse material para cada Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Há
uma questão. A sugestão foi acolhida pela Mesa.
Vamos, então, providenciar a comunicação para
que essas entidades nos encaminhem, por escri
to, as suas propostas, embora não possamos ou
vi-Iasna Subcomissão.

Há uma proposta para que se ouça uma entida
de de trabalhadores aposentados. Gostaria de ou
vir a opinião do Plenário, para que possamos to
mar uma decisão, mesmo que se ultrapasse o
número de 24 entidades, poder-se-ia ouvir, se
o Plenário julgar conveniente, acrescentar...

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Incorremos hoje numa omissão. Falando sobre
aposentados, existe a Confederação Nacional dos
Trabalhadores Aposentados. Deve ter sido criada
em 1986. Li isso na imprensa por várias vezes.
O Presidente dessa Confederação, ao que sei, é
gaúcho. Ela se enquadra nas Confederações, e
seria a única Confederação que ficaria excluída.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Se
ria a lI' Quanto ao tempo para ouvir,juntaríamos
quatro em determinado dia, ainda que fosse, neste
dia, talvez necessária a prorrogação, para se aco
modar o tempo.

Está em discussão a questão dos aposentados
e o nome da entidade proposto pelo Constituinte
Júlio Costamilan é que fosse a Confederação Na
cional dos Trabalhadores Aposentados.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- O Constituinte Paulo Paim pode socorrer-me
neste ponto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Aliás,
só vou repetir o que o Constituinte Júlio Costa
milan colocou. É do Rio Grande do Sul o Presi
dente. A Confederação tem um trabalho muito
amplo, a nívelnacional, com processos de mobili
zações. De fato, incorremos pela manhã num erro
de lembrança, inclusive minha. Reconheço que
a Confederação tem um trabalho muito bom a
nívelnacional. Assim, apenas complemento: seria
de fundamental importância incluí-Ia entre as
Confederações.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Al
guém mais deseja fazer uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE CÉLIO DE CASTRO
- Sr. Presidente, fiz esta sugestão à Mesa, no
sentido de incluir a representação dos trabalha
dores aposentados. Hoje, à tarde, recebi um tele
fonema da Associação dos Aposentados de Minas
Gerais, reforçando mais este aspecto. Inclusive
o Presidente estará aqui amanhã, para trazer um
documento especificamente dirigidoà Subcomis
são.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Mais
alguém deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)

Vamos colocar em votação, que acrescente
mos uma 25' entidade à relação das que seriam
ouvidas, a Confederação dos Trabalhadores Apo
sentados.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Vamos ao debate, conforme ficou estabelecido

pela manhã, sobre o direito de greve.

O SR. CONSTITUINTE CÉLIO DE CASTRO
- Fiz uma requisição à Mesa. Pergunto se há
solução para a questão dos 21 ou dos 24 mem
bros da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
informação que temos é de que amanhã, pela
manhão, o Presidente da Comissão Temática,
Constituinte Edme Tavares, se encontrará com
o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
Então, S. Ex"nos dará uma informação definitiva.
Ainda continuamos na quarentena.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Como
encaminhamento da discussão da greve, que en
tendemos de fundamental importância, já que te
mos ~qui presente um representante do DIAP
acompanhando os trabalhos, proponho que o re
presentante do DIAP faça uma pequena explana
ção, para iniciar o debate sobre a questão da
greve, inclusive apresentando o quadro da ques
tão da proposta do Ministro Almir Pazzianotto e
do Governo e qual a proposta que está surgindo
da parte dos trabalhadores.

Seria uma contribuição para iniciarmos os de
bates de forma rápida; em seguida entraríamos
no debate dos Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Concedo a palavra ao Constituinte Augusto Car
valho.

O SR.CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Concordo com a sugestão do Constituinte Pau
lo Paim. Apenas acrescento, como sugestão ao
nosso Companheiro Luiz Gushiken, que, na sua
abordagem, ele falasse também da experiência
constitucional de outros países, pois parece-me
que o DIAP fez essa pesquisa. Então, ele, na sua
abordagem, desse o quadro de como é a legisla
ção, como é tratada a questão da greve.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Em
discussão a proposta de que ouçamos, sobre o
tema "O direito de Greve", que ficou estabelecido
discutiríamos hoje, o representante do DIAP, co
mo uma forma de, inclusive, instruir a matéria
a ser debatida.

Alguém deseja manifestar-se?

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO- Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Ape
nas para um esclarecimento. O DIAP não será
ouvido normalmente?

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) Ama
nhã, já está estabelecido entre as três entidades,
uma será o DIAP. Neste caso, seria uma interven
ção específica.
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o SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Não
gostaria que isto acontecesse, para não se abrir
um precedente, para que amanhã não tenhamos
a reclamação de que algumas entidades foram
ouvidas duas vezes, mesmo que especificamente
sobre algum assunto, e outras deixaram de ser
ouvidas. Um dos argumentos que me convenceu
de não ouvir os patrões foi que não tínhamos
tempo. Se começarmos a ceder tempo para que
um fale sobre outro assunto específico repetida
mente, mesmo que fale sobre assuntos genéricos
na outra, vamos derrotar o nosso argumento aqui,
não vamos ouvir isso, não vamos ouvir aquilo,
porque não temos tempo.

Se vamos ouvir o Representante do DIAP, ama
nhã, que o ouçamos amanhã sobre tudo que ele
tiver que falar, inclusive sobre este assunto "gre
ve", mas que não houvesse repetição.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Está
em discussão.

Há mais alguém que deseja manifestar-se?

O SR. CONSTITUINTE JÚNIOR COSTAMILAN
- Peço a palavra. (Assentimento da Presidência).

Sr. Presidente, houve o cuidado de que se con
tact.asse todos os autores de proposições que tra
tem da greve. Não sei se foi feito, acredito que
tenha sido feito, pois as Proposições n" 48, 112,
125, 190, 448, 578 e 581 referem-se à greve.
Conseqüentemente, seus autores devem ter sido
avisados de que, nesta tarde, haveria este encon
tro para tratar da greve.

Faço este questionamento, Sr. Presidente, se
foram todos eles avisados, porque, parece-me,
preliminarmente, os autores dessas proposições
é que deveriam ser ouvidos para dar o sentido
de suas iniciativas,para começarmos a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
informação que recebi da Secretaria é que, con
soante proposta feita pela manhã, todos haviam
sido comunicados de que hoje, às 17 horas, a
Subcomissão discutiria. Possivelmente eles não
puderam comparecer, porque estariam ocupados
em outras reuniões. A comunicação foi feita.

Vamos discutir. Mais alguém quer manifestar
se a respeito da questão se ouviremos ou não
o DIAP hoje.

O CONSTITUINTEPAULOPAIM - Respeitan
do a posição do nobre Constituinte Ronan Rito,
entendo que para o DIAPpoder falar, já que há
uma decisão nossa, teria que ser quase que uma
posição de consenso e de modo informal. Não
caberia, inclusive, sequer a votação.

A nossa proposta de o DIAP falar, por estar
presente, sobre a questão específica, numa forma
de esclarecimento da questão da greve, foi como
contribuição ao debate. Entendo - não sei se
os outros Constituintes concordam comigo 
que não cabe sequer votação, que feriria de fato,
a resolução havida pela manhã. Se não há con
senso para que o DIAPfaça um esclarecimento
da questão da greve, entendo que não dá para
submeter à votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
fato é que nós, pela manhã, deixamos de ouvir
duas entidades por falta de tempo. Ainda que
se admita que perderíamos com isso, o fato é
que seria a quebra da decisão tomada de manhã.
Então, não ouviríamos o DIAP agora à tarde e,
sim, amanhã, conforme ficou estabelecido..

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Até
lastimo que vamos adiar esse prazer e essa aula,
que não tenho dúvida nenhuma, será de grande
esclarecimento. No entanto, temos que nos ater
um pouco ao deliberado, ao Regimento etc, se
quisermos levar as nossas reuniões a bom termo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - En
tão, o debate será feito entre nós, A palavra está
livre para quem quiser iniciar o debate.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, se possível, que o Relator encaminhe
o tema do debate, para que tenhamos uma pe
quena ordem na discussão, já que o tema "Direito
de Greve" é amplo. N6s vamos debater desde
os limites até o direito de greve de várias organi
zações do servidor público, a forma de greve, a
duração da greve ,constitucionalidade, inconstitu
cionalidade, os aspectos jurídicos, os aspectos
sociais, os aspectos econômicos. Enfim, é tema
de muita amplitude, que poderia cair num vazio
do tipo o que acho da greve.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - O tema greve
é atualmente, talvez, o mais importante no que
diz respeito à nossa legislação trabalhista. Nos
últimos 40 anos, com o surgimento da CLT, a
greve era incipiente, devido ao fato de que o nosso
parque industrial era muito modesto, com fábri
cas pequenas.

Com a queda da ditadura de Vargas, o que
aconteceu? Começa a industrialização - como
a de VoltaRedonda - que realmente dá um novo
sentido. Começam a surgir fábricas maiores, ope
rários especializados e as reivindicações vão au
mentando.

Em 46, com o Marechal Dutra na Presidência
da República, Sua Excelência baixa o Decreto-Iei
n° 9.070, em 15 de março de 1946, que, na práti
ca, concede o direito de greve, mas o inviabiliza,
porque cria um ritual tão complicado que nenhu
ma categoria consegue fazer uma greve conside
rada legal sem observar o que esse decreto-Iei
preceitua. E, naquele clima de euforia de termos
derrotado o nazi-fascismo, a Constituição de 46
reconhece, de maneira expressa, no seu art. 158,
o direito de greve. Diz o art. 158:

"É reconhecido o direito de greve, cujo
exercício a lei regulará."

Passada a euforia de termos derrotado o nazi
fascismo, nós nos esquecemos de regular o direi
to de greve, e ficou vigendo o Decreto-lei rr 9.070.
Ele, na prática, não concedia o direito de greve.

Veio 64, houve o golpe militar, e o Decreto-Iei
n° 9.070 ainda vivo. E greve passou a ser legal
a que era vitoriosa e, ilegal a que era derrotada.
A greve que era vitoriosa, os patrões negociavam;
a que era derrotada, os trabalhadores iam para
a rua da amargura.

Com a repressão de 64, por incrívelque pareça,
a única lei que temos na nossa estrutura legal,
na disciplina das leis trabalhistas, a única lei que
temos é a mais ditatorial de todas, é pior do que
os decretos-leis, é a Lei rr 4.430, aprovada nos
idos de 64, a toque de caixa. Ela veio para o
Congresso Nacional e foi aprovada, sem se mudar
uma vírgula, como veio do Executivo, e é a que
está ainda em vigor.

Não satisfeitos com isso, no dia 4 de agosto
de 1978 precisamente, o então Presidente baixa

um decreto-lei, o de n" 1.632. É o tal decreto
que cria as proibições nos serviços públicos e
nas atividades essenciais consideradas de inte
resse nacional.

Esta, a realidade da nossa legislação trabalhista.
Há decretos-leis e a única lei que existe é mais
rígida.

Mas o País mudou. Veio a Nova República, as
greves estão ai e temos a obrigação de incluir
no texto da Constituição dispositivo que realmente
dê aos trabalhadores o que há em todas as demo
cracias, em todos os países industrializados do
mundo. E não se vá entender que um Pais que
se orgulha de ser a 8' economia do mundo vá
dificultar,ou inviabilizar, ou conceder, de maneira
equivocada, o direito de greve. Esta, a minha opi
nião pessoal.

No mundo moderno, em alguns países só as
organizações militares e as paramilitares não têm
direito à sindicalização e ao direito de greve. Em
muitos países, inclusive funcionários públicos são
sindicalizados e têm direito de greve. É o que
fazcom que o trabalho tenha condição de dialogar
no mínimo com o capital. É um direito universal.

Em linhas gerais, era o que queria dizer.
O Pais está vivendo estes dias de insegurança

justamente por causa dessa lei que, na verdade,
a pretexto de regular o direito, inviabilizae impede
que se exerça esse direito. E toda lei antinatural,
tende a ser desrespeitada e tende a ser desco
nhecida.

Também devo dizer aos ilustres membros desta
Subcomissão que cada pais tem suas particula
ridades. A experiência operária é universal, mas
há os problemas de hábitos de educação de cada
nação. Temos de ter a cómpetência e a sensibi
lidade de entender, de fazer um diploma legal
que se enquadre dentro dos hábitos intemacio
naís, preservando as nossas características nacio
nais.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Está
livre a palavra para quem desejar analisar o as
sunto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Serei
mais simples possível. Primeiro, no Pais não exis
te, na minha avaliação, Lei de Greve. Existem leis
que somente proíbem os trabalhadores de ter
exercício da greve. É lamentável que, neste mo
mento, o Ministro Pazzianotto esteja encaminhan
do ao Congresso Nacional um projeto de lei de
greve que, na nossa avaliação - S. Ex' esteve
conversandojá com a COT,com a CGT e também
com as Federações - é quase pior do que esse
que foi exposto neste momento. Nesse projeto
de lei de greve, segundo as informações que te
mos, S. Ex"está propondo, por exemplo, que os
trabalhadores teriam que pagar os dias durante
a greve, se ela não for considerada legal. S. Ex"
está propondo neste projeto, por exemplo, que

·os empresários poderão formar milícias particu
lares para coibir as manifestações dos trabalha
dores, argumentando - claro - que seria para
proteger o patrimônio do empresário. Nesse pro
jeto, S. Ex' mantém ainda as famosas categorias
essenciais; nesse projeto fica escrito, e não está
no primeiro, que poderá haver demissões porjus
ta causa.
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Feita esta leve introdução, lanço a polêmica
sobre a posição que Fábio Comparato, quetem
um projeto de Constituição, lança sobre a questão
da greve. Ele faz uma pequena mudança em rela
ção a muitas propostas que têm surgido, para
mim seria importante que esta Comissão também
discutisse. Segundo sua proposta, não devería
mos colocar que os trabalhadores terão pleno
direito de greve. Ele coloca que os trabalhadores
têm de ter assegurada a plena liberdade de greve,
e não direito de greve, baseado na seguinte argu
mentação: o direito de greve deixa subentender,
já que é um direito que pode ser posteriormente
regulamentado, e, se for a liberdade de greve,
não poderá ser fruto ainda de discussão num
segundo momento.

A proposta de Fábio Comparato, na íntegra,
é mais ou menos:

"Aos trabalhadores e servidores públicos
de qualquer gênero ou categoria é assegu
rada a plena liberdade de paralisar coletiva
mente a prestação do trabalho ou do serviço
funcional.

§ 19 - A manifestação de greve não
acarreta a suspensão ou rescisão dos contra
tos de trabalho ou a relação de emprego
público.

§ 2° -O exercício da liberdade de greve
não poderá ser condicionado ou restringido
por lei."

Deixo para discussão uma breve contribuição,
que deverá surgir posteriormente, inclusive, como
projeto nesta mesma Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Domin
gos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONEL
U - Um rápido registro.

Tenho a impressão de que valeria a pena um
debate ainda mais histórico sobre a questão de
direito de paralisação, de greve. Entretanto, já que
a questão foi colocada pelos Srs. Constituintes
em termos de comparação legal, em termos ape
nas de registros do que já existe de lei, volto à
questão constitucional, um pouco na linha do
Constituinte Paulo Paim e, recordo que talvez a
melhor coisa que a nossa Constituição pode fazer
por esse direito dos trabalhadores é inspirar-se
na simplicidade da Constituição portuguesa, que
se refere à questão desse direito em pouco menos
de 4 linhas, em seu art. 58:

1-é garantido o direito à greve;
11 - compete aos trabalhadores definir o âm

bito de interesses a defender através da greve,
não podendo a lei limitar este âmbito;

m-é proibido o "lockout",

Tenho a imprensão de que a introdução no
debate constitucional das brutais deformações de
uma legislação normalmente feita para prevenir,
para impedir, para proteger o capital e coibir os
direitos do trabalho, contém um risco essencial.
Estaremos discutindo no âmbito errado, no fórum
errado, uma legislação errada. O debate na Cons
tituinte a respeito dessa questão pode fazer refe
rência ,à legislação atualmente existente para ne
gá-Ia. A Constituição cabe apenas, no meu modo
de entender, assegurar o direito à greve e proibir
qualquer lei que venha dificultar o exercício desse
direito.

Quanto mais simples, quanto mais diretamente
esse direito estiver escrito, declarado, formalizado
na nova Constituição, mais dificuldades criaremos
ao legisladores contra o trabalho. Inclusive, ao
Governo, que normalmente, num regime capita
lista, exercido em nome da força hegemônica da
sociedade, que um regime capitalista é a força
do capital, visa a proteger a propriedade, o capital
e coibir os direitos ao trabalho.

É neste sentido, Sr. Presidente, que quero regis
trar, para o prosseguimento dos debates, que a
minha opinião é que a nova Constituição brasileira
deva limitar-se a assegurar o direito e proibir qual
quer limitação legal a esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.Ronan
Tito

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr.
Presidente, hoje, pela manhã, dei testemunho a
respeito do depoimento do Ministro da Alemanha
e creio que marquei bem a minha posição no
que conceme ao direito de greve e à liberdade
para se fazer a greve.

No entanto, para que não fiquemos aqui todos
numa só direção, a dizer das maravilhas da greve,
etc., e para contribuir para o debate, coloco um
assunto polêmico, para que se crie um debate,
para que não fiquemos só que a greve, a greve,

Recentemente tivemos intervenção do Exército
numa greve da PETROBRÁS, isto hoje, inclusive,
foi lembrado pelo nosso Deputado e Líder sindica
lista, o Relator Mário Uma. Na época, nos insurgi
mos contra aquilo, alguns parlamentares foram
ao Presidente da República, ao Exército, para sa
ber o que estava acontecendo. Então, a alegação
feita foi a seguinte: tinha havido uma greve dos
portuários pouco tempo antes e logo em seguida
veio a greve dos petroleiros. Com uma greve sobre
a greve, o gás de cozinha para ser fornecido para
o Brasil inteiro estava com um estoque que não
resistia mais de 7 dias. Então, perguntaram ao
general, ao ministro o que deveriam fazer: cruzar
os braços para as cozinhas todas do Brasil? O
que aconteceria no Brasil neste momento sem
o gás de cozinha? Houve um debate, que não
quero repetir aqui agora, mas que gostaria de
deixar apenas nesta etapa, para ver se montamos
um debate em torno do assunto, em cima de
um caso concreto e recente acontecido. Não sei
nem se os números fornecidos foram exatos, mas
esses foram os dados fomecidos para nós no
momento em que fomos interpelar o Ministro do
Exército sobre a intervenção na Petrobrás.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Continua livre a palavra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Célio
de Castro.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, a minha experiência no movi
mento sindical- há mais de 15 anos que milito
no movimento sindical, presidindo entidades da
área de serviços especificamente, mas com uma
larga militância em todo movimento sindical bra
sileiro - levou-me, gradualmente, à concepção
aqui colocada pelo Constituinte Domingos Leo
nelli, segundo a qual o direito de greve, ou a liber
dade à greve, deve ser extremamente conciso e
deve ser inserido no texto constitucional como
um direito, uma liberdade auto-requlável, não pas-

sível de qualquer regulamentação restritiva por
legislação ordinária.

Isto me parece tão claro que, se formos verificar
a evolução histórica do direito de greve ou da
liberdade de greve, como quer muito claramente
o Constituinte Paulo Paim, verifica-se que esse
direito de greve, ou liberdade de greve, não nasceu
espontaneamente, foi-se aperfeiçoando através
dos tempos, foi no próprio bojo do sistema econô
mico capitalista, sob um regime que lhe é peculiar,
que é o regime democrático, que se aperfeiçoou
esse direito de greve. O direito de greve veio como
uma forma normal de negociação, mas radica
lizada, é verdade, mas não com esse caráter poli
cialista e criminoso que as democracias perifé
ricas, frágeis e débeis geralmente lhe conferem.

Então, é preciso verificar hoje que em qualquer
nação medianamente civilizada o direito de liber
dade à greve é encarado como forma de negocia
ção entre pelo menos dois contendores que se
colocam em campos opostos, porque o exercício
desse direito por essa liberdade vai fluir desse
mesmo debate dos interessados.

É verdade que se coloca uma questão de nego
ciação, mas de forma radicalizada.

As nossas democracias precárias, periféricas,
evidentemente aliança do capital, do grande capi
tal com o Estado, se faz presente para perverter
o direito de greve. É comum, no movimento sindi
cal, quando da verificação objetiva de greve, a
primeira providência do patronato, quando existe
uma greve - uma forma de negociação, embora,
radicalizada - é chamar a polícia, é convocar
o aparelho do Estado, para se colocar aí o apare
lho do Estado, que deveria, no mínimo, ter uma
função de árbitro, ele se coloca logo do lado do
capital contra os trabalhadores. E ao lado da polí
cia ou do organismo repressivo do Estado vão-se
colocando todas aquelas formas de que o Estado
periférico se utiliza para tentar inviabilizarna prá
ticé!o direito de greve.

E a própria interpretação de textos, que foram
aqui citados pelo nobre Relator, textos que são
verdadeiras caricaturas do direito de greve de que
a Justiça do Trabalho lança mão para decretar
ilegalidade de movimentos grevistas.

Neste sentido, me ocorre reafirmar aquele pen
samento aquijá exposto, que a Constituição deve,
sinteticamente, caracterizar o direito e a liberdade
de greve como um direito e uma liberdade auto
regulada. Ao mesmo tempo, me parece que seria
interessante neste texto, dada a especificidade
nossa, colocar a garantia desse direito, embora
um pouco redundante, mas devido à especifi
cidade, a garantia dessa liberdade também aos
funcionários públicos, que lhes é negada na práti
ca. Quase que o texto, na sua simplicidade, teria
que somar, mas essa preliminar é importante,
dadas as características da nossa democracia.

Ocorre-me dizer, também, algumas palavras a
respeito das colocações aqui feitas pelo Consti
tuinte Ronan Tito. Evidentemente, o direito de
greve se exerce dentro de determinado contexto
social, político e econômico. Não podemos idea
lizar o direito de greve ou seu exercício prático
e objetivo. Toda greve tem danos e, se não fosse,
não existiria o exercício do direito de greve. Tem
danos econômicos para empregador, tem danos
para o usuário. Então, é preciso a lucidez de ad
mitir que existem danos e que esses danos são
assumidos. Na medida em que as categorias em
greve puderem exercitar livremente esse direito,
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esses danos serão minimizados, no que diz res
peito ao interesse mais geral da população.

Tanto isso é verdade, Sr. Presidente, Srs, Mem
bros da Subcomissão, que na nossa área - a
área de serviço- é onde essa questão se coloca
com mais intensidade. Por exemplo, na condição
~e, Presidente do Sindicato dos Médicos, dirigi
mumeras greves no meu Estado. Geralmente se
colocavaa questão: mas fazergreve na área médi
c~' vai morrer gente. Quando esta colocação era
feita pelo patronato ou pelos órgãos, aparelhos
de Estado, evidentemente faziampara inviabilizar
o direito de greve na prática, mas quando come
çamos a perceber isso e começamos nós mes
mos a nos organizar para limitar esses danos à
população, temos a condição serena de afirmar
aqui que esses danos foram muito limitados. A
consciência dos trabalhadores em greve limitou
esses danos - estou citando numa área crucial
que é área médica -, para verificarque é possível:
no livreexercíciodesse direito,chegar até termos
de ~onvi~ência em que as necessidades da popu
lação sejam preservadas. Nesse sentido é que
deve evoluir a moderna conceituação de direito
de greve,pelo exercícioprático do direitode greve.
Esses danos maiores à população, evidentemen
te, s~rão ?1in~izad~s pela intervenção da própria
egona, nao so pela mtervenção nos serviços pres
tados, mas pela intervenção através de esclareci
mentos, tanto que as categorias em greve procu
ram sempre esclarecer à população.

Nesse sentido é que, talvez,devamos também
combater uma prática que se transformou até
em estatuto legal, que é a proibição de greves
e":l setores chamados essenciais. Essa proibição
veio exatamente dai, dessa questão preliminar
com muita justeza levantada pelo Senador Rona~
Tito.Baseados nesses argumentos que os setores
do patronato e do aparelho do Estado usam para
categorizar aquelas chamadas greves em setores
essenciais.

Trago aqui à Comissão meu testemunho de
uma prática de seis anos dIrigindo um sindIcato
de área essencial, em que a atuação organizada
da categoria permitiu minimizar ao máximo os
eventuais malefícios ou eventuais danos que po
deriam trazer à população.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavraao nobre ConstituinteAugusto
Carvalho.

O SR.CONSmUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Dou conhecimento aos Companheiros, inte
grantes da Comissão que o Partido Comunista
Brasileirotambém entregou essa proposta consti
tucional para o Brasil. Com relação especifica
mente aos direitos dos trabalhadores, encami
nhou todo um conjunto de propostas de temas,
de forma englobada, a esta Comissão.

A proposta nossa com relação ao direito de
greve vem bem ao encontro do que foi falado
pelos Constituintes que me antecederam. Temos
uma preocupação fundamentaI, principalmente
pela insistência dos boatos, das informações nos
jornais, que a proposta de reformulação da lei
de greve preserva Ui'TIiJ lere de instrumentos dra
conianos da Lei c e Greve, como acrescenta ou
tros de penalízaçã o dos trabalhadores por qual
quer paralisação que vier a ocorrer, caso não ve
nha segundo os ditames dessa nova legislação
que está sendo preparada.

. Aminha área, também deu o depoimento para
ajudar o debate: A área dos bancários também
é enquadrada como área essencial, por isso, uma
greve e considerada atentatória à segurança na
~ional. Talvez, como em nenhuma outra catego
na, presenciamos a utilizaçãodo aparelho do Es
tado e dos instrumentos do Estado, da própria
autoridade, da força das suas seguranças como
guarda pretoriana desses interesses patronais. V.
Ex"' viram recentemente, na greve que ocorreu
no País inteiro, o gerente do Bradesco dando or
dem para o comando da políciadentro da própria
agência. Foi uma realidade vistaaqui, em Brasília,
e no País inteiro.Na nossa opinião, essa legislação
já deviater sido alterada há muito tempo. Emuito
estranho esse açodamento com que o Ministério
do Trabalho, o Presidente da República, o SNI
e váriosoutros que têm-se pronunciado favoráveis
a modificações não só na legislação de greve
como, principalmente, na estrutura sindical que
abre margem à implantação do pluralismo sindi
cal no nosso País. Vemos com bastante estra
~eza essa ~u_estão. Por isso que fízernos um pro
jeto de decisão sustando qualquer tipo de pro
posta que venha arranhar a soberania da Consti
tuinte no momento em que se está discutindo,
se está debatendo não só a Lei de Greve como
a estrutura sindical.

Sr. Presidente, essa intervenção dos mecanis
mos do Estado, principalmente as forças de segu
rança, para defender os interesses ou privados,
o~ do Governo, quando atingidos pela paralisa
çao, é fundamental nessa nova legislação que
se pretende fazermais democrática, mais consen
tânea com os novos tempos.

Permitír-rne-eller os quatro pontos que o Par
tido Comunista Brasileiroconsidera como essen
ciais,que contemplam as preocupações de sínte
se, de algo bastante conciso, como também o
problema da intervenção no Estado.

Primeiroponto: a greve, como forma de defesa
dos interesses dos trabalhadores e dos servidores
públicos civis, não terá outras limitações que as
constantes da Constituição; segundo, nos servi
ços públicos essenciais, assim definidos pelo
Congresso Nacional, a deflagração da greve será
precedida da divulgação, na forma estabelecida
pelos trabalhadores; terceiro, as autoridades pú
blicas deverão abster-se de qualquer intervenção
que possa limitaro direitode greve. Últimoponto
é proibido o locout. '

Basicamente, é esta a nossa proposta.

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos) -Está
livrea palavra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Stélio
Dias.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, Srs. Consti1Úintes, ouvimos atenta
mente as colocações feitas pelos nossos Colegas
Constituintes. Nossa opinião é de que a greve
nos parece uma conseqüência e muitas vezes
ela se toma uma causa a ser estudada, uma causa
a ser analisada, uma causa a ser respeitada pelos
contendores. Como conseqüência, ela é resultado
de um estado democrático, de uma democracia
social e de uma democracia econômica.

A proposta do Partido dos Trabalhadores a co
nhecemos, através do nosso capaz Constituinte
Paulo Paim, apenas em parte, a qual fala de liber-

dade. Por outro lado, o Partido Comunista coloca
o problema sob a forma da garantia.

Não existea liberdade sem um direitoque asse
gure essa liberdade.

Para nós é uma questão semântica, tanto faz
que se assegure a liberdade da greve como se
assegure o direito da greve. Aíentra-se numa dls
cussão um pouco semântica. De qualquer ma
neira, na Constituição, vamos reconhecer ou não
reconhecer a greve. Sobre esse ponto de reco
nhecer ou não reconhecer a greve, não me preo
cupa o que vai acontecer com a Lei Pazzianotto
se vem restringir isso ou não restringir aquilo:
porque a partir do texto constitucional aprovado
no debate amplo e com a liberdade de partici
pação de todos os Constituintes, depois levada
à própria Assembléia, que poderá enriquecê-Ia,
a Lei Pazzianotto passa, para mim, a ter outra
conotação - ou o valor que vamos agregar ou
o valor que não vamos reconhecer.

Portanto, não me preocupa, absolutamente, o
que vaiacontecera partirdessa nova Leide Greve.
Preocupam-me, sim, a contribuição e os debates
que vão gerar aqui um documento que o nosso
Relatorjá está preparando ou fazendo a sua estru
tura.

Voltando à questão, faço uma colocação. Não
nos devemos preocupar com o que vem depois.
É possível até que o aparelho estatal necessite
de uma legislação que complemente aquilo que
se discuta aqui, que seja liberdade ou que seja
garantia. Qualquer que seja a colocação, é do
Direito Constitucional não permitir que o texto
seja de interpretação extensiva,isto é, ir além da
quilo que a Constituição realmente quis no seu
espírito, ou seja, restritiva. Então, qualquer lei
complementar, que bata nos quatro pontos colo
cados, inclusivepelo ilustreColega do Partido Co
munista, ela, realmente, não pode restringire não
pode ampliar.

Portanto,gostaríamos de discutirpropostas que
fossem mais inovadoras do que simplesmente
assegurar a liberdade ou simplesmente o direito
de greve. Quem sabe, pudéssemos discutir aqui
a necessidade - já que a greve é uma conse
qüência de uma democracia social, de uma de
mocracia política,de uma democracia econômica
- quem sabe, não pudéssemos aqui já colocar
alguma coisa e discutiralguma coisa sobre a liber
dade de negociação. Ou, quem sabe, até o dever
de negociação, já que nós vamos chegar realmen
te, Sr. Presidente, que a greve, todos achamos,
deve existir. Voumuito mais além, e não querendo
ser mais progressista que o Partido Comunista,
o Estado tem que proteger a greve, porque, quan
do está protegendo-a, está protegendo o cidadão.
Ora, se é dever do Estado proteger o cidadão,
ao proteger a greve, definida pelos trabalhadores
como o último recurso, que imagino que seja,
para conseguir alguma reivindicação, é dever do
Estado proteger essa greve. É importante para
nós que, ao chegarmos à ante-sala da greve, dis
cutamos a liberdade de negociação. A liberdade
de negociação é, talvez, até mais importante do
que a própria greve em si, que é o terminal da
negociação. Atrás disso, Sr. Presidente, também
vem uma coisa muito mais importante para o
Relator,o de colocar, talvez, como objeto de suas
reflexões sobre a liberdade de organização.
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Tudo isto, Sr. Presidente, que coloco como um
fato a que, talvez, devêssemo-nos ater aqui, e o
Relator colocar como objeto de suas reflexões.
A greve, pura e simplesmente, sendo ela com
liberdade ou com direito, questão semântica que
vamos defender na Constituinte. Avançarmos pa
ra dar condições para que o patrão discuta com
o empregado em plena liberdade, a liberdade de
negociação, onde nos países mais avançados as
pessoas têm até disciplinas que ensinam como
negociar, tanto da parte do patrão, como da parte
do trabalhador. A liberdade de organização colo
ca-se também, ao meu ver, como ponto primor
dial nessa discussão do direito de greve, já que
sobre ele, como disse o Senador Ronan Tito, to
dos estamos de acordo que deve existir, e deve
existir dentro do texto constitucional.

Esta, Sr. Presidente, a minha contribuição.

O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, agora vou ter que me ausentar, porque
temos uma reunião no Senado, para adaptar o
nosso Regimento ao Regimento da Constituinte.

Antes de me retirar, devo dizer, Sr. Presidente,
que valeu a pena fazer a provocação. Valeu a
pena, porque ouvi inicialmente do Constituinte
Célio de Castro, e, em seguida, de outros Compa
nheiros, argumentações que clarearam ainda
mais a minha compreensão sobre o direito de
greve e robusteceram em mim a convicção de
que tem que haver liberdade mesmo para fazer
a greve. Até em determinado momento, comecei
a pressentir, a pensar em alguma coisa, que a
greve deixasse de ser apenas a preocupação do
trabalhador, fosse uma preocupação da socie
dade. Não depois que ela 9corresse. Vejamos
bem, no caso da PETROBRAS e dos portuários,
em que foram cometidas arbitrariedades, injus
tiças mesmo, na questão da distribuição de salá
rios, em que os administrativos tiveram um peso
de 60% e o pessoal de campo, se não me engano,
30%.

Tenho a impressão de que, se fossem preve
nidos os dirigentes da PETROBRAS de que o
direito de greve era irrestrito e, por isso mesmo,
os militares não poderiam intervir, eles tenarn
mais cuidado na hora de fazer a distribuição de
salários.

Não só aí, mas também em outros casos pode
ríamos ver que haveria uma preocupação, por
parte das empresas e dos empresários, em evitar
a greve, porque, sendo direito líquido e certo, ela
poderá ser deflagrada a qualquer momento, para
corrigir injustiças que, se pensadas antes pelo em
presário, pelo patrão, poderiam ser coibidas antes
de vir a greve.

"Então, valeu a pena a provocação. Sinto não
poder continuar aqui. Vou à reunião que teremos
no plenário, e se terminar antes voltarei aqui.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte MaxRo
senmann.

o SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN 
Companheíros.realmente dá para se sentir, pelos
pronunciamentos de todos, que é indiscutível que
todos que se pronunciaram são favoráveis ao di
reito de greve, à garantia de greve, ou mesmo
à liberdade de grve. O importante é que isto tenha
sido transmitido com tão boas colocações, por
que, no meu entendimento, a greve é um fato
independente da legislação que a regule. No Brasil

temos sentido ao longo dos anos, principalmente
nos últimos anos, que, independente de haver
regulamentos, leis que proíbam a prática da greve,
ela vem ocorrendo, e até mesmo em atividades
essenciais, e o que temos sentido é mesmo, em
alguns casos, evidentes evoluções, até mesmo
por parte dos trabalhadores, que estabelecem, às
vezes, greves em atividades essenciais, mas dei-,
xam o atendimento à população, não radicali
zando, como é o caso da saúde. Fui Presidente
do Instituto de Previdência do Estado, tivemos
uma greve com a classe médica, e eles não deixa
ram de atender casos necessários, de emergên
cia, e não houve, do nosso conhecimento, nenhu
ma morte, nenhuma vida perdida pela prática da
greve.

Levanto aqui dois pontos muito importantes
da liberdade que todos almejamos: a greve e a
proteção ao trabalho.

Esta Constituição não pode influenciar-se pelos
últimos fatos. Tem que pensar num Brasil futuro,
numa Constituição que realmente permaneça du
rante muitos e muitos anos, estabelecendo justiça
social em nosso País. Há dois que gostaria de
levantar aqui, e desejo ouvir a opinião dos demais
companheiros, se possível, sobre a questão da
legitimidade da deflagração. Acho que é um ponto
muito importante no estabelecimento da greve,
a deflagração e a legitimidade dessa deflagração
dos trabalhadores que estejam realmente estabe
lecendo o clima de greve; e a outra questão: da
utilização do piquete, porque todos nós somos
'contra qualquer tipo de truculência policial, contra
qualquer tipo de truculência govemamental, con
tra qualquer tipo de interferência, mas também
acredito eu que não poderemos ser favoráveis
a outros tipos .de truculência entre os próprios
trabalhadores. E muito importante que a liberdade
do trabalhador seja também assegurada. Este,
um ponto que levanto, que é muito sensível e,
no meu entendimento, muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está
livre a palavra. (Pausa)

Com a palavra o Constituite Edmilson Valentim.

O SR. CONSmUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Nessa discussão que alguns Companheiros
Constituintes colocaram, temos que ver realmen
te a greve dentro de um quadro social, e, a partir
daí, saber o que é uma greve. O trabalhador utili
za-se do recurso da greve. Podemos pegar a histó
ria, podemos pegar não só o que aconteceu algu
mas semanas atrás, como podemos rebuscar
anos atrás, décadas atrás, em diversos países, o
trabalhador dentro da sociedade, quando as gre
ves ocorrem entre seis meses, quatro meses, um
ano, períodos longos, por categorias que nunca
fizeram greve, como o Siderúrgica Nacional, loca
lizada no Rio de Janeiro, que foi fazer a primeira
greve h? uns dois anos. Vemos e analisamos esse
quadro, porquê em alguns locais a greve não exis
tindo e por que em outros locais a greve ter exis
tido, para entender um pouco a questão do pique
te, e para entender um pouco como funciona
uma greve. Afinalde contas, a greve é a expressão
que o trabalhador tem dentro do sistema capita
lista, e a única arma - e é muito utilizada essa
expressão dentro do movimento sindical - é a
única arma que realmente o trabalhador tem para
poder pressionar um patrão, um empresário ou
o próprio Estado que se negou a negociar de

maneira decente, de maneira coerente. Na esma
gadora maioria, os movimentos grevistas são pre
cedidos de descasos por parte dos patrões, do
Estado, descasos, às vezes, humilhantes. Não sou
dirigente. sindical, sou metalúrgico, e vivi muitas
greves, inclusive participando de uma comissão
de negociação, durante uma greve, da negocia
ção com a Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro, e vi o descaso com que os
dirigentes empresariais tratavam as pessoas ali
que estavam representando milhares de trabalha
dores e procurando uma solução para uma situa
ção que envolvia, na época, 180 mil metalúrgicos,
e como eram tratados com desprezo aqueles re
presentantes. Os empresários começavam com
as questões menos importantes e mais fúteis para
negociar, procurando desgastar, humilhar os re
presentantes. isso aconteceu diversas vezes, em
diversas ocasiões, e todo esse tipo de relaciona
mento, tudo isso precedia uma greve. O trabalha
dor, quando vai a uma greve, primeiro é o reflexo
da sua situação objetiva, é o reflexo da sua condi
ção de trabalho, da sua condição salarial, é reflexo
de uma situação onde se esgotaram todos os
argumentos necessários a um acordo. A partir
daí foi necessária uma atitude mais firme dos
trabalhadores - a greve.

Neste sentido, concordo plenamente com a vi
são que já foi colocada aqui, da questão de asse
gurar esse direito a todos os trabalhadores, inclu
sive aos funcíonérios públicos e às categorias es
senciais. E bom lembrarmos também que essas
categorias só são consideradas na maioria das
vezes essenciais quando estão em greve, princi
palmente a categoria dos médicos previdenciá
rios. Esses só são considerados essenciais quan
do entram em greve. Se pegarmos durante o pe
ríodo anterior à greve, essas categorias não são
consideradas tão essenciais assim. Esse conceito
de essencial, regulado por lei,também veio a aten
der, veio num sentido, como já foi colocado aqui,
de proibir a manifestação desses trabalhadores,
o seu direito legal de fazer a greve.

Defender esse direito de greve justamente com
essa visão que a greve é um argumento do traba
lhador, é a arma do trabalhador, quando esgota
das todas as formas, todas as tentativas de se
conseguir resolver aquela situação de uma ma
neira pacífica, de uma maneira decente. Isto me
faz lembrar outra coisa que já foi colocada aqui,
a questão da convenção coletiva ou acordo cole
tivo. Sou a favor, e falo aqui também em nome
do Partido Comunista do Brasil, que os trabalha
dores e os seus opostos, no caso os patrões e
o Estado, dependendo de quem estiver fazéndo
a greve, exercitando o seu direito de greve no
momento, têm que ter toda a liberdade para deci
dir e para discutir. Na questão com empresários,
não vemos a necessidade de o Estado intervir
na questão da greve, não só no sentido da greve
propriamente dita. Os empresários e os trabalha
dores têm que ter maturidade e, por isso, têm
que ter o direito de negociar livremente os seus
conflitos. Há coerência, maturidade das duas par
tes para ter condições de negociar de maneira
condizente.

Os trabalhadores, evolutivamente, vêm adqui
rindo níveis de consciência, de participação, de
discussão, de preocupação nos seus movimentos
e, com isso, um nível de negociação muito claro,
muito objetivo. Os patrões também, com sua ob-
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jetividade de comerciante, de empresário. Acha
mos que estas partes têm direito plenamente de
resolver seus conflitos entre si. Não seria neces
sário o Estado ingerir nessas negociações. Acha
mos também que as greves, o acordo coletivo,
são necessidades da democracia, são necessi
dades que precisam ser caracterizadas, que preci
sam estar colocadas de maneira concreta, de ma
neira analítica, nesta nova Constituição.

Defendemos estas duas questões e queremos
dizer que concordamos com o que o compa
nheiro éélio de Castro colocou, sobre a questão
da greve ser um díreíto auto-aplicáveJ.A nossa
proposta é concisa. E reconhecido aos trabalha
dores, em geral, inclusive aos funcionários públi
cos, o direito de greve. Isto tem que ser auto-apli
cável, porque é um direito que já está definido
na Constituição e, por isso, não há necessidade
serão de se regular, de lei complementar com
relação ao direito de greve. E necessário, sim,
talvez, algum aperfeiçoamento na questão dos
acordos, os procedimentos dos acordos, das con
venções. Esse princípio precisa estar caracterí
zado na nova Constituição.

Estas são as observações que fazemos com
relação ao direito de greve e também às conven
ções coletivas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Wilma
Maia.

A SRA. CONSmUINTE WILMA MAIA - Eu
queria àpenas colocar um assunto que já foi fala
do aqui; e da maior importância, com relação
ao projeto que está sendo feito pelo Ministério
da Educação, que, segundo li nos jornais, não
seria exatamente a Lei de Greve, e sim a lei que
vai regulamentar as relações de trabalho, que te
ria, além dos aspectos da Lei de Greve, também
algumas normas que vão definir a estrutura sin
dical.

O Governo - parece-me - ao fazer esse pro
jeto esteja querendo também influenciar o nosso
pensamento, a definição que sairá do texto com
relação aos direitos dos trabalhadores.

Este é um assunto que já foi discutido aqui,
na Assembléia Nacional Constituinte, pois esta
mos vendo claramente a interferênciado Govemo
dentro da Assembléia Nacional Constituinte. É
um alerta para nós que estamos na Subcomissão
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores PÚ
blicos.

Com relação ao problema da greve propria
mente dita, acho que ela tem que estar contida
na Constituição como um direito constitucional.
Elaborei, em conjunto com os sindicatos do meu
Estado, um trabalho que me permito ler agora,
como um princípio dentro dos direitos dos traba
lhadores:

"Agreve é um direitoconstitucional. Agre
ve deve ser entendida como fenômeno so
cial, não podendo a lei diminuir-lhe a força
e a eficiência. Durante a greve, cabe às orga
nizações envolvidas manter os serviços es
senciais, que serão avaliados de modo lógico
e racional. O Estado só intervirápara manu
tenção desses serviços, caso se configurem
prejuízos à comunidade. O Estado poderá
utilizaro instituto da requisição."

Seria exatamente dentro daquilo que o Senador
Ronan Tito falou, em relação ao problema da

greve, com referência aos serviços essenciais. Se
ria, no caso, dentro de uma sociedade que se
politiza e se conscientiza a cada dia. De acordo
com o visto teríamos aqui, no Sindicato dos Médi
cos, e isto já existe,os próprios grevistas não que
rendo que as coisas ocorram em prejuízo da co
munidade. O Governo só intervirá em caso de
prejuízos reais à comunidade, que poderia então
requisitar, para evitar o que aconteceu agora nas
refinarias e nos portos, quando os tanques foram
para as refinarias e os fuzileiros navais foram para
os portos. Os serviços essenciais não seriam pre
judicados, porque o Governo teria condições de
usar o instituto da requisição, para evitar que um
s"erviço essencial prejudicasse a comunidade.

O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO 
(Fora do microfone. Inaudível.) ...porque a cate
goria que não se dispõe a fazera greve não conse
gue valer as suas reivindicações.

No nosso caso, que é o caso dos ferroviários,
principalmente na década de 60 os ferroviários
chegaram a ser o carro-chefe do movimento sin
dical brasileiro, e conseguiram, através da greve,
ver atendidas suas reivindicações. De lá para cá,
somente em 1985, quando fizemos uma greve
em São Paulo, é que conseguimos sentar à mesa
de negociação com o Govemo para discutir nos
sas reivindicações.

Sou de opinião, e também todas as Lideranças
com as quais tivemos a oportunidade de nos reu
nir, discutir, sobre o direito de greve, que a única
restrição que deve haver é de que a greve deve
ser decidida pela própria categoria em assembléia
da categoria. Não pode uma liderança sindical
simplesmente decidir pela categoria. Fique ex
presso no texto constitucional que a greve é um
direito do trabalhador, que ninguém será punido
por participar de greve deliberada em assembléia
de sua respectiva categoria profissional.

Era o que tinha a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao Constituinte Júlio Costa
milan.

O SR. CONSTITUINTE JáUO COSTAMILAN
_ Sr. Presidente, esta questão da greve, indiscuti
velmente, tem servido para conceitos, interpre
tações, conclusões, manifestações as mais diver
sas, análises que são feitas estritamente do ponto
de vista ideológico de a, de b ou de c.

Nesta intervenção, Sr. Presidente, devo dizer
que o trabalho que estamos participando nas Sub
comissões e na Constituinte é de definir, pura
e simplesmente, se a greve deve ser considerada
ou não no texto constitucional, se a greve deve
constar do texto, ou não deve constar do texto.
Entendo que sim, e defendo esta posição porque
antes do texto constitucional - parece-me 
o trabalhador consciente, unido, traça seu destino,
traça suas posições, traça seus caminhos. ~a~a
que esse caminho seja preservado, é necessano
que haja na Constituição um amparo, uma segu
rança e uma defesa. Por isso é discutível. .

Minha posição é clara. Já consta na Consti
tuição o direito de greve. A maneira como deve
ser respeitado esse princípio é que nesta oportu
nidade, nesta Constituinte, estamos sendo desa
fiados, para que efetivamente saibamos e te~a
mos a competência para que o texto constitu
cional reproduza com fidelidade a segurança ~e
o trabalhador precisa ter, para que o seu exercício

de greve seja efetivamente pleno, e possa, com
todas as condições, fazer valer o seu direito.

Algumas-observaçõesprecisam ser feitas sobre
o conceito de greve, as resistências que se estabe
lecem com respeito às greves, as divergências
que existem com respeito às greves. É preciso
que se diga, Sr. Presidente, que esses aspectos
envolvem vários fatores. Os trabahadores muitas
vezes se desencantam e não acreditam na greve,
não confiam na greve, porque participaram de
um movimento e esse movimento, por uma ou
por outra razão, fracassou. Uma greve fracassada

. gera efeitos os mais danosos para o movimento
de conscientização e de confirmação de uma po
sição efetivade manutenção de greve. Então, não
pode ser deixada de lado a análise de alguns as
pectos. Digo isto, Sr. Presidente, com toda simpli
cidade de um trabalhador metalúrgico que fui.
Fui grevista, participei e senti na participação da
greve, como, posteriormente, como advogado de
trabalhadores, de sindicatos, dando assistência
em movimentos paredistas, senti os vários aspec
tos que influem para que a mobilização dos traba
lhadores seja dificultada e encontre obstáculos
para se concretizar efetivamente, como é o desejo
e deveria ser o desejo de todos os trabalhadores
indistintamente.

Muitasvezes, a greve começa com dificuldades
imensas e já começa condenada ao fracasso na
fase e na postura das negociações.

Aquela desconsideração que o nobre Deputado
Edmilson Valentimfalava que sentiu e sofreu nas
gestões e nas negociações de que participou em
movimentos de greve, em que na fase de negocia
ções os empresários, os patrões, não davam a
consideração devida para aqueles que represen
tando os trabalhadores, ali estavam sentados à
mesa, devo dizer que essa situação eu vivi tam
bém. V1Vi como trabalhador e vivi como advogado.
Isso acontecia, Sr. Presidente, quando estávamos
tentando a mobilização, estávamos tentando, in
clusive, um movimento desse nível com ameaça
de greve, mas quando não estávamos efetivamen
te, concretamente, respaldados pela mobilização
da classe que estávamos representando. Isso
acontecia. Quando o patrão observa e sabe, e
ninguém melhor do que ele está informado, por
que sempre tem os seus agentes informadores,
quando isso acontecia, era porque o movimento
que nós preconizávamos, que pretendíamos não
estava ainda consolidado. Em momentos em que
estãvamos devidamente respaldados, em que o
movimento efetivamente demonstrava que ia ter
a deflagração praticamente total, a conversa era
outra, o entendimento era outro, a receptividade
era outra e o desejo de resolver o problema tam
bém era outro.

Faço isso e falo com tranqüilidade, porque é
a realidade vivida. Os líderes sindicais que aqui
estão, alguns dirigentes sindicais que participam
hoje mais atualizados dessa ação sindical, devem
sentir e devem também observar que isso ocorre
- quando a mobilização não está consolidada,
como é necessário e devido para um movimento
dessa ordem. Isso influimuito.

Por isso, quando ouvia manifestação do colega,
eu recordava que isso também aconteceu e acon
tece e haverá de acontecer. Para isso, muito influi,
e é quase definitivo, que nós e os líderes sindicais
tenhamos responsabilidade imensa de fazer efeti
vamente a conscientização do trabalhador. O tra-
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balhador precisa ter, na sua unanimidade, a men
talidade dos seus direitos, compreender e ter
consciência dos seus direitos, das suas reivindi
cações esaber que a união somente haverá de
lhe dar a força. Para que isto aconteça, há outros
aspectos que influemtambém. E muita influência
tem o líder sindical.

Eu observava que lideranças sindicais que ti
nham credibilidade, lideranças sindicais que ti
nham conceito pessoal e postura pessoal, lideran
ças sindicais com lealdade à sua classe, que as
suas atitudes em nenhum momento deslustraram
aquela confiança que o trabalhador precisa ter
no seu líder, as coisas também eram diferentes.
A aglutinação do trabalhador, a união do traba
lhador e a ocorrência do trabalhador aos movi
mentos também eram diferentes. O líder condu
zia, o Iider tinha a confiança de sua categoria.
São todos aspectos que concorrem para uma
greve. A natureza do pedido também feito, os
limites,os critérios da postulação, tudo isso influi,
definitivamente, para que a greve tenha sucesso
ou a greve tenha fracasso. Os fracassos que se
observam em algumas greves neste País, ou em
alguns Estados, têm conduzido a que áreas traba
lhadoras fiquem descrentes da sua própria força.
Por isto, a importância, a responsabilidade das
nossas lideranças sindicais,para que efetivamente
o trabalhador brasileiro, o servidor brasileiro, t0
dos eles, indistintamente, formem a mentalidade
do seu direito,da sua força; as lideranças sindicais
têm uma importância capital nisto tudo, pela sua
postura pessoal, pela sua dignidade pessoal, pelas
suas posições, sabendo colocar-se, inclusive,aci
ma das suas deterrnínações ideológicas, mas sa
bendo, acima de tudo, que estão representando
uma classe que tem a responsabilidade do con
duzir uma categoria inteira; muitas vezes, há mo
mentos de dificuldades, que passam a viver, pos
teriormente, a uma greve fracassada. Os efeitos
repito,de uma greve fracassada são os mais dane:
sos e os mais conseqüentes para os trabalha
dores. Se o trabalhador brasileiro tiver- isto ain
da demandará tempo - se o trabalhador brasi
leiro ao lado da segurança constitucional o seu
ade, estabeleça como desejarem, se o trabalhador
tiver,ao lado disso, a credibilidade nos condutores
da sua ação e da sua mobilização,teremos, dentro
de mais alguns anos, um movimento de trabalha
dores organizado neste Pais de tal sorte que ele
estabelecerá os seus direitos,estabelecerá as suas
diretrizes, estabelecerá as suas reivindicações, e
haverá de consegui-Ias com mais facilidade e
mais rapidamente.

Sr. Presidente, por isso me integro àqueles t0
dos, e nesta hora - e assim queira Deus - esta
Constituinte seja integrada por homens que te
nham a sensibilidade, na sua maioria, de com
preender os problemas dos trabalhadores brasi
leiros,compreenderos anseios da classe trabalha
dora e com competência, compreendendo isto,
saber dar, na Constituição a ser elaborada, a me
lhor formulação para que os direitos dos trabalha
dores sejam assegurados plenamente no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Jã
que todos falaram, quero também dar o meu pon
to de vista pessoal.

O SR.REtATOR (MárioLima)- Sr. Presidente,
só um minuto, para prestar um esclarecimento
aos nobres Constituintes.

Falou-se muito da entradados tanques nas refi
narias da Petrobrás. Eu estava na refinaria, na
qualidade de Presidente do Sindicato, quando
chegaram os tanques, e custou-me acreditar no
que estava vendo: fiquei perplexo, não entendia
que um problema tão banal, em qualquer País
do Mundo, as nossas Forças Armadas exibissem
metralhadoras pesadas, blindados e uma ocupa
ção bélica, os soldados com os dedos no gatilho
- não sei se aquilo faz parte, nunca fui militar...
Foi um mal-estar, uma revolta e o efeito foinega
tivo.ADiretoriada Petrobrás, que pediu ao Gover
no mandasse as tropas, teve que retirar as tropas,
porque o efeito foi negativo. Em vez de arrefecer
o ânimo do trabalhador, a mobilização aumentou
esse ânimo.

Por que houve isso? Quàse todos os compa
nheiros me ajudaram a entender, sendo que o
companheiro Deputado Edmílson Valentim, aqui
ao meu lado, disse uma coisa que me ajudou
muito a entender. Essas categorias, tidas como
essenciais, só são lembradas que são essenciais
quando estão emgreve. O médico, por exemplo,
que tem hoje uma vida difícil, - e conheço médi
cos que se formaram com uma dificuldade tre
menda, e que para viver correm como loucos,
trabalham de seis da manhã até à meia-noite para
ter um salário miserável no finaldo mês. Conheço
de perto este drama. O sujeito sonha em ser mé
dico e depois que se forma, para viver, tem uma
vida miserável. O trabalhador de petróleo trabalha
em condições de insalubridade, de perigo, com
todo tipo de dificuldade, e ninguém se lembra
de que ele é essencial. Agora, no dia em que
ele faz greve - como disse o ilustre Deputado
Edmilson Valentim - o sujeito lembra que ele
é essencial. A Nação esquece dele.

A Petrobrás ainda é dirigida pelos mesmos ho
mens que estão aí há vinte anos. A Petrobrás
é a única empresa do Mundo que não tem diretor
de pessoal de recursos humanos. Eu disse isto
ao Ministrodo Exército,com quem conversei uma
hora, e ele ficou horrorizado quando soube que
a Petróleo Brasileiro, S/A, a Petrobrás, com ses
senta mil empregados, não tem um diretor de
recursos humanos, porque as coisas eram resol
vidas assim: como eles sabiam que o trabalhador
de petróleo é incluído como categoria essencial,
quando havia um impasse o chefe do pessoal
ligava para o SNI, para o Ministro do Trabalho,
e dizia: "intervenção no sindicato e prisão dos
dirigentes sindicais". Então, não havia necessi
dade de negociar.

Esse incidente foi mais uma prova disso; os
negociadores da Petrobrás perderam a autoridade
nas negociações, perderam o controle da situa
ção, e, para não perderem os seus empregos,
levaram a Nação ao sobressalto, Todos ficamos
sobressaltados quando vimos que todos os princi
pais [ornais, os secundários e os de terceira impor
tância no País deram a seguinte manchete: "Tropa
do Exército ocupa refinaria".Quem leu os jornais,
do Amazonas ao RioGrande do Sul,as manchetes
foram essas. A Nação ficou intranqüila e pensá
vamos que ia haver um retrocesso institucional.
Por que tudo isso? Pela intolerância.

Ora, estamos com uma inflação, nos três pri
meiros meses do ano, superior a 50 por cento.
Tanto é ruim para o empresário como é para
o trabalhador. O empresário perde todos os seus
orçamentos, todas as suas estimativas de investi
mentos, perde o controle de tudo. E o assalariado,

quanto menor o salário, mais entra em pane. Pas
sou de dois digitos a inflação, é o caos. A classe
média corta o supérfluo, mas o trabalhador corta
é a comida mesmo; é o filho que deixa de ir
à escola, porque ele não tem dinheiro para pagar
o ônibus, porque para comer ele consegue com
prar no boteco da esquina para pagar no fim
do mês, mas o transporte não tem isto. O traba
lhador de salário baixo deixa de mandar os filhos
para o colégio, porque não tem dinheiro para
pagar o ônibus de manhã. Esta é a realidade do
País: uma inflação de três digitos e eles querem
que se atenha à data-base. A resposta da Petro
brás para os seus trabalhadores foide que a data
base é em setembro: quer dizer, vamos morrer
até setembro. Quando se fez o acordo do ano
passado, era outra realidade. Isso acontece com
petroleiro, com metalúrgico, com comerciários,
com os valorosos companheiros bancários, ao
ponto de o Presidente do Tribunal dizer que hoje
a categoria bancária inexiste, é uma categoria in
termediária, o sujeito só é bancário enquanto não
arranja um emprego melhor. Ele chegou ao ponto
de dizer que o salário, hoje, do bancário, não é
nem um salário, é uma mesada, devido o salário
ser tão baixo, tão insignificante.

O casoda PETROBRÁS foieste: a PETROBRÁS
não negociou, impôs o que quis e cometeu outro
erro. Na véspera de fazer o reajuste salarial para
corrigir as perdas inflacionárias, resolveu, a pre
texto de corrigir a curva salarial dos seus técnicos
de nível superior, que representam cerca de 10
por cento da força de trabalho da empresa, fazer
uma correção diferenciada. Então, na véspera do
mês que antecedia, ela deu uma correção de cur
va, onde esses técnicos tiveram uma correção
bem mais alta. Na véspera, parece que foi feito
de propósito. Eu chego até a pensar que eles
queriam realmente criar um problema para este
País e para o próprio Presidente da República,
porque esses homens são os mesmos que estão
aí desde 64, pondo e dispondo das coisas sem
ouvir ninguém. As coisas eram resolvidas assim:
manda intervirno sindicato e prender os dirigen
tes sindicais. Sei porque fui preso e vi outros se
rem presos. Quando num país democrático, civili
zado, não é assim que se age. O que me deixa
feliz, como Parlamentar e como dirigente sindical,
é ouviro que ouviaqui de todos os Parlamentares,
cada qual dando uma contribuição pessoal, mas,
no essencial, todos reconhecendo que o direito
de greve é um direito inalienável do trabalhador
moderno, porque senão ele vira escravo. O caso
da PETROBRAS foi este, meus nobres Compa
nheiros - foi intolerância, foi incompetência e
foi ainda o resquício do autoritarismo neste País.
O Estado, como patrão, é igual como outro qual
quer. O trabalhador da estatal, quando ele caiu
de um andaime, ele morre do mesmo jeito que
um trabalhador de uma empresa privada.O traba
lhador de uma estatal, quando está com o salário
defasado, ele tem dificuldade de se alimentar, de
mandar um filhopara a escola. É a mesma coisa.
A lei que rege a empresa privada é a mesma
que rege as estatais, é a Consolidação das Leis
do Trabalho, essa malfadada.

Então, peço aos nobre Constituintes que, ao
ouvirem ou lerem notícia na grande imprensa,
que nem sempre se preocupa muito com o que
está lá embaixo, o trabalhador, atentem. Tenho
certeza de que foi isso. Aquilo o que resultou na
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ida das Forças Armadas, que deixou a Nação
intranqüila e perplexa, foi conseqüência do autori
tarismo, da incompetência dos negociadores da
PETROBRÁS. Na empresa estatal, infelizmente,
não há punição. Se fosse qualquer empresa priva
da, esses homens seriam chamados às falas. Na
PETROBRÁSeles continuam lá, e certamente se
rão até promovidos.

Por isso, defendo a tese de que essas empresas
têm que ser fiscalizadas e controladas pelo Con
gresso Nacional.

O SR. CONSTITUINTE CEUO DE CASTRO
- Apenas para resgatar um aspecto importante
do debate aqui, hoje, que me parece muito perti
nente.

A Subcomissão, por sua totalidade, senão a
maioria, se pronunciou categoricamente em rela
ção ao direito de greve, ou à liberdade de greve,
como fazendo parte essencial do chamado jogo
democrático. Essa percepção cristalina e transpa
rente da maioria da Subcomissão é que permite,
inclusive, discutir e entender temas aparentemen
te polêmicos, como os dois que foram colocados:
a questão da legitimidade do movimento grevista
e a questão do piquete.

Sr. Presidente, a legitimidade da greve tem um
antecedente de ordem objetiva, material, claro.
Não há exemplo nenhum de categoria que entre
em greve se não tenha sentido os efeitos da situa
ção em que essa categoria vive. Então, é um pré
requisito. Mas aí exista, para conferir legitimidade
ao direito de greve, ao exercício de greve, uma
regra básica, essencial -'- e chamaria até regra
de ouro do regime democrático, de toda a demo
cracia representativa - ou seja, a legitimidade
provém do voto da maioria. Aqui estamos numa
Assembléia Nacional Constituinte e o que a maio
ria decidir é acatado.

A legitimidade vem daí. A assembléia de traba
lhadores, convocada para uma finalidade espe
cífica, decide, por sua maioria, por assumir uma
greve. Daí nasce a legitimidade. Por este mesmo
motivo é que se explica, também, a defesa que
nós, sindicalistas, fazemos do uso do piquete. E
perfeitamente legitimo e lícito utilizar-seo piquete
dentro das regras do jogo democrático. A regra
de ouro da democracia é a vontade da maioria,
é a decisão por maioria, mas há outra comple
mentar: a vontade da maioria tem que se subme
ter à minoria. Se essa minoria se rebela ou pode
rebelar-se contra a vontade da maioria - no caso
tentando furar uma greve -, é lícito, é legítimo,
é do jogo democrático que essa maioria utilize
os recursos para impedir que a sua decisão seja
desrespeitada na prática.

Sr. Presidente, resgatando este ponto essencial,
coloco estas duas observações a respeito da legiti
midade e a respeito do uso do piquete, que se
inserem, se encaixam como'uma luva dentro das
regras básicas dó convívio'democrático de uma
sociedade pluralista que estamos tentando aqui
inserir no preceito constitucional, que define o
direito à liberdade de greve.

A SRA. CONSTITUINTE WI!flIA MNA- fiquei
muito satisfeitacom as colocações feitas pelo Rela
tor, Deputado Mário Uma, porque, inclusive, fo
ram contrárias às colocações feitas pelo Senador
Ronan Tito, quando S. Ex' se reportou a uma
conversa que havia tido com os nossos gover
nantes. Realmente, naquele momento, aconteceu

a interferência das Forças Armadas, porque era
para manter um serviço essencial que ia trazer
prejuízo à comunidade.

Vejo duas colocações diferentes, embora o Se
nador Ronan Tito tenha colocado para debate,
mas ficou bem claro que a resposta que lhe foi
dada, com relação ao problema da interferência
das Forças Armadas nas greves, tinha sido para
manter um serviço essencial que ia trazer prejuízo
à comunidade, quando sabemos que não foi isto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Co
mo membro da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos, também da
rei uma opinião sobre o direito de greve.

A história, dá notícia das manifestações dos
trabalhadores desde os remotos tempos do escra
vismo. Dizem quejá na construção das pirâmides,
para não morrer de fome, milhares de trabalha
dores muitas vezes se rebelaram, que era a forma
de que eles dispunham. Há a famosa rebelião
de Espartaco, que já virou até romance e filme,
que mostra a reação dos oprimidos contra o
opressor.

Na fase da industrialização, quando a classe
operária ainda não era uma classe em si, não
tinha consciência do seu papel na História, nem
da sua força, falam-se dos movimentos Iudístas,
em que muitas vezes os operários se voltavam
contra as máquinas, tentando destruí-Ias, pensan
do que elas é que eram os seus inimigos, porque
diminuíam o número de empregos, quando mui
tos eram demitidos com a adoção de uma nova
máquina. Depois a classe operária foise conscien
tizando, passando a ser uma classe para si e co
meçou, então, a dirigiros seus movimentos contra
os verdadeiros responsáveis pela sua situação de
penúria, de miséria

O Brasil é um País sabidamente de renda híper
concentrada. Sabemos todos, e ninguém discute,
nos últímos vinte anos, nos anos do autoritarismo,
essa concentração se agravou de maneira muito
acentuada, e hoje o poder aquisitivo dos trabalha
dores, em muitas categorias, menor que em 64.
Aípergunta-se: de que arma pode dispor o traba
lhador, quer seja operário ou trabalhe na presta
ção de serviço, de que arma pode dispor ele para
impedir que esse processo de concentração da
riqueza, que o produto do trabalho humano se
concentre, mais e mais, de forma mais injusta,
nas mãos de uma minoria? Há de haver uma
arma, e a nossa Constituição há de reconhecer
essa arma, mesmo porque o Brasil de hoje, de
87, já difere muito do de 46. Hoje temos 8 milhões
de assalariados agrícolas associados à Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
quatro milhões de trabalhadores fIliadosaos sindi
catos. Os servidores públicos, que foram discrimi
nados de toda forma, no entanto, conseguiram
se organizar ,em 4 mil entidades, tudo na busca
de não se deixar esfomear sem resistência

Por isso, entendo eu que não há como não
constar da atual Carta o preceito que assegure,
que reconheça o direito de greve e que proíba
qualquer medida no sentido de anulá-Ia. Claro
que a greve é sempre um recurso que vem poste
riormente às negociações, quando estas não dão
resultado, quando o patrão simplesmente vira as
costas às negociações e não quer ouvir. Fala-se
que o Brasil teve 2 mil e 400 greves em um ano,
nem por isso ganhou recorde nenhum. Muito
mais grevistas/dia existem nos países desenvol-

vidos: é só pegar as estatísticas dos próprios Esta
dos Unidos, da Inglaterra, para se ver que a arma
foi muito mais usada lá, nesses países que, no
entanto, se desenvolveram.

Precisamos exercitar o direito de greve de ma
neira não condicionada.

O preceito referente à questão de atividades
essenciais tem que ser enfrentado. A proposta
apresentada pelo Constituinte Augusto Carvalho,
dizque os trabalhadores das categorias essenciais
são responsáveis perante a população, no sentido
de avisá-Ia de que a paralisação está sendo o
último recurso, já que as negociações resultaram
infrutíferas.

Em 46 a Constituição também assegurou o
direito de greve, mas remeteu a regulamentação
para a leiordinária. E essa regulamentação anulou
por inteiro. Para se fazer uma greve, de acordo
com a lei, que a regulamentou, era preciso convo
car uma assembléia com dois terços, se não me
engano, da categoria, com editais publicados,
confirmados daí a tantos dias, era como se dizia
naquela ocasião. A Lei de Greve era a verdadeira
negação do direito de greve.

Entendo que não temos do que nos admirar
pelo fato de que várias categorias profissionais
estão exercitando o direito de greve. Isso é ilegíti
mo. Saímos de uma época de achatamento sala
rial, de apertar o cinto, violento, e mal estamos
começando, assistindo começar a tentativa de re
cuperação desse poder aquisitivo que nos foi to
mado.

Alegitimidade de se decidir sobre a deflagração
da greve, naturalmente as lideranças não fazem.
Se não tiverem representatividade suficiente ou
se estão decidindo sem levar em conta os anseios
de suas categorias profissionais, seguramente o
movimento não ocorrerá. Não é a isto que temos
assistido. Embora não vamos fazer uma Consti
tuição levando em conta a experiência destes últi·
mos dias, aqui, na Capital da República, só do
serviço público, foram 17 greves nos últimos me
ses, desde que o Cruzado ncomeçou a reduzir
violentamente o poder aquisitivo, a reduzir o ali
mento na casa dos trabalhadores.

E por falar em serviços essenciais, a experiência
que Brasília traz para nós, nestes dias recentes,
aqui pararam médicos, aqui pararam auxiliares
hospitalares, os professores, os auxiliares da edu
cação, paralisaram bancários, a que nós assisti
mos, diversos serviços e nenhum pronto socorro
parou por causa disso. A CAESB parou por duas
vezes, há meses recentes, e não desligou a água
de nenhuma casa e nem deixou de dar assistência
às necessidades de reparação. Os servidores pú
blicos estão dispostos a conquistar o direito de
sindicalização, e juntamente com a sindicalização,
que é hoje o seu maior anseio, o direito também
de fazer greve.

Temos a esperança de que a Carta a ser elabo
rada em 1987 para o Brasil, haverá de assegurar
esse direito. Os servidores públicos foram, talvez,
a categoria mais reprimida quanto às suas mani
festações, por isso mesmo a mais prejudicada
quanto a seu ganho, durante os anos da ditadura.
Nunca o reajustamento salarial correspondia ao
índice de inflação. Agora é uma tentativa a que
temos assistido de buscar a recuperação.

Encerrarei citando um fato. Todas essas greves
a que estamos assistindo aqui, na Capital da Repú-
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blíca,têm ocorrido sem que todos os dias tenham
sido pagos como resultado dos acordos. Vimos
greve dos previdenciários, greve dos servidores
do Rio Grande do Sul, e nenhum deles teve o
ponto cortado, porque na negociação sempre
houve assegurado o direito de receber pelos dias
paralisados. No entanto, recentemente, no dia 25
de março, os trabalhadores fizeram um dia de
protesto no País, em vários Estados, um dia de
luta, apenas como uma advertência. APresidência

I da República mandou que os Ministérios cortas
sem o ponto e demitissem de função de confiança
aqueles que tivessem faltado naquele dia. Tive
mos oportunidade de fazer um telegrama ao Pre
sidente da República, pedindo pelo menos igual
dade de tratamento. Se todos 05 outros estavam
ou estão em greve e não foram punidos com
dias cortados, por que apenas os servidores públi
cos federais, num único dia de manifestação, pa
cífica e ordeira, mereceram essa forma de repres
são. Ainda estamos aguardando a resposta e es
peramos que ela venha a fazer justiça aos servi
dores públicos.

Concluindo, nos filiamos à corrente que defen
de o pleno direito de greve para os trabalhadores
em geral, indistintamente, e se diga expressamen
te, diferentemente de 46, "que a lei regulamen
tará", dirá que "nenhum texto poderá limitar esse
direito", para amarrar as mãos daqueles que, em
nome do cumprimento, ou de uma legislação
posterior, anulam, em geral, o preceito da Lei
Maior.

o SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN 
Companheiros, depois de todos estes debates,
muitas coisas ficaram claras e até, entre nós, nos
tomamos mais conhecidos na questão de seus
pontos de vista e muita identificação existe na
questão do direito de greve.

Não vou fazer uma colocação longa, porque
o assunto que pretendo colocar é longo e ainda
vamos ter outras reuniões.

É muito importante que se entenda que nesta
Constituinte que estamos trabalhando, para cons
truirmos uma Constituição justa, no meu entendi
mento três pontos serão muito importantes, fi
quem esclarecidos na nova Constituição, até por
que são pontos que, no meu entendimento, estão
entrelaçados entre si: a questão da dispensa por
justa causa ou estabilidade no emprego; a questão
da liberdade e autonomia sindical; e a questão
do direito de greve. Na verdade, se influenciam
entre si.

Fiquei muito satisfeito com a colocação do
companheiro que me respondeu à indagação que
fIZ aos demais, na questão da legitimidade da
deflagração da greve. Realmente é o que gostaria
de ouvir, para ser deflagrada a greve, que haja,
evidentemente, necessidade e tenha a maioria ab
soluta dos trabalhadores.

Quanto à questão do piquete, mesmo sendo
uma manifestação democrática de uma decisão,
e aceito o piquete como uma manifestação demo
crática da decisão, mas não aceito que o piquete
seja utilizado com violência, com agressão. Real
mente não aceito como princípio também demo
crático. O piquete deve existir, pode existir, agora
não a violência, a truculência dentro do piquete
aos demais companheiros de trabalho, os traba
lhadores. Esse - não sei do ponto de vista dos
demais - é um ponto muito importante que deve
ser colocado.

No Estado brasileiro, principalmente após pe
ríodos eleitorais, temos encontrado permanente
mente uma perseguição política e demissões por
razões políticas, até mesmo em governos ditos
e tidos como democratas. Após eleições, com
propostas durante campanha de democracia, de
liberdade, assumem as funções públicas e demi
tem servidores por razões políticas.

Dai a razão, que penso e entendo, a dispensa
sem justa causa é um assunto que deve ser muito
bem esclarecido nesta Constituinte, principal
mente ao servidor público, que este vem sendo
permanentemente injustiçado e perseguido.

Na questão da liberdade sindical, há necessi
dade de se implantar o direito da liberdade sindical
ao servidor público, até porque ele tem o direito,
até porque ele é regido pelas mesmas leis até
o presente momento, a CLT, na maioria dos ca
sos, e ele não consegue encontrar uma tribuna,
uma associação sindical que dê forças às suas
reivindicações e negociações. Não estamos mais
numa época em que possamos ter dogmas: todos
os assuntos devem ser discutidos com clareza.
Não podem existir assuntos e categorias que fi
quem impedidos de se pronunciar pelo fato de
pertencerem a uma categoria específica de fun
cionalismo público.

Na medida em que formos evoluindo na nossa
discussão e debatendo os demais pontos, tenho
certeza de que, com o espírito de avanço, todos
vamos construir, dentro desta Subcomissão, sem
dúvida nenhuma, uma grande contribuição ao
País.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Sr. Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTEPAULO PAIM - Serei
breve.

Apresentei a questão da liberdade de greve jun
to com uma série de companheiros que levan
taram o direito de greve. Para mim é importante
que o princípio está assegurado na maioria das
colocações, diria quase 100% das colocações.
Só registro que a questão da liberdade de greve
é uma argumentação segundo os Professores
Egan Gral, Francisco Correia Belfort, Godofredo
da Silva Teles, HélioPereira Bicudo, Paulo Singer,
e Raimundo Faoro que levantam essa discussão.

Coloco, com toda a fraternidade com os meus
Pares, que, desde que, temos assegurado e exer
cício de greve, tenho quase certeza de que vamos
conseguir aqui tirar, inclusive, uma redação em
comum, que assegure, de fato, à classe trabalha
dora o exercício.

Respondo, rapidamente também, à questão do
piquete de greve.

O piquete, no nosso entendimento, é o resul
tado de uma deliberação da Assembléia dos Tra
balhadores. A maioria dos sindicalistas aqui, náo
sou só eu, tem experiência em centenas de greves.
A recomendação sempre é de que os piquetes
sejam pacíficos, e piquetes de convencimento.
Isto é válido, pelo mesmo lado que os empresários
usam das mais variadas artimanhas, como tele
gramas, ameaças, inclusive, para que os trabalha
dores compareçam ao trabalho. O piquete tem
o objetivo de conversar, de discutir, de colocar
para os trabalhadores que se respeite a decisão
da assembléia. Podem ter certeza de que esta
é a posição dos trabalhadores. Ouvi também aqui
falar sobre a questão das categorias essenciais.

Recentemente na França houve a paralisação
da energia elétrica, houve passeatas na rua organi
zadas pela direita ou não. não vamos discutir,
contra aquele movimento. Isto faz parte do jogo
democrático e é uma conseqüência natural.
Quem estiver mais organizado, quem tiver mais
força, mais capacidade de resistência é que, de
fato, no fim da greve vai conseguir os seus obje
tivos.

Era só isto, para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Só concluindo um raciocínio do Deputado
Paulo Paim, que me parece faltou.

Nossa demonstração de força, com as contra
posições da própria sociedade, dos próprios seg
mentos da sociedade que se manifestam em de
terminado movimento, talvez vá confluir no pre
núncio de uma sociedade mais democrática, mais
civilizada, os empresários, enfim, abram as suas
contabilidades, para dizer que ali têm uma mar
gem de lucro de tanto que permita a negociação
chegar a determinado patamar.

Caminha-se para uma perspectiva desta. O
grande problema da participação dos trabalha
dores no lucro está vinculado à questão dos direi
tos dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Se
ninguém mais quer fazer uso da palavra, conside
ramos encerrado este tema. Devemos marcar ou
tro tema para amanhã.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Era o que
queria lembrar ao nosso Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tal
vezamanhã mesmo, já submetamos à aprovação,
aqui, uma relação de temas, para já irmos pensan
do a propósito, lendo a respeito. Distribuiremos
amanhã uma relação, mas antes a submeteremos
ao Plenário.

O SR. RELATOR (MárioLima)-Sr. Presidente,
peço a palavra.

OSR.PRESIDENTE(GeraldoCampos)-Tem
a palavra V.Ex"

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Pergunto se
algum Companheiro tem sugestão sobre algum
tema. A minha posição de Relator, Sr. Presidente,
não quero, nem de longe, pareça que estou que
rendo a estabilidade.

O SR. CONSTITUINTEEDMILSONVALENTIM
- A proposta dele está correta. Está vinculado.
Estabilidade no emprego.

O SR. RELATOR (MárioLima) - Relacionei vinte
e três temas, a estabilidade é o quinto ponto. Hou
ve as sugestões dos ilustres Deputados Paulo
Paim e Max Rosenmann.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTEEDMILSONVALENTIM
- Só para ajudar a chegarmos a um consenso,
relacionamos em tomo de vinte e três temas. Hoje
discutimos um tema: o direito de greve, que levou
uma reunião. Temos vinte e três temas e temos
menos agora que dez reuniões. Amanhã, a Mesa
deve elaborar a proposta, inclusive inserir numa
reunião três ou quatro temas que, na nossa opi
nião, tem condições de discutir.
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A SRA.CONSTITUINTEWILMAMAIA- Líber
dade sindical.

O SR. CONSTITUINTEEDMlLSONVALENTIM
- Uma proposta que iríamos fazer amanhã já
era justamente no sentido de que, na reunião de
amanhã, discutissemos mais de um tema, inclu
sive a questão do salário: a questão da aposen
tadoria. Basicamente a questão do salário e da
aposentadoria, para que fossem discutidas ama
nhã. Abrangeria alguns assuntos que estão rela
cionados nos temas, e se consumiriam em uma
reunião três ou quatro temas. Com isso, dos vinte
e três já se resumiria bastante. Apartir de amanhã,
com o cronograma todo ele elaborado, num qua
dro demonstrativo, colocando para os Constituin
tes, passaríamos à discussão das outras questões,
principalmente porque são questões importantes
-aquestão da estabilidade, da organização sindi
cal, e diversas outras.

É uma proposta que faço: em vez de discu
tirmos a questão da estabilidade amanhã, díscu
tissemos os salários, a questão da aposentadoria.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Permite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTEEDMlLSONVALENTIM
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Sugiro à Mesa passe esses itens listados, para
que cada um possa opinar, inclusive sugerir ou
tros temas amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
idéia da Mesa está em elaboração. Assim que
tenhamos concluído o anteprojeto, o submete
remos ao Plenário, para que o Plenário confirme
ou altere, acrescentando ou suprimindo algum
tema.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM - Como
é longa, gostaria que a estabilidade no emprego
já entrasse amanhã, e poderíamos discutir, inclu
sive, esses dois temas logo em seguida, toda uma
manhã. A estabilidade é ponto fundamental, e
quanto mais rápido, como foi muito boa a discus
são do direito de greve, conseguíssemos já ter
uma clareza. Seria muito bom. E nada contra
as outras duas propostas, inclusive colocá-Ias jun
to para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
sua proposta é, então, estabilidade, salário e apo
sentadoria. Os três temas.

O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM - O pri
meiro ponto é a estabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Es
tão todos de acordo?

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Peço a palavra, Sr. Presidente,

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Tem
a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Sóuma pequena observação. Há o problema
que está bem vinculado à questão da estabilidade
no emprego, e não sei se está listado nessa rela
ção, ou seja, o problema das locadoras de mão
de-obra. Está vinculado diretamente à questão
da estabUidade. Sugiro seja agregado à discussão
de amanhã.

O SR.RELA.TOR (MárioUma) - Relacionamos
vinte e três ternas, mas há alguns que se relacio
nam muito de perto, e vamos chegar à conclusão
que eles vão-se fundir. Por exemplo: quando fala
mos de salário, falamos da proibição de diferença
de salário, o problema do salário miniino, o salário
noturno, família, décimo-terceiro. No fim, vamos
ter cinco itens que se resumem em um. Amanhã,
díscutíríamos, como sugeriu o Constituinte Paulo
Paim, a estabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
salário e a aposentadoria.

O SR. RELA.TOR (Mário Lima) - Daria para
se discutir aposentadoria e salário. A alocação
da mão-de-obra já entra por outro prisma. É uma
fundamentação que tem certa diferença.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- É terna muito correlato, está estreitamente liga
do.

O SR. RELA.TOR (Mário Lima) -.Tem correla
ção. Não há um terna desses que não tenha corre
lação. Todos se relacionam.

Esse problema das alocadoras de mão-de-obra
é tão grave que vai comportar um dia somente
para ele. É muito grave esse problema. As aloca
doras de mão-de-obra instituíram no Século XX
os novos escravos.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- O problema crucial que tem o movimento sin
dical hoje é a luta pela estabilidade no emprego,
é por ela que se batem os trabalhadores em greve,
é contra ela que se organizam lobbies poderosís
simos. A questão da alocação de mão-de-obra
envolve, inclusive, a relação de trabalho de funcio
nários aqui, na Câmara, neste Congresso Consti
tuinte, no Ministério do Trabalho, nos diversos
órgãos públicos. É uma questão de magnitude.
É necessário que a Constituinte se debruce ime
diatamente sobre esta questão, vinculada, pela
sua premência, à estabilidade. Hoje, em nome
desse contrato temporário de serviço, de três me
ses, trabalhadores ficam aí vinte anos nessas alo
cadoras de serviço, burlando completamente a
legislação. Então, está vinculado muito mais, tal
vez, do que a questão do salário.

O SR. RELA.TOR (Mário Lima) - Este proble
ma da alocação de mão-de-obra é dos mais com
plexos deste País. Inclusive ele se fundamenta nu
ma lei...

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Muitos militares envolvidos aí.

O SR. RELA.TOR (Mário Lima) - Há, inclusive,
muita corrupção em tudo isto aí, que é o cimento
que serve de alicerce para tudo quanto é coisa
danosa para o trabalhador. Corno a margem de
lucro é muito grande, particularmente nas empre
sas estatais, onde hoje prolifera muito estão-se
extinguindo quadros pará, no seu lugar, colocar
empresas contratadas. Esse problema talvez seja
mais acentuado nas empresas estatais. A lei é
clara. Este problema é tão profundo que vamos
chegar à conclusão de que talvez uma sessão
só seja pouco. E sério mesmo. Convivo com esse
problema no dia-a-dia.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Para
tentar acomodar as sugestões, já que estamos,
em grande parte, de acordo, discutiríamos a esta
bilidade, incluindo a parte de locação de mão-de-

obra e o salário. Se, porventura, não der para
o terna ser esgotado na sessão, o passaríamos
para outra.

O SR. RELA.TOR (Mário Lima) - Proponho
excluamos a aposentadoria para não sobrecar
regar muito a pauta de amanhã. Então, fica salá
rio, estabilidade e locação de mão-de-obra.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
-Se chegarmos no horário, dá para colocar mais
algum tema ainda.

O SR. MAX ROSENMANN - Podemos pedir
esse esforço.

O SR. RELA.TOR (Mário Uma) - Salários, nos
seus diversos aspectos, estabilidade, aposentado
ria e locação de mão-de-obra, problema de uma
complexidade muito grande.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está
combinado desta forma: estabilidade, abrangen
do locação de mão-de-obra e salário. Amanhã
às 9 horas.

Fazemos um plano de apelo aos presentes para
que sejamos pontuais, chegando no início dahora
aprazada, a fim de iniciarmos a reunião às 9 horas,
e, assim, possamos esgotar os ternas, porque,
na reunião de amanhã às 17 horas, já iremos
ter as primeiras audiências com as três entidades:
com o DIAP, com a CONTEC e com a USI.

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN
O horário de cada sessão são três horas. Devia
ser sempre três horas, e o tempo que começar
atrasado seja penalizado por nós mesmos, de pro
duzirmos as três horas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está
encerrada a reunião.

(Encerra-se a reuniiio às 20 horas e 5 mi
nutos.)

REUNIÃO EM 23 DE ABRIL DE 1987
ÀS 17:00 H

O SR. ULYSSESR.RESENDE -Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, meus Srs. e SI"", companhei
ros:

O DIAPse sente muito honrado de, nesse dia,
comparecer aqui para' prestar esclarecimentos,
informações e colaborar com o trabalho que vem
sendo feito da mais alta responsabilidade no que
diz respeito à elaboração de uma nova Carta
Constitucional.

Nós pretendemos cingir a nossa apresentação
fundamentalmente em três pontos: um que diz
respeito especificamente à questão da lei de greve
que, no dia de ontem, inclusive, me foi solicitado
por Constituintes presentes que fízesse um escla
recimento sobre a situação do direito de Greve,
a proposta válida em tomo da questão do direito
de greve. Paralelamente, queremos fazer algumas
considerações sobre a atuação governamental de
estar paralelamente ao trabalho da Constituinte,
elaborando, segundo o amplo noticiário dos jor
nais e de amplo conhecimento do público, pro
posta de regulamentação da lei de greve, e, final
mente, pretendemos fazer uma exposição sobre
os vários itens, especialmente os itens fundamen
tais que interessam à classe trabalhadora. Eu gos
taria de dizer, em duas palavras, que o DIAP, que
é o Departamento Intersindical e Assessoria Parla
mentar, tem, nas su~ fileiras, como filiados, 350
entidades sindicais, entre elas, praticamente, a
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quase totalidade das confederações nacionais dos
trabalhadores, e que 05 seus estudos, o seu traba
lho têm sido sempre feitos com a presença de
técnicos integrantes destas mesmas entidades,
e que ele atua a um nível de buscar encontrar
sempre um denominador comum naquelas pro
postas de interesse da classe trabalhadora. Ou
seja, o DIAPnão é uma central sindical, ele não
tem posicionamentos próprios; o que o DIAPsem
pre encaminha é aquilo que representa o posicio
namento da própria classe trabalhadora ou o que
ele tenta expressar como posicionamento da clas
se trabalhadora.

Relativamente, à questão da lei de greve que
ontem me foi perguntado, gostaríamos, inicial
mente, de declarar que a nós nos causa muita
estranheza que, no mesmo momento em que
a Constituinte está tratando da questão, que, no
mesmo instante, esteja o Governo Federal, através
do Ministério do Trabalho, elaborando um texto,
e, segundo o noticiário amplo, e sem contesta
ções, envolvendo também o problema da organi
zação sindical. 05 jornais dão notícias de que
o projeto do Governo é um, aliás, diga-se antes,
na verdade, o Governo já encaminhou um projeto
ao Congresso Nacional. Há apenas a noticia de
que ele iria alterar esse projeto. E, como foi escla
recido, quando o Governo encaminhou o projeto
que está aqui em curso na Câmara dos Deputa
dos, como projeto do Executivo, que ele foi obri
gado a se jungir aos ditames da Constituição vi
gente, e que por isso o projeto, no que diz respeito
à questão das categorias essenciais, por exemplo,
ele foi obrigado a fazer um projeto dentro das
limitações constitucionais vigentes. No que diz
respeito à organização sindical, também já é visí
vel que, havendo limitações no que diz respeito
ao direito de sindicalização dos funcionários públi
cos, que o projeto que está sendo anunciado pelo
Governo também virá com essas limitações. En
tão, da nossa parte, nós gostaríamos de dizer que
estranhamos esse procedimento. Estranhamos
tanto que chegamos a fazer análise do por que
deste comportamento governamental. Por que
uma matéria, como essa, foi exatamente neste
momento encaminhada para votação? E, daí, tira
mos algumas conclusões fundamentais. A pri
meira delas, de uma certa forma, tem caracte
rísticas daquilo que é chamado de manobra dire
cionista; é aquela manobra de distração, de se
tirar 05 trabalhadores da sua posição de ataque,
de conquistas, dentro da nova Carta Constitucio
nal, da nova Constituição, para necessitarem se
colocar na posição de defesa, na posição de impe
dir um projeto de lei, como esse que aí está, que
não temos dúvida nenhuma de afirmar, porque
é a afirmação do movimento sindical, é pior do
que' a legislação sindical vigente. Então, inicial
mente, parece uma manobra no sentido de des
viar a atenção dos trabalhadores. Mas, na nossa
avaliação, esta manobra também tem outro ende
reço. Na nossa avaliação, tem o interesse de res
tringir a atuação dos Constituintes. 05 Consti
tuintes vão encontrar uma situação estabelecida,
como já ocorreu no passado. Quem não se lem
bra do Decreto-Lei na9.070,que saiu nas vésperas
da Constituição de 1946,redigido, portanto, ainda
sem que a norma constitucional tivesse sido pro
mulgada e, no entanto, teve uma vigência de 18
anos, até o ano de 1964.De maneira que a idéia
que fica presente é que o processo é similar, que
se pretende agora jogar num projeto, com Iimita-

ções por força da Carta Constitucional vigente,
mas se esperando que, hoje, a mentalidade dos
Constituintes, com uma mentalidade mais aberta,
com uma mentalidade democrática, com uma
mentalidade necessariamente mais progressista,
num país onde 05 trabalhadores são tão espolia
dos, que encontrem já uma situação constituída,
lei, com as limitações que estão estabelecidas

na Constituição vigente.
Ontem, foi feito aqui um pronunciamento, e

eu peço todo o respeito para dizer, porque ele
foi feito por um dos mais ilustres parlamentares
que abrilhantam esta Comissão, no sentido de
que nós não deveríamos nos interferir na atuação
do Ministério do Trabalho. E disse-se, então: "de
ve-se deixar que ele trabalhe; nós não devemos
impedir que ele trabalhe". E nós gostaríamos de
dizer que, na nossa avaliação, o trabalho dele não
é este. O trabalho do Ministério do Trabalho e
do Poder Executivo não é de elaborar leis, e muito
menos de elaborar leis que estejam ligadas direta
mente ao aspecto constitucional, que se constitui
em prerrogativa única e exclusiva dos Constituin
tes, de V.Ex'" Respeitosamente entendemos que
corresponde a uma verdadeira capitis diminutio
para o Poder Constituinte, que estas matérias de
natureza constitucional estejam, neste momento,
sendo redigidas pelo Poder Executivo. E, mais
ainda, redigidas de portas fechadas. Não como
aqui, onde estamos, neste momento, convidados
por V.Ex'" para prestar depoimento, para dar de
clarações, para trazer contribuições. Mas não! En
tre paredes, sem que se conheça o teor daquilo
que está sendo elaborado. De maneira que gosta
ríamos de, inicialmente, colocar a nossa posição
no que diz respeito a essa atuação governamental
dessa elaboração paralela ao Poder Constituinte.

E dizemos isso porque, sobretudo, nos assusta
muito a posição governamental, no que diz res
peito a esse projeto de lei de greve. O projeto
que o Governo encaminhou ao Congresso Nacio
nal e que está incurso no Congresso Nacional,
e nós temos que falar com base nele, porque
é o único que se conhece, fala da elaboração
de um novo texto, mas ninguém conhece nem
um novo texto do projeto. Ele é simplesmente
um retrocesso em relação à lei atual, que já é
uma lei muito retrógrada. E eu quero ressaltar
a V. Ex'" alguns pontos da nossa avaliação, para
que se torne claro o porquê desses nossos temo
res.

Em primeiro lugar, gostariamos de dizer que
05 trabalhadores têm considerado, e isso faz parte
da resolução de praticamente todos 05 congres
sos dos trabalhadores, no que diz respeito à ques
tão do direito de greve, que um dos pontos que
merece reparo diz respeito à intervenção precipi
tada da Justiça do Trabalho. É preciso que se
tenha atenção para o fato de que, na maior parte
dos países do mundo, senão na totalidade deles,
não existe uma Justiça do Trabalho que interfira
no problema coletivo. O processo de solução do
problema coletivo passa por outros espaços, es
pecialmente da arbitragem, e não do processo
da Justiça do Trabalho, julgando 05 problemas
coletivos. E, na nossa sistemática, em que a Jus
tiça do Trabalho exerce o poder de julgar 05 dissi
dios coletivos, o que nós verificamos na prática
é que a Justiça do Trabalho acaba sendo utilizada
como um instrumento para impedir um legítimo
direito da paralisação. Mesmo naquelas catego-

rias que não tenham essencialidade, mesmo na
quelas categorias de atuação secundária ou ter
ciária, quando há uma decretação de greve, em
questão de dias, senão de horas, o Tribunal do
Trabalho é convocado para julgar o dissídio cole
tivo.Só que, a rigor, não existe julgamento, porque
o Tribunal depois, ao proferir a sentença, diz, co
mo regra no que diz respeito àquelas cláusulas
fundamentais, que ele não pode deferir as cláusu
las, porque ele não tem poder normativo. E, então,
nós verificamos um tribunal que se interfere de
imediato para julgar, cortando o movimento gre
vista, porque a sua decisão importa em fim da
greve, mas nega as reivindicações sob o funda
mento de que não tem poder normativo.

Essa é uma armação muito bem montada na
legislação atual, que inclusive joga com outro as
pectojurídico, que é o chamado efeito suspensivo,
porque 05 julgamentos, originariamente, como
regra, são feitos nos tribunais regionais, que che
gam a dar decisões, às vezes, razoavelmente boas.
Só que essa decisão depende de publicação de
acórdão e depende de que, para que se possa
ser cumprida, a publicação do acórdão que sem
pre ocorre um mês depois, dois meses depois,
quando a categoria já está desativada, ela não
está mais mobilizada. Neste momento, vem o efei
to suspensivo do Tribunal Superior do Trabalho.
Então, a categoria, e as categorias, como regra,
chegam a festejar vitórias dos tribunais regionais,
que nunca existem, que nunca, efetivamente, são
estabelecidas, em razão desse ardil montado.
Mencionaria apenas dois exemplos. Quem for de
Minas se lembrará da greve dos trabalhadores
da construção civilque paralisou a cidade de Belo
Horizonte, e que o Tribunal se reuniu, em questão
de horas, e que, dada até à violência da greve
ocorrida, foi uma greve selvagem, o Tribunal con
cedeu as vantagens, concedeu até piso salarial
para os trabalhadores da construção civil.No en
tanto, houve necessidade de se aguardar a publi
cação do acórdão, quando houve a publicação
do acórdão, houve o efeito suspensivo de ime
diato, e o julgamento do recurso ordinário, um
ano depois, com a categoria totalmente desmo
bíllzada, e aqueles humildes trabalhadores da
construção civilde Belo Horizonte, que chegaram
a celebrar um piso salarial, eles, na verdade, nunca
receberam coisa nenhuma. E, em outras catego
rias, a situação tem contomos que merece assim
uma análise profunda. Vou citar um exemplo: na
greve dos canavieiros, ocorrida em Pemambuco
há questão de uns dois ou três anos, porque nos
últimos foram feitas negociações coletivas, a gre
ve se referia, e tinha, como um dos fundamentos
básicos, a conquista do salário-família, uma vez
que o trabalhador rural não recebe o salário-fa
mília. A greve foi marcada para uma segunda
feira, .à zero hora, na verdade, seria segunda-feira
às sete horas da manhã, e as negociações ficaram
na semana anterior. E os empregadores deram
entrada num dissídio coletivo na sexta-feira, na
última hora, o Tribunal se reuniu às pressas, do
mingo de manhã, fazendo uma audiência de con
ciliação entre 05 trabalhadores - é preciso se
lembrar de que não se trata de categoria essencial
- e, no domingo, às dezenove horas, o Tribunal
julgou o dissídio coletivo. E, em decisão final,
o Tribunal disse que ele não tinha poderes norma
tivos para dar salário-família que 05 trabalhadores
pretendiam. Então, vejam o ardil montado. A cate
goria faz uma paralisação, com muito sacrifício
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- imaginem trabalhadores rurais, canavieirospa
ralisando, o sacrifícioque representa uma parali
sação em busca de uma reivindicação, arma-se
de imediato um julgamento de um tribunal, que,
em questão de horas, julga, decide favoravelmen
te, desmobílíza-se a greve. Esse acórdão é publi
cado um mês depois ou mais, e, aí, então, o efeito
suspensivo suspende a execução, mas fica pen
dente de decisão pelo TribunalSuperior do Traba
lho, e o Tribunal Superior do Trabalho, em deci
são, d~ que não há poder normativo da Justiça
do Trabalho para decidir a reMndicação. Real
mente, os trabalhadores não podem aceitar situa
ção como essa. Eu estou citando um ponto inicial
e referente, portanto, à matéria que ontem me
foi solicitada sobre a lei de greve.

E nós verificamos que o projeto do Governo
que se conhece, que está em curso, para o Con
gresso Nacional, diz; "a greve cessará com deci
são da Justiça do Trabalho". E diz, no § 3°, do
art. 17, que "não será admitido um processo de
dissídio coletivo, antes que as partes esgotem a
possibilidade de celebração de convenção ou
acordo". O que significadizerque no dia imediato,
ao fim da negociação, é possível a instauração
do dissídio coletivo, e é possível o julgamento
imediato e, portanto, mais uma vez,a intervenção
do Poder Judiciário, para cortar o poder de pres
são da classe trabalhadora, para conseguir a van
tagem. E é por isso que a posição do movimento
sindical; que é aquela que representa a maioria
das decisões dos congressos de trabalhadores,
e que está nessa proposta apontada como pro
posta de ato, mas, na verdade, é proposta do
movimento sindical, é de que é vedado ajuiza
mento de dissídio coletivo, desde a decretação
da greve e enquanto a mesma perdurar.

Algumas pessoas poderão pensar que nós esta
mos aqui entrando em matéria de legislação ordi
nária. Realmente, estamos. Só que estamos com
um objetivo definido, de mostrar o que existe,
e de justificaro porquê, que a proposta do movi
mento sindical,no que dizrespeito ao texto consti
tucional, no que diz respeito à lei de greve, e que
está no seu inciso XVI, do documento que tam
bém foidistribuídoa V.Ex"',diz, depois de enume
rar, que constitui direito dos trabalhadores: greve;
que não poderá sofrer restrições na legislação,
sendo vedadosàs autoridades públicas, inclusive
judiciárias, qualquer tipo de intervenção que pos
sa limitar esse direito. Realmente é preciso se
estabelecer, não vai adiantar nada nós estabele
cermos, simplesmente, que não poderá haver res
trições na legislação, como já é um passo impor
tante, como faz parte da Constituição de vários
países, onde se menciona a de Portugal,mas per
mitir-seo direitode ação do ajuizamento do dissí
dio coletivo,com um julgamento em vinte e qua
tro horas, e com a decorrência de que do julga
mento os trabalhadores são obrigados a retomar
ao trabalho. E, então, essa exposição foi exata
mente para justificarporque se incluiuaqui, inclu
sive a do judiciário, porque, na sistemática do
Brasil,na legislação brasileira,que difere da siste
mática do mundo, ela tem o Poder Judiciário,
interferindo-se no problema coletivo.

Gostaríamos de dizertambém, ainda para com
pletar este quadro, que a proposta que se conhece
do Governo, e que é aquela que está em curso

no Congresso Nacional, e que trata também da
negociação coletiva,diz,no art. 11:

"Cessando a vigência de convenção ou
acordo coletivo,os direitos e obrigações por
ele gerados não se incorporam aos contratos
individuais de trabalho, salvo i:\iuste, etc. e
tal..:'

o que representa um retrocesso em respeito
da própria filosofia do Direito, porque os direitos
adquiridos sempre se integram, e dentro do Direi
to do Trabalho, que inclusiveaté eles se caracte
rizam com o aspecto de contrato realidade, aque
las vantagens que são conquistadas se incorpo
ram ao contrato de trabalho, e o projeto governa
mental vem dizerexatamente o contrário, que não
se incorporam. Por isso o eminente Constituinte
Domingos Leonelli aponta que é ele inconstitu
cional, e no nosso entender é inconstitucional.

Mas o que se verificaé o Poder Executivo,neste
momento, mandando mensagens para o Con
gresso Nacional, com dispositivos que são, ao
nosso ver, até inconstitucionais em relação à
Constituiçãovigente,no que dizrespeito aos direi
tos adquiridos. E é por isso que a proposta, que
é o substitutivo,que será encaminhado nesse sen
tido, pelo movimento sindical, diz que as vanta
gens estabelecidas num acordo, convenção ou
sentenças normativas anteriores serão preserva
das e atualizados os seus valores.

Tem mais ainda aspectos extremamente gra
ves. Nós sabemos, por exemplo, que, agora, em
recentes greves ocorridas, a Procuradoria Geral
da Justiça do Trabalho pediu que fossem aplica
das multas às entidades sindicais. Inclusive, na
maior parte das vezes, grande parte das vezes,
a greve é uma deliberação da categoria, em que,
a direção pode estar a favor ou pode não estar
a favor.

No entanto, o que nós verificamos, no projeto
do Governo que está aqui em curso, é que ele
veio estabelecer a possibilidade de penalidade ci
vil,de sanções civisàs entidades sindicais.

Nos casos que nós mencionamos recentes a
Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Tra
balho negaram as sanções cívís, a aplicação de
multa diária às entidades sindicais, pela falta de
lei. Agora, o Projeto Govemamental está ampa
rando esta pretensão e dando a possibilidade da
aplicação de multas pecuniárias aos Sindicatos,
através de lei que fixa a possibilidade de sanções
cMs. E mais: estabelece sanções penais à direção
de entidade sindical, o que representa, no nosso
entender, uma grave violaçãodos princípiosjurídi
cos de DireitoPenal,onde existea individualização
do crime e a individualização da pena. Aquiprocu
ra que um ato ilícito, praticado por um membro
da categoria, se transfira para a direção da entida
de sindical.

E mais grave ainda: porque alguma pessoa,
lendo superficialmente o art., poderia dizer 
"mas aqui fala apenas em caso de violência,etc."

Acontece que o Projeto do govemo está escrito
no seu parágrafo único do art. 23 - Conside
ram-se atos de violência, tais coisas e vem os
bloqueios aos acessos dos locais de trabalho.

Portanto, a violêncianão está em si; a violência
não está na própria violência; está em atos que
são considerados como de violência. Então, um
bloqueio a um acesso, um piquete que seja feito;
dá margem para ser considerado um ilícitopenal

e dá margem para se punir a direção da entidade
sindical, por esse ilícito. Isso sem contar que, em
muitos casos, provocadores podem ser aliciados,
para também movimentar e criar dificuldadespa
ra a direção da entidade sindical.

E há algumas coisas absurdas, como, por
exemplo; que a greve cessará por deliberação da
diretoriado sindicato.Só a assembléia é que pode
ter o poder. A assembléia pode até delegar pode
res à diretoria. Mas a diretoria encerrar, contra
a deliberação da assembléia, isso é realmente um
absurdo, que também está escrito no projeto go
vernamental.

Haviamuito mais a falar,mas eu vou ficaraqui,
apenas para concluir com duas afirmações: na
nossa avaliação, consideramos um absurdo que
se permita que o Governo Federal, pelo Poder
Executivo, esteja, nesse instante, legislando e di
zendo que vai encaminhar para o Congresso Na
cional projeto de lei sobre matéria de greve. En
tendemos que o projeto que deve vir deve ter
o sabor do Decreto-Lei n° 9.070, lá em 1946,
quando se pretendeu, já antes da Constituinte,
se definir os parâmetros, para a questão da lei
de greve, e entendemos que representa um capl
tis diminutio ao Poder Constituinte, entende
mos, respeitosamente, que V. Ex"" não devem
aceitar esse posicionamento.

Entendemos também que o Ministro do Traba
lho, realmente, deve continuar o seu trabalho.Mas
o seu trabalho não é o de legislar; não faz parte
do Poder Executivo legislar. Ainda há o vicio do
projeto de lei,ainda há o viciodo Executivotentar
continuar legislando. A isso é preciso que, real
mente, se dê um basta! Para concluir essa parte,
quero dizer que é por isso que, na proposta que
nós oferecemos a V. Ex", no que diz respeito
à questão de greve, dizemos;greve,que não pode
rá sofrer restrições na legislação, sendo vedada
às autoridades públicas, inclusivejudiciárias,qual
quer tipo de intervenção que possa limitar esse
direitoe, correlatamente, a proibição do loc~out,

mesmo porque o lockout é uma atuação que
não se caracteriza como greve, mas é uma atua
ção do poder econômico contra o próprio Estado.

Para concluir, uma vez que eu não devo me
alongar, há outros eminentes expositores que es
tarão, hoje, aqui, usando da palavra e como tam
bém, obviamente, estarei à disposição para res
postas a quaisquer questões que queiram me for
mular e dizer que, paralelamente a isso, o movi
mento sindical está encaminhando a este Con
gresso, sob a forma de sugestão à Comissão,
sob a forma de recolhimento de assinaturas de
parlamentares, uma proposta que, no nosso en
tender, tem o maior peso, tem a maior impor
tância, porque ela foi elaborada a partir de reu
niões com os técnicos das centrais sindicais, das
confederações nacionais de trabalhadores e, in
clusive,com a participação de entidades do servi
ço público, entidades nacionais que representam
os servidores públicos.

Essa proposta cuja cópia foi distribuída,espero
que todos tenham uma cópia, ela começa no
seu art. 1°, e gostaria de justificar, dizendo que
a Constituição assegura aos trabalhadores e aos
servidores públicos civis e federais, estaduais e
municipais, independente de lei, os seguintes di
reitos, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social. E há dois pontos que nos
parecem irrelevantes, são preliminares e impor-
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tantes. Algumas pessoas, à primeira vista, podem
pensar que a formulação está, por demais, des
cendo a detalhes. Mas, realmente, aos trabalha
dores não interessa uma Constituição, com nor
mas programáticas, que nem no ano 2050 te
nham sido regulamentadas. O que nós conhe
cemos é que, quando a Constituição tem fixado
alguns princípios meramente programáticos, eles
têm permanecidos como normas programáticas,
sem qualquer regulamentação por décadas e por
décadas. Por isso, entende que aquilo que corres
ponde aos pontos essenciais, aos pontos centrais,
eles devem estar claramente definidos na Consti
tuição, e por isso se fixa independente de lei e,
por isso, também se busca definir com clareza
esses pontos e os limites das reivindicações das
classes trabalhadoras.

Para concluir, no art. seguinte, que o que vai
depois de todos os enunciados, busca-se dar po
der à Justiça do Trabalho, porque, realmente, ou
a Justiça do Trabalho tem poder de normatizar,
ou nós temos que eliminar a figura jurídica dos
dissídios coletivos. Nós não podemos ter o dissí
dio coletivo,a possibilidade da instauração de um
processo de dissídio coletivo,para que esse dissí
dio coletivo resulte sempre na impossibilidade do
atendimento da reivindicação por falta dos pode
res normativos. E, então, no art. seguinte, diz-se
exatamente - que a Justiça do Trabalho poderá
normatizar e as entidades sindicais poderão esta
belecer acordos em tudo quanto não contravenha
às disposições de proteção ao trabalho, previstas
nessa sessão.

Finalmente, fazendo referência aos vários itens
enunciados, queremos fazer alguns destaques,
uma vez que a rnarona deles, pela sua singeleza,
pela sua ~Iareza e pela. obviedade do que repre
sentam, dispensam maiores esclarecimentos.

1- Quanto ao salário mínimo. Entendem os
trabalhadores que o fórum próprio para se estabe
lecer os valores dos salários mínimos é o Con
gresso Nacional.

Em primeiro lugar, a sistemática vigente tem
demonstrado que não é uma sistemática válida,
embora a Constituição vigente tenha estabelecido
parâmetros para o salário mínimo, esses parâme
tros não têm sido cumpridos pela legislação, ou
pelos decretos ordinários. E esses decretos sem
pre ficam protegidos. O movimento sindical já
fez mandato de segurança contra decretos de sa- .
lários mínimos, já fezrepresentação de inconstitu
cionalidade. Mas nós encontramos sempre os
mesmos obstáculos, as representações são arqui
vadas, o mandato de segurança se entende que
não é a figura jurídica própria e o salário mínimo
continua à margem e fora da lei. Sendo o Con
gresso Nacional o órgão verdadeiramente legisla
dor, é ele que deve estabelecer o valor do salário
mínimo, é isso que entendem os trabalhadores.
E, ainda quanto a esse ponto, não tem sentido
que,.no salário mínimo, estejam presentes apenas
os cmco elementos: da alimentação, da moradia,
vestuário, higiene e transporte. E imprescindível
a inclusão da educação, do lazer, da saúde e da
Previdência Social. A não inclusão desses itens
importaria em dízermos que o trabalhador não
p~ecisa d.enenhuma verba para a educação, que
n~o precisa de nenhum centavo para o lazer, que
nao precisa de nenhuma importância para a saú
de e, que é admissível, que seja descontado o
mínimo, o valor da Previdência Social. Se é o

mínimo, não é possível que haja um desconto
ainda da Previdência Social.

Quanto ao salário-família, sobretudo dizer que
?S 5% previstos na lei são irrisórios e que é por
ISSO que eles pretendem um percentual de 20%.

Relativamente ao trabalho noturno, sobretudo
destacar que o trabalho noturno é um trabalho
extremamente penoso. Só quem já trabalhou à
noite é que sabe o que representa, pelas horas
da madrugada, estar se trabalhando. E, por isso,
a redução da jornada de trabalho à noite deve
ser mais expressiva e é por isso que se pretende
que a hora noturna seja de 45 minutos e não
de 52 minutos e 30 segundos, como na lei atual,
portanto, uma redução de sete minutos por hora,
e que ela seja considerada, a partir das 18 horas.
Porque, realmente, a partir do período que come
ça a noite, já começa um período que, normal
mente, não deve ser destinado ao trabalho.

Gostaríamos de destacar ainda a questão da
alimentação. A alimentação, para o empregador,
é muito fácil, seja estabelecer restaurantes dentro
das suas empresas, seja em empresas pequenas,
ele contratar os serviços até das conhecidas
"quentinhas", ou de alguma forma, para dar aten
dimento ao trabalhador. Para o trabalhador, sim,
é muito difícil ele procurar alguma forma de ali
mentação condizente e, por isso, entende-se que
isso deva ser um encargo do empregador.

A questão do reajuste automático mensal dos
salários, uma vez que ele existe para atender a
determinadas necessidades, na medida em que
há uma desvalorização dessa moeda, ele deve
ser corrigido.

Item da maior importância diz respeito à dura
ção da jomada máxima de 8 horas por dia e
de 40 horas semanais. O que representa, inclu
sive, um princípio adotado em grande parte dos
países do mundo. Gostaríamos de destacar que
entendemos que não deve haver horas extras,
só deve ser permitido o trabalho além das 8 horas
em situações excepcionalíssimas em situações
emergenciais, que, como conseqüência da jorna
da de 40 horas, o repouso remunerado deve ser
aos sábados, domingos e feriados, ressalvadas
aquelas atividades indispensáveis mas, mesmo
nessas, deve ser resguardado, no mínimo, 2 fins
de-semana, em que o trabalhador tenha o direito
de gozar o repouso aos sábados e domingos.

E a questão das férias, o trabalhador deve ter
direito ao gozo das férias. Não deve ser permitida
a venda das férias. E deve receber um pagamento
em dobro da sua remuneração mensal, nesse
mês, porque é a única forma em que o trabalhador
poderá ter condições de efetivamente ter férias.
Porque, para o trabalhador, com o seu salário
normal, que tem que atender à alimentação de
casa, tem que atender ao colégio dos filhos, tem
que atender ao transporte, tem que atender a to
das as necessidades do cotidiano, no período de
férias,as necessidades continuam todas por igual.
Se não houver um sobresalário, nunca haverá
realmente condições de férias para o trabalhador
nesse período.

É importante destacar a questão da estabili
dade, que entendem os trabalhadores que ressal
vados, especificamente, o período de experiência,
não há razão para que se possa admitir a dispensa
do trabalhador e também ressalvada ajusta causa,
desde que o empregado pratique uma justa cau-

sa, desde que o empregado pratique um dos itens
enumerados na legislação, desídia, insubordina
ção, embriaguez, briga em serviço, todos aqueles
que, na sua relevância, justifiquem a recisão con
tratual, que, então, ele poderia ser demitido. Mas,
se não há justa causa, se não se trata de um
contrato de experiência, então, necessariamente,
deverá ser resguardada a estabilidade desse traba
lhador, para que ele possa, inclusive, trabalhar
com tranqüilidade. Não existe coisa pior para o
trabalhador ele estar trabalhando hoje, sem saber
se estará empregado amanhã. Não existe situação
pior ainda do que ele realmente ficar desempre
gado e, depois, na sua casa, ficar esperando uma
nova colocação, todo um processo do problema
gerado pelo desemprego.

Ainda gostaríamos de destacar, entre essas
considerações, a proibição de qualquer trabalho
aos menores de 14 anos. Uma criança, até 13
anos de idade, deve ser proibida de trabalhar.
Não há nada que se possa justificar o trabalho
de uma criança de 13 anos de idade. Se os salários
dos pais são irrisórios, nós temos que encontrar
condições para dar salários condignos aos pais,
mas nunca admitir um sobresalário, através da
atividade de crianças até 13 anos de idade.

Háum ponto aqui importante, que é a proibição
da locação da mão-de-obra e a intermediação
da mão-de-obra. Não há justificativapara que pos
sa admitir que umas pessoas vivam explorando
trabalhos de outros. O trabalho deve ser contra
tado diretamente, não deve se admitir esse tipo
de atuação que contraria a princípios, inclusive,
jurídicos, vigentes em grande parte do mundo.

E, finalmente, nesse ponto, não deve ser permi
tida a contratação de trabalhadores avulsos ou
temporários para a execução de trabalhos de na
tureza permanente. Se o trabalho é permanente,
o trabalhador também tem que ser permanente.
Não há o que possa justificar isso. E um ponto
que pode parecer uma inovação audaciosa, mas
realmente ele tem todo o sentido. É quando diz
respeito à questão sazonal. Aqui,a proposta apre
sentada diz:proibição de locação de mão-de-obra
e de contratação de trabalhadores avulsos ou tem
porários, para a execução de trabalhos de natu
reza permanente ou sazonal. E algumas pessoas
poderiam dizer: "Como é que o produtor rural
vai fazer, se ele tem a produção, se ele tem a
safra exatamente em um determinado período"?
Ele precisa diversificar a sua produção. O que
nós não podemos admitir é o que ocorre em
regiões imensas do País, onde, especialmente no
Nordeste, nós encontramos que, entre um pé de
cana e outro pé de cana, tem outro pé de cana.
E o trabalhador, naquela região, ele é obrigado
a ficar totalmente jungido àquela situação local,
em que, no período da safra, ele tem trabalho,
no período que não é da safra, só uns poucos
têm trabalho e a maioria passa a viver em condi
ções de miséria. Este produtor não pode descurar
do aspecto social. Ele precisa, necessariamente,
também diversificar a sua produção, estabelecer
períodos de safras distintos, estabelecer a possibi
lidade de dar mão-de-obra aos trabalhadores da
quela região, em todo período e não apenas em
um período.

Outro ponto que mereceria análise diz respeito
à questão da aposentadoria, em que a aposen
tadoria do trabalhador deve ser com o salário
que ele tem na atividade, e deve ser garantido
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ao trabalhador também a preservação do valor
real fixadona sua aposentadoria, através de atuali
zações que permitam a manutenção desse valor
real.

Diríamos que, na nossa avaliação, para con
cluir, realmente, os trabalhadores confiam ampla
mente em V. Ex-', confiam amplamente que os
Constituintes saberão fazer uma Carta constitu
cional que possa honrar esse País e que possa
vigir durantedêcadas, O que não há sentido é
que nós possamos ingressar no ano 2.000, ainda
com uma situação de Brasil-América, onde é o
lugar do lucro fácil, do lucro rápido, da mão-de
obra barata e do trabalhador explorado. Esta situa
ção, realmente, precisa ser debelada e os trabalha
dores, realmente, em todos os contactos que te
mos tido, confiam que o Poder Constituinte, que
V.Ex", como Constituintes, saberão construir um
texto constitucional que honre esse País e que
honre os trabalhadores que aqui vivem.

Era o que eu tinha a dizer, obrigado. (Palmas
prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Agora, passemos às perguntas. Os membros que
desejarem fazer perguntas ao ilustre conferencista
terão três minutos para a pergunta e ele disporá
de três minutos para as respostas.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, eu peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, nós teremos três expositores,
porque foram três as entidades convidadas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Per
feito.

O SR. CONSmUlNTE FRANCISCO KUSTER
- Eu indago da Mesa da conveniência ou não
de ouvirmos os três expositores e, depois, fazer
mos um debate. Porque eu posso querer pergun
tar ao Dr, Ulysses, mas um outro pode querer
perguntar a um outro e assim nós ganhanamos
tempo. Eu indago se há algum inconveniente?
E gostaria que V:Ex' respondesse e submetesse,
se for o caso, a Plenário essa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Se
todos estão de acordo, nós faríamos dessa forma.

Então, nós ouvíríamos, agora, o Dr, Antônio
Pereira Magaldi, Presidente da União Sindical In
dependente, a USI.

O SR. FRANCISCO KÜSTER - Sugeriríamos
até que se acrescente mais cadeiras, para que
eles não tenham que se deslocar.

O SR. ANTÔNIO PEREIRA MAGALDI - Sr.
Presidente, nobres Constituintes, meus compa
nheiros:

Vários são os itens do temário que eu recebi
para trazer informações aos Srs. Constituintes,
nessa Subcomissão.

Acredito que, pela exigüidade de tempo, seria
quase que impossível abordar todos esses temas,
explicitando individualmente cada tema. Porém,
eu escolhi, para debate, nessa oportunidade, com
os Srs. nobres Constituintes, primeiramente, o sa
lário mínimo. Eu serei um pouco sucinto, porque
eu estou fazendo propostas aos Constituintes, eu
estou trazendo informações aos Srs. Constítuín
tes, visando uma Constituição no futuro.

Então, vamos falar, primeiramente, sobre salá
rio mínimo.

A proposta da USI é inserir, na futura Consti
tuição, salário mínimo condizente com as necessí
dades mínimas dos trabalhadores, sem qualifi
cação profissional, visando a sua subsistência e
de sua família, sendo obrigatório o reajustamento
automático, de acordo com a elevação do custo
de vida.

Eu estou dizendo que estou fazendo um relató
rio sucinto, porque nós sabemos que o salário
mínimo inclui transporte, roupagem e outras coi
sas mais. Então, eu estou dizendo que ele deverá
ser reajustado de acordo com a elevação do custo
devida.

O direito de greve. Também eu escolhi para
discutir nessa oportunidade. Garantir, na próxima
Constituição, a proteção ao direito de greve, que
deve ser amplo e irrestrito, ressalvado, em legisla
ção ordinária, as entidades sindicais que repre
sentam empregados que prestam serviços sociais
ao público. O direito de seus empregados decidi
rem em assembléia, a continuidade da greve, des
de que não cause prejuízo aos usuários.

Tema também importante do temário que eu
recebi é a organização sindical.

Sobre ela, nós devemos dizer que as organi
zações sindicais devem ficar totalmente desatre
lada do Poder Público, com a preservação da uni
cidade sindical, dando-se liberdade ao trabalha.
dor para, em assembléia, determinar que conste
nas conveções coletivas de trabalho a sustentação
financeira do órgão de classe, visando o bom
atendimento administrativo-social da entidade.

É muito importante o problema da unicidade
sindical ser levantado, nesta Comissão, porque
nós estamos prestes à aprovação da famosa Con
venção 87, que traz, no seu bojo, a pluralidade
sindical. Resumindo, traz, no seu bojo, a divisão
do sindicalismo brasileiro. Nós somos radical
mente contra essa divisão. Nós achamos que o
Brasil necessita de um sindicalismo unido, forte,
para deter os avanços, especialmente, do poder
econômico, gananciosos e ávidos por mais lu
cros, sem respeitar os direitos dos trabalhadores.

De maneira que nós não aceitamos essa divisão
do sindicalismo e, com a Conveção 87, que tam
bém é da organização sindical, traz no seu bojo
essa novidade, nós a refutamos integralmente.

Com referência à garantia de emprego, nós
estamos propondo que a garantia deva ficar con
sagrada na Constituição, concomitantemente
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Isso significa dizer que°trabalhador continuará
gozando dos beneficios do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, e, ao mesmo tempo, ter
garantia do seu emprego. Sabemos todos nós
que esse recolhimento do FGTS é muito impor
tante para os trabalhadores, que, por ocasião de
sua dispensa, ele tem esse dinheiro guardado nos
bancos, para uma eventual necessidade. Então,
nós propomos que a garantia de emprego seja
consagrada na Constituição e concomitantemen
te, com o Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço.

Finalmente, sobre o item, proibição da locação
de mão-de-obra por empresas prestadoras de ser
viços.

A União Sindical Independente espera que a
próxima Constituição proíba expressamente a lo
cação da mão-de-obra por terceiros, uma vez que
esse sistema que se prolifera pelo Brasil, vem

prejudicando sensivelmente humildes trabalha
dores, que se vêem em condições quase de escra
vos, sendo vendido o seu trabalho a outra empre
sa, que faz do sistema verdadeira exploração.

Sr. Presidente e nobres Srs. Constituintes, em
resumo, são os pontos do tema que eu escolhi
para debate nessa Subcomissão com os Srs.
Constituintes.

Era o que eu tinha a dizer. Obrigado (Palmas
prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós
convidaríamos agora o Dr. Wilson Gomes de
Moura, Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores de Empresas de Crédito.

O DR. WILSON GOMES DE MOURA - Sr.
Presidente, ilustres Constituintes, companheiros
trabalhadores, Srs. da Imprensa, meus Srs., mio
nhas Sr"':

Preliminarmente, quero agradecer a distinção
de ter sido convidado para prestar um depoimen
to a essa Comissão, ensejando a possibilidade
de dar uma colaboração, embora modesta, aos
trabalhos gigantescos que pesam sobre os om
bros dos Srs. Constituintes.

Em segundo, pedir desculpas à Subcomissão,
porque nós não elaboramos um trabalho próprio,
para trazer a essa Subcomissão, uma vez que
já havíamos elaborado um trabalho e encami
nhado a todos os Constituintes, abordando outros
itens, como a reforma agrária, política agricola,
sistema financeiro nacional, direitos individuais,
ordem política, ordem econômica e social, divida
externa e, finalmente, o direito do trabalhador.

Voupassar às mãos do Relator uma cópia desse
documento que encaminhei aos Srs. Constítuín
teso E, porque eu não fiz um trabalho para apre
sentar a esta Comissão, a fimde que fique gravado
no nosso depoimento, nós vamos enumerar os
itens qu~ nós destacamos sobre o direito do traba
Ihador. E o salário mínimo claro, capaz de satis
fazer as necessidades básicas do trabalhador.
Proibição e diferenças de salários para o mesmo
trabalho, salvo, por tempo de serviço, por quallfl
cação, por estágio, ou por quadro organizado em
carreira. Salário noturno superior ao salário diur- I

no; a duração diária do trabalho não excedente
das 8 horas e a jornada semanal máxima de 40
horas. O salário extraordinário superior ao normal,
não podendo porém esse trabalho exceder às 20
horas por mês. Repouso semanal remunerado,
com preferência aos domingos; férias anuais re·
muneradas em dobro, sem prejuízo naturalmente
da remuneração normal; higiene e segurança no
trabalho; proibição de trabalhos a menores de
14 anos; reconhecimento dos contratos, conven
ções e acordos coletivos de trabalho; seguro-de
semprego; participação obrigatória e direta do tra
balhador nos lucros das empresas; co-gestão nas
empresas; estabilidade do trabalhador na empre
sa; fundo de garantia por tempo de serviço; indeni
zação ao trabalhador despedido, nos casos e nas
condições que a lei determinar; Previdência So
cial; gestão paritária da Previdência e dos fundos
sociais; aposentadoria integral por tempo de servi
ço aos 30 anos de trabalho; descanso à gestante,
antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego
e do salário; assísstêncía sanitária, inclusive hospi
talar e médica preventiva; assistência à matemi
dade; seguro contra acidente do trabalho; reco
nhecimento do direito de greve; e livreassociação
profissional sindical, inclusive para os funcioná-
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rios públicos. Desses itens, nós fazemos, aqui,
neste momento, um destaque para um ligeiro
comentário, sobre ajornada semanal de 40 horas.

A jornada semanal de 40 horas é um avanço
natural no regime de trabalho, que, durante todo
o tempo, vem evoluindo, mas, no momento, ele
está estagnado e não é possível se permanecer
ainda com o trabalho que se exige, hoje, inclusive,
aos sábados e integral as 8 horas para algumas
categorias. Isto é uma reivindicação unânime de
todos os trabalhadores.

O trabalho extra limitado, por quê? Porque,
aqui, já ouvimos de um expositor, a recomen
dação de ser proibido o trabalho extraordinário.
Entretanto, nós temos que reconhecer, na prática,
que existem situações eventuais extraordinárias,
que vão exigir o trabalho extraordinário. Ocorre
que, através das frestas legais, dos escaninhos
da lei, torna-se isso uma rotina e força-se a fazer
horas extraordinárias permanentes. Daí porque,
se ela deveria ficar limitada, há um número de
20 horas durante o mês. Então, pode se fazer
horas extras nas eventualidades, nos casos ex
traordinários, mas com um limite.

As férias remuneradas verdadeiramente remu
neradas, porque hoje se fala em férias remune
radas, mas, na verdade, para muitos trabalhado
res, as férias passam a ser até um castigo, porque
ele deixa de trabalhar, recebe o adiantamento do
salário e, quando retoma ao trabalho, está em
situação pior do que se não tivesse gozado as
férias. Então, por isso, nós sugerimos que as férias
sejam remuneradas em dobro - além do salário
normal, mais uma remuneração.

A participação do trabalhador nos lucros das
empresas, na co-gestão, e a gestão paritária da
previdência e fundos sociais é outra reivindicação
unânime da classe trabalhadora. No lucro das
empresas, ela figura, inclusive, na Constituição
de 46, e nunca foi regulamentada. Procurou-se
num arremedo de regulamentação, quando se
criou o PIS, dizer que se estava regulamentando
o lucro da empresa. Na verdade, isso nunca foi
feito, e é preciso que não só figure na Constituição,
como, de imediato, o Poder Legislativo regula
mente essa participação nos lucros da empresa.
E o movimento trabalhista tem, na ocasião opor
tuna, subsídios a oferecer aos Srs Legisladores.

A co-gestão é outro item que figura também
na Constituição de 1946, que também não tem
regulamentação nenhuma e que deve ser feita,
não só para figurar como norma constitucional,
mas ter a sua regulamentação elaborada.

A gestão paritária, na Previdência, deve ser uma
exigência constitucional, porque nós tínhamos
uma gestão na Previdência. E podemos dizer, na
nossa particular profissão, o instituto dos bancá
rios tinha uma gestão paritária e de muito bom
êxito - não só nos bancários, como também
tinha nos outros institutos e que, por isso mesmo,
se tinha conselho de fiscalização e nós acompa
nhávamos e geríamos, com melhor aproveita
mento, os valores e as grandes somas que são
arrecadadas pela Previdência e que, de repente,
o Governo, como não havia norma constitucional,
o Executivo retirou essas participações, através
de modificações que foram introduzidas na leqis
lação, e passou a gerir unicamente toda a impor
tância, afastando-se, inclusive, da contribuição.
Enquanto ele se afastava de participar com dinhei
ro, ele assumia a gestão total da Previdência, tra
zendo, como todos sabem, já é muito conhecido,

quase a insolvência da Previdência. Quer dizer,
a Previdência, que deveria ser realmente previ
dente, foi a sua gestão bastante imprevidente, deí
xando a situação, às vezes, aumentando as suas
formas de arrecadação, as suas contribuições, e
reduzindo os seus gastos e os seus beneficios.
E a gestão nos fundos sociais é uma reivindicação
presente e necessária, a fim de que os trabalha
dores participem em todos esses fundos oriundos
dos salários e que dizem respeito aos trabalha
dores, porque se diz que os trabalhadores não
têm condição, não têm meios de fazer uma admí
nistração. Mas parece-nos que esta alegação pode
ser desmentida, na prática, porque o trabalhador
tem dado mostras comprovadas de que pode
realmente gerir os seus recursos.

Com relação à aposentadoria, nós achamos
que a aposentadoria deve ser integral. Claro, com
os cálculos dos últimos salários, para que não
haja abuso nas aposentadorias e que se permita
àqueles que têm salários maiores contribuir tam
bém com valores maiores, no sentido de que ele
tenha a sua aposentadoria, porque o que se vê
hoje são muitos trabalhadores que têm salário
maior do que a maioria dos trabalhadores ficarem
quase impedidos de se aposentarem, porque so
frerão uma tremenda alteração de padrão de vida,
porqué eles vão receber uma importância muito
pequena. E outro destaque que nós fazemos, e
aqui fazemos uma referência às mulheres que
estão presentes: que não é absolutamente ne
nhum ranço machista, mas é que igualdade de
tratamento na aposentadoria, para que todos os
trabalhadores, independente de sexo, tenham a
aposentadoria aos 30 anos.

E, finalmente, a estabilidade no emprego é ou
tro destaque que nós fazemos, porque a estabi
lidade no emprego é uma necessidade para a
tranqüilidade do trabalhador, para ele ter a certeza
de que ele não sai de casa empregado e possa
voltar desempregado. Isto para que se faça um
avanço e uma evolução neste ramo. Neste senti
do, pode-se até admitir um estudo para não só
se ampliar as condições que ensejam a justa cau
sa, mas também se admitir que a admissão possa
também ser feita por causas econômicas e finan
ceiras, claro, criando-se critérios de demissão nes
ses casos. Isto, como exemplo prático, seria uma
empresa que tem produção de mil unidades men
sais, por condições da própria economia, ela seja
obrigada a reduzir a sua produção para quínhen
tas ou seiscentas unidades, ela pode, por esse
motivo, comprovadamente, reduzir o seu quadro
de pessoal, na proporção naturalmente da produ
ção. Agora, que esta redução não se faça aleato
riamente e arbitrariamente por único poder da
empresa. Que haja uma forma, um critério e uma
comissão de negociação para essas demissões,
podendo se estabelecer prioridades por tempo
de serviço, por idade, por responsabilidade e uma
série de outras condições inseridas, a fim de que
não se enseje aos empregadores este motivo co
mo a impossibilidade de se conceder a estabí
Iidade no emprego. Também é preciso que se
diga que a estabilidade que ainda hoje figura na
Constituição e que ela foi suprimida, na prática,
pela figura da opção que não é exercida pelo
empregado e sim pelo empregador, essa estabi·
Iidade que ainda figura na Constituição de 10
anos de tempo de serviço, ela realmente esteve,
quando foi suprimida na prática, altamente des
lhorada, aperfeiçoada, reformada.

E, por fim, embora não seja um assunto perti
nente a essa Subcomissão, eu peço permissão
para fazer uma referência, porque entendemos
que é o assunto que, talvez, seja basilar em todas
as questões que se abatem sobre o País, inclusive
as condições de trabalho e as condições de salá
rio, que é o problema da dívida externa. Achamos
que, embora V.Ex" nessa Subcomissão, não tra
tem disso, mas terão que tratar, naturalmente,
na discussão de plenário, não devem descurar
que esse problema da dívida externa transformou
o País num daqueles povos dominados da antíqüí
dade, que trabalhavam para os povos domina
dores. E, hoje, todo o trabalho, todo o esforço
do povo brasileiro está concentrado em produzir
alguma coisa, alguma riqueza, para que essa rí
queza seja transferida para os cofres das institui
ções financeiras multinacionais.

Com esta última referência, embora não perti
nente a essa Comissão, mas como sendo um
ponto que eu acho de alta relevância, nós agrade

-cemos a atenção e damos por encerrada essa
nossa exposição, pondo-nos à disposição para
qualquer resposta que estiver ao nosso alcance.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pas
saremos, agora, à fase das perguntas e respostas
-3minutos para as perguntas e 3 para as respos
tas. A palavra está franca.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Sr. Presidente, bem rapidamente, nós quere
mos praticar o óbvio, não é ?Enaltecer a capaci
dade e os conhecimentos dos palestrantes, dos
nossos convidados - o representante da USI,
da CONTEG e, especialmente, o Dr. Ulysses que,
por sua vez, representa um elenco aqui de entída
de da maior grandeza, e que nos abrilhantaram
com uma bela exposição, explanação, defenden
do o ponto de vista.

Eu gostaria de fazer uma indagação ao Dr. Ulys
ses, principalmente em relação a essa questão
das horas extras, por exemplo, o representante
das instituições financeiros dos empregados, ou
instituições, admitir a hora extra. Eu, particular
mente, tenho uma visão - eu diviljo da existência
da hora extra, porque ela impede inclusive a ad
missão de mais trabalhadores, também sobre
carrega, principalmente no caso de quem trabalha
com dinheiro de instituições financeiras - eu co
nheço casos de pessoas que, com um certo tem
po de trabalho em bancos, por aí afora, adquiriram
situações até de desequilíbrio mental. Eu acho
que é temerário sobrecarregá-lo de trabalho, prin
cipalmente em se defendendo essa questão de
horas extras. Eu gostaria de ouvir do Dr. Ulysses
a sua posição com relação a essa questão. E
também se o Senhor me permitir, com relação
à convenção 87, que tramita na Casa. Parece-me
que o representante da USIdefende uma posição
intransigente, contra a aprovação da convenção
87. E, para nós, - eu confesso, particularmente,
que não tenho uma posição definida, mas tenho
recebido mais solicitações para que aprovem, pa
ra que o Congresso se pronuncie aprovando, aco
lhendo a convenção 87. Eu gostaria de fazer, ini
cialmente, essas indagações, para não me esten
der muito e dar oportunidade aos demais.

O SR. ULYSSES R. REZENDE -- Pois nãol
Eu, como disse na minha explanação, o DIAP
não tem posturas próprias. Ele busca .nstrurnen-
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taJizaraquilo que sejam posições do movimento
sindical.

O Denominador comum da posição do movi
mento sindical relativamente a horas extras é de
que elas sejam proibidas. Isso é o que nós temos
encontrado nas resoluções de quase todos os
congressos. E possível que, na área de bancários,
que já tem uma jornada reduzida, porque o ban
cário não está submetido a uma jornada de 8
horas; à jornada normal dele de 6 horas. Então
ele possa admitir - não sei se seria exatamente
isso, ele possa admitir uma pequena prorrogação
eventual. Mas os trabalhadores que prestam servi
ços em jornadas de 8 horas, eles não admitem
a prorrogação da jornada - inclusive, entendem
que qualquer salário, a maior, deve ser feito com
o recebimento de um salário pela prestação de
serviço no horário regulamentar, e não fora do
horário regulamentar. Essa é a posição que nós
temos encontrado como ponto defendido. Inclu
sive, esse aspecto do desequilíbrio mental, lem
brado pelo Constituinte Küster, com muita perfei
ção, eu me lembro que as estatísticas indicam
que, no meio dos bancários, é neles que está
o maior número de desiquilibrados. É interes
sante, parece assim meio surpreendente, talvez,
o fato de lidar com fortunas e viver em condições
miseráveis faça que haja um desequilíbrio por
parte dos bancários.

Relativamente à conveção 87, e é preciso que
se tenha presente, porque estou aqui em nome
de um órgão intersindical, a matéria não é pacífica
no meio sindical. E o DIAPsó pode assumir uma
postura - ele, como órgão, no momento em
que haja um denominador comum, ou ter, no
mínimo, um entendimento. Esse o ponto que tem
sido perseguido pelo DIAP. O DIAP fez inúmeras
reuniões e ainda continua fazendo reuniões, tanto
que nós estamos tentando inclusive - veja que
nessa proposta que nós distribuímos, não fala
sobre a organização sindical. Ele está excluído.
Mas, nós estamos tentando, através de reuniões,
que estão sendo feitas, e, dentro do prazo, que
é prazo de 6 de maio, tentar viabilizarse é possível
uma proposta que seja unitária do movimento
sindical. Acho que V.Ex" sabe perfeitamente que
as posturas se divergem, as divergências existen
tes entre as duas correntes é uma posição extre
mamente sutil, tanto que, no fundo, criou-se uma
palavra nova denominada "unicidade". Nos meus
tempos de estudante de Direito do Trabalho, falá
vamos em unidade sindical. Hoje em dia, criou-se
uma palavra nova que se chama "unicidade". Por
que mesmo aqueles que são favoráveis a conven
ção 87, eles dizem que não são contra à unidade
sindical, mas são contra ela na lei.Então, percebe
mos que começa a caminhar para aspectos políti
cos que têm detalhes e nuances curiosos. Em
síntese, eu diria que aqueles que são contra a
convenção 87 entendem que há o risco de pulveri
zação das entidades sindicais, na medida em que
se dá ampla liberdade, esta pode alcançar a que,
amanhã, especialmente, não havendo estabilida
de no emprego, que a opção do trabalhador por
um sindicato ou por outro não seja uma opção
real dele e, sim, do seu patrão, que faz com que
ele opte por esse ou aquele sindicato. E a posição
dos contrários é de que o movimento sindical
terá forças para resistira isso, fundamentalmente,
que ele terá maturidade. Pela própria palavra "ma
turidade", significa que a matéria entra num carn-

po filosófico.Se o movimento sindical talvez tiver
forças para resistir que ele seja pulverizado ou
não diante de uma legislação que permita que,
eventualmente, possa pulverizar.Então, a matéria
é extremamente complexa, extremamente delica
da. E o DIAP não tem e não pode ter posição
dele, porque não existe como órgão, ele não é
central sindical, ele não tem posturas própltas.
A sua postura é de tentar encontrar um equilíbrio
que seja possível atender às posições de um agru
pamento e de outro.

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Qual
o seu ponto de vista com respeito a esta matéria
de caráter polêmico? V.Ex' acharia oportuno que
o Senado homologasse, agora, esta Convenção,
antes da promulgação da Constituinte?

O SR. ULYSSESR. RESENDE -'- Como disse,
o D/APtenta interferir o minimo possível nessas
questões políticas. Tem-nos parecido que fere o
Poder Constituinte que o Senado, isoladamente,
vá examinar uma questão que compete, especifi
camente, aquele Poder Constituinte. Como se o .
próprio Ministrodo Trabalho estivesse elaborando
um projeto onde S. Ex" vai tratar da organização
sindical, mas não vai poder dar a liberdade de
sindicalização dos funcionários públicos, porque
a Constituição vigente não permite. Então, tem
nos parecido que seria válido que se aguardasse
a decisão. Mas isso não é uma posição do DIAP,
porque também só adotará se o conjunto do mo
vimento sindical entender que deva ser dessa ma
neira.

O SR. CONSmUINTE PAULO PAlMA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAlMA - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de
cumprimentar os conferencistas pelo desempe
nho com que se houveram.

Quanto ao Dr. Ulysses R. Resende, Presidente
do DIAP, eu gostaria de salientar que S. S' de
monstrou uma experiência inegável, tendo em
vista o brilhante trabalho apresentado - a não
ser pequenas questões que eu diriaaté de vírgulas,
já conversei com S. S· Por exemplo, no que diz
respeito às 40 horas, lembrava a S. S' que acharia
importante que as mesmas fossem mantidas,
sem redução dos salários. Entretanto, S. S' me
adiantou que, no Capítulo das Disposições Gerais
e Transitórias, será assegurado esse direito.

Tenho também uma preocupação que eu gos
taria que V.S' respondesse. Qual o mais impor
tante para nós, pela variação do custo de vida
ou pela inflação?

Quanto aos contratos a termo, eu gostaria de
frisar que os mesmos não podem ser, de repente,
aplicados indiscriminadamente pelos empresá
rios.

Eu gostaria de formular uma pergunta ao Presi
dente da USI, Dr. Antônio Pereira, e até mesmo
um apelo. Sei o peso que tem um documento
da Central Sindical, entendo que a cur, a CGT
e o DIAP estão tendo uma posição clara na ques-

tão da liberdade de greve, o direito de greve. O
importante é assegurar o exercício do direito de
greve. Preocupo-me, sobremodo, com a redação
que a USIapresentou, onde coloca o âmbito irres
trito do direito de greve, porém, ressaltando isto
ou aquilo - e, mais adiante, reforça - mantendo
os famosos serviços essenciais. Eu gostaria que
o Presidente da USInos respondesse essa relação
que, a meu ver, permaneceu um tanto obscura.
Faria até um apelo que tentássemos, unitariamen
te, cur, CGT e DIAP, formular uma redação co
mum, que refletisse os anseios da classe trabalha
dora, qual seja o írrestríto direito de greve e a
liberdade de greve. E nesse sentido que faço as
indagações à USI, no que diz respeito à greve;
e as demais ao Dr. Ulysses R. Resende.

O SR.ULYSSESR.RESENDE-Respondendo
à indagação do nobre Constituinte, devo dizer a
S. Ex' que o DIAP procura funcionar como um
órgão técnico. Então, não temos posição própria
e, sim, a posição que deve ser do movimento
e a posição tecnicamente correta. O que fizemos,
quando tínhamos que discutir se deveria basear
se na inflação, ou no custo de vida? Consultamos
o Dr. Walter Barelli.Este texto que está aqui redi
gido sob o título "Reajuste Automático Mensal
de Salários", "Remuneração, Pensões e Proventos
da Aposentadoria", relativos à variação do índice
do custo de vida, é de autoria do Dr. Walter Barelli,
Diretor do DIEESE.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM - Se foi
elaborado pelo DIEESE, satisfaz-me plenamente
sua resposta.

O SR. ULYSSES R. RESENDE - Segundo,
no que diz respeito à questão dos contratos a
termo, entendo que a preocupação do nobre
Constituinte realmente se faz presente. Apenas,
lembraria o que a Consolidação das Leis do Tra
balho diz, no que se refere aos contratos a termo,
que está previsto no art. 143 daquele diploma
legal. Enquanto o art. 443 define o que são contra
tos a termos, que diz o seguinte:

"Art. 443. O contrato, porprazo determi
nado, só será válido em se tratando de três
hipóteses;

a) serviço cuja natureza ou transitorieda
de justifique a predeterminação de prazo;

b) atividade empresarial de caráter tran
sitório;

c) contrato de experiência".
Ou seja, na primeira alínea, trata-se de um servi

ço transitório. Então, por si só se exaure com
a sua consumação. Então, justifica-se a predeter
minação de prazos.

Quanto à atividade empresarial de caráter tran
sitório, digamos um circo que passe pela cidade,
vai permanecer dois meses, contrataria pessoal
na localidade.

Ao passo que o contrato de experiência é fixado
em 90 dias.

Evidentemente que há o risco de que, hoje,
coloquemos o contrato a termo e, amanhã, a le
gislação ordinária seja alterada e o contrato a ter
mo sofrerá uma nova revisão. Realmente, foi ela
borado dentro do princípio do contrato a termo
na legislação atual.

Lembraria ao nobre Constituinte que também
está previsto, no item 22, a proibição de contra
tações de trabalhadores avulsos ou temporários



Julho de 1987 DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONsmOlNTE (Suplemento) Quarta-feira 8 137

para a execução de trabâIho de natureza perma
nente, o que significa,de uma certa forma, a afir
mação de que para o trabalho permanente deve
haver trabalhador permanente. O que também,
aprovado conjuntamente os dois itens, impossi
bilitaria que, amanhã, se pudesse, na legislação
ordinária, alterar um texto e estabelecer-se que
contrato a termo não é mais isso e, sim, porque
haveria uma norma constitucional, dizendo que
o trabalho permanente exige trabalhador perma
nente.

Evidentemente que esta é uma proposta, em
bora consideremos extremamente burilada- en
tendemo-Ia até tecnicamente perfeita- achamos
que é possívelque se diga contrato a termo, acres
centando, como está no texto da lei: ..... o qual
só será admitido nas atividades transitórias, ou
quando a empresa tiver atividade transitória, ou
contrato de experiência". Quer dizer, retirá-lo do
texto da legislação ordinária,inserindo-o na Cons
tituição Federal.

O SR.ANTONIO PEREIRA- No que conceme
à greve, quero dizer a V. Ex-que a USI apresenta
uma proposta, cuja proteção ao direito de greve
deve ser ampla e irrestrita.Entretanto, com refe
rência aos serviços essenciais, V. Ex' já pensou
na hipótese de uma greve do setor eletricitário,
por tempo indeterminado, causando prejuízos in
calculáveis a uma população que ficaria às escu
ras? No entanto, a USIressalva o direitodos traba
lhadores, em assembléia, por escrutínio secreto,
determinar a continuação dessa greve, ressalvado
o direito, por exemplo, de um hospital, com 800
ou 1.000 leitos, ter, pelo menos, uma comissão
de trabalhadores dando assistência rnédído-hos
pitalar a esses enfermos. Por isso, nobre Consti
tuinte, é que a USI defende o direito de greve
irrestrito, porém, ressalva também a população,
por ocasião de uma greve por tempo indeter
minado, que, como eu citei, é o caso dos eletrici
tários, o caso dos hospitais, enfim, outras entida
des essenciais. É por isso que proponho que,
em assembléia, por escrutínio secreto, os traba
lhadores resolvam essa situação.

O SR.CONSmUlNTE PAULO PAIM - Eu não
gostaria que continuássemos discutindo filigranas
jurídicas, porque há outros colegas que desejam
falar. Mas eu lembraria a V. S' que a USI é uma
entidade representativa dos trabalhadores. Per
gunto se a USI entende - e sugiro ao Plenário
que se converse sobre esse assunto - que os
trabalhadores de categorias essenciais não teriam
o direitode greve. Entendo que uma central sindi
cal deve ter plena confiança na classe trabalha
dora e deixarque ela decida se deve ou não entrar
em greve. Tenho certeza - e foi amplamente
discutido aqui, ontem, - de que essas categorias
saberão manter trabalhadores em postos impor
tantes que não prejudiquem a população. Lem
brava,ontem - e repito aqui hoje- que, recente
mente, na França, houve uma greve em que pa
rou, inclusive, a energia. A população mesmo fez
a sua passeata quanto ao movimento e, no fim,
chegaram a um entendimento. Acho que não ca
be a nós das centrais sindicais proibir o direito
de greve à classe trabalhadora. Entendo que deve
haver uma correlação de forças entre empregado
e empregador. Concluo as minhas considerações,
porque entendo que outros Constituintes queiram
se manifestar sobre o assunto.

O SR. ULYSSES RESENDE - Apenas para
um esclarecimento. Aqui não está proibindo, no
bre Constituinte.Está dando o direito,em assem
bléia,de os trabalhadores decidirem. Apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo .Campos) 
Concedo a palavraao nobre ConstituinteOswaldo
Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimen
tar os ilustres palestrantes que, sem dúvida, trou
xeram esclarecimentos, luzes, a este Plenário.

Especialmente, eu gostaria de fazer uma per
gunta, para um esclarecimento mais detalhado,
ao ilustre Presidente da Confederação dos Sindi
catos dos Empregados das Empresas de Crédito
- Contec, Dr. Wilson G. Moura, quando S. S'
se referia que a estabilidade deveria ter critérios.
Gostaria de saber, detalhadamente, a respeito
desses critérios, uma vez que pairaram algumas
dúvidas. Mas, antes disso, um pequeno esclare
cimento.

Os Srs. que aqui vieram brindar com suas su
gestões, formulo um apelo a que todos os Srs.
Constituintes tomassem também em considera
ção os milhares e milhares de desempregados
que existem neste País. É deveras emocionante
quando se percorre o interior do País, ouvirmos
pedidos os mais diferentes no sentido de conse
guirem uma ocupação.

Então, eu perguntaria: essas milhares de mi
croempresas, que atuam no Brasil,que dispõem
de dois, três, quatro, cinco trabalhadores, como
ficariam com relação à estabilidade,se a empresa
falir? Não seria melhor que, além do Fundo de
Garantia, a indenização de que o trabalhador tem
direito fosse mensalmente depositada no banco,
para que não acontecesse, como no passado,
quando um trabalhador exercia sua função vinte
anos numa empresa e essa, falindo,não teria nada
a reclamar e receber. Minhapergunta é no sentido
de protegermos o nosso trabalhador para que
tenha a sua participação. Inclusive, apresentamos
sugestáo: no lugar do trabalhador participar no
lucro da empresa, que ele participasse do fatura
mento. Porque o lucro, muitas vezes, pode ser
manipulado. Agora, o faturamento não. A exem
plo do Finsocial que mensalmente reverteria,
além dos ordenados, dos dissídios, fossem englo
bados dentro do ordenado.

Agora, outra indagação que eu me faço é refe
rente aos funcionários públicos, porque sabemos
que a grande maioria são extremamente mal-re
munerados. Podemos fazer um levantamento e
verificaremosque a grande maioria recebe menos
do que 2 mil cruzados. Então, isso nos faz sentir
de que há necessidade de um salário mínimo
melhor, compensador, que de fato, dê condições
ao trabalhador de sobreviver com dignidade, evi
tando, por outro lado, o desemprego.

No que diz respeito à política econômico-fi
nanceira do Governo,há que se estimular o inves
timento em cadernetas de poupança, porque
constitui um grande fator de desenvolvimento so
cial.

Eram essas as nossas indagações. Gostaria
mos de receber um esclarecimento referente a
esses critérios que deveriam ser fixados e, quem
sabe, V. S" nos pudessem trazer maiores sub
sídios.

O SR. WILSON G. MOURA - Nobre Consti
tuinte Dr. Oswaldo Bender, o seu próprio argu-

mento vai me ajudar na resposta. Embora V. Ex"
tenha perguntado sobre o problema da estabi
lidade com critérios, V.Ex" fez uma dissertação,
envolvendo outros pontos, inclusive, a participa
ção nos lucros, que acha que deve ser no fatura
mento. Falou sobre o desemprego, microempre
sas, etc.

O que gostaríamos de dizeré o seguinte: situan
do-nos nos fatos reais da vidapolítica,econômica
e social brasileira, não podemos manter a ilusão
de que vamos transformar o regime capitalista
e, como tal, há uma busca de lucro; há, inclusive,
até uma prevalência de capital. V. Ex'" haverão
de esforçar-se para compatibilizaressa convivên
cia, para dar ao trabalho também condições de
vivere não só ao capital.Então, dentro desta reali
dade e conhecendo, inclusive,a força econômica
do capital, a influência que exerce e a represen
tação que tem dentro da própria Constituinte, é
que lembramos que a estabilidade poderia ser
mitigada, porque, com a experiência que temos
e com a vivência que temos, há de se esperar
que um lobby muito forte se posicione contra
a inserção dessa norma constitucional de estabi
lidade absoluta no emprego. Então, haverá de
se alegar alguns pontos como esse que, na sua
argumentação, V. Ex" disse - se uma empresa
abre falência. Como fazer?Então, lembramo-nos
das dificuldades, das recessões, das épocas cícli
cas que existem na própria produção e que po
dem levar a isso por condições financeiras, por
condições de produção, por condições da própria
realidade internacional, não só nacional, obrigar
e levar algumas empresas a ter recessão, se não
completa, mas parcial, a ter redução de suas pro
duções. Ai, é quando nos lembramos que essas
causas poderiam também ensejar despedida. Po
rém, ai, foi quando nos lembramos, desde que
obedecidos critérios, critérios preestabelecidos
em lei,critérios que seriam apreciados pelas pró
prias entidades sindicais. Enumeramos alguns,
mas muitos mais poderão ser enumerados, que
foio tempo de serviço,a responsabilidade econô
mica do empregado, o problema de idade, tam
bém, aqueles que já desejam e já têm tempo
de se aposentar. Então, uma série de condições
que podem ser ensejadas, que podem ser relata
das, para acontecer isso, critérios que vão levar
a uma demissão. Então, se uma firma tem mil
empregados e precisa, por condições extra-eco
nômicas que falei, demitir 200 empregados, não
ficavaao arbítrioexclusivodo empregador e, sim,
dentro dos critérios preestabelecidos e que teria
o acompanhamento da própria entidade sindical.
Ainda lhe assegurando, se ela retomasse nova
mente a sua produção, ela teria a obrigação de
reempregar aqueles empregados que foram de
mítidos por ela. Então, é isso que falei, os critérios
para que nós tivéssemos condições de avançar
nesse particular e assegurar, constitucionalmente,
indépendente do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço,a estabilidade no emprego. E ai,quan
do V. Ex' fala que deve ser feito um depósito
mensal, para quando ele for despedido ter a ga
rantia, o Fundo de Garantia é isso. Agora, nesse
Fundo de Garantia, deve ser feita a contribuição
e, na despedida, o percentual deveser modificado,
porque ele está muito pouco; ele deve ser acres
centado; não deve ser tão pequeno como está
hoje, e deve ser gerido, não para ser desviado
da sua finalidade social, ele deve ter uma finali
dade de aplicação em benefício do próprio traba-
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Ihador e que, hoje, muitas vezes, não é feito.Então,
foi por isso que falei em critérios.

O problema de lucros, que S. Ex' falou que
deve ser, em vez de lucros, o problema do fatura
mento, de qualquer modo, seria no lucro, através
do faturamento. Isso pode ser uma maneira de
regulamentação. Na lei ordinária, a participação
no lucro pode ser através do próprio faturamento
mensal.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Agradeço o esclarecimento e ainda ia sugerir
a seguridade do desemprego que também é mui
to importante.

O SR. WILSON G. MOURA - Nós, no nosso
elenco, pedimos o seguro-desemprego.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Inclusive, a contribuição tipo Fundo de Garan
tia, por parte das empresas, para garantir essa
seguridade àqueles que não têm emprego.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronan
Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr
Presidente, eu me atrevi a pedir a palavra apenas
para dar um relato também de um depoimento
que, a exemplo do que ocorreu com o Deputado
do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, também tive
uma conversa com um assessor da CGT da Sué
cia e, quando nós falamos sobre garantia por tem
po de serviço, indenização, etc., eu quis saber
dele como ocorre, na Suécia, quando há falência
da empresa, no caso de depósito do percentual,
aqui do Brasil do FGTS, e, lá, no caso da índení
zação, Dizele que, além do trabalhador ser credor
privilegiadíssimo, ele recebe antes de tudo, impos
to ou qualquer coisa, se a empresa não tiver, e
todo o fundo da empresa não der para pagar
aos trabalhadores o seu direito, o Estado cobre
o direito. Então, no seguro que a empresa recolhe
já está embutida uma parcela para que o Estado,
em último caso, socorra o trabalhador, para que
o trabalhador não fique lesado pela empresa, frau
dulenta ou não.

Achei isso mais do que correto. Acho realmente ,
que as sociedades modemas avançam em prote
ger os trabalhadores, e outra não é a função da
lei do que a proteção do fraco, em relação ao
forte. Quem disse isso em 1937, no 11 Encontro
Latino-Americano de Juristas, foi Noé Azevedo,
um jurista mineiro que militou, durante muitos
anos, nos foros de São Paulo. Foi, durante 25
anos, Presidente da OAB, Seção de São Paulo,
e, no 11 Encontro Latino-Americano dos Advoga
dos, na Cidade do México, ele afirmou isso, e
hoje está gravado em bronze naquele tribunal:
"A função da lei é proteger o fraco do forte".
Instado a responder quem é o forte, quem é o
fraco, nas relações sociais, ele falou: "Forte é o
patrão, fraco é o empregado; forte é o latifundiário;
fraco é o posseiro; forte é o credor, fraco é o
devedor; forte é o locador, fraco é o locatário ..."
e foi, por aí afora, desfiando, nas relações sociais,
o forte e o fraco. Nesse dia, Sr. Presidente, foi
até muito importante, para mim, ler esse depoi
mento do Noé Azevedo, porque eu entendi tam
bém o papel do político. O papel do político, e
principalmente do parlamentar é fazer lei. Que
tipo de lei? Lei que proteja o fraco do forte. Qual
é a função nossa? Fazer também cumprir as leis.
Que leis? Que protejam o fraco do forte.

Então, nesse mundo tão cheio de coisas que
se vão sofisticando cada vez mais, acho que é
importante que esses homens superlúcidos, tipo
Noé Azevedo, reduzam a termo nosso pensamen
to, para que fique fácil nosso entendimento.

Hoje, ouvi uma jóia de apreciação de um com
panheiro nosso, Rosenmann - ele está presente?
- em que ele disse, lá pelas tantas, em uma
discussão sobre a greve, ele disse: mas nós preci
samos pensar em proteger a empresa. Eu pensei:
mas proteger por quem? O trabalhador é que
vai proteger a empresa, no caso de ela falir,quan
do é o contrário. Porque, se não, vejam bem;
o que é a lei das selvas? A lei das selvas é que
o leão pode comer o rato, sem que ninguém
atrapalhe o seu apetite. O que é a lei dos civiliza
dos? É a lei de Noé Azevedo. Então, acho que
a nossa função, o tempo todo, e, ontem, fiz uma
provocação aqui propositada, a respeito da ques
tão da greve, porque, quando se fala em greve,
a gente fala modus in rebus: "vamos devagar
com o andor". Nas greves? Como se os trabalha
dores fossem irresponsáveis, que fizessem greve
para colocar a população em situação difícil. Fui
Secretário do Trabalho dois anos, num dos perío
dos mais difíceis, que foi logo depois da ditadura,
quando começou o estado democrático, pipocou
greve para todos os lados, mas eu, com toda
a sinceridade não vi uma greve que não tivesse
razão de ser. Presenciei mais de mil greves, parti
cipei de mais de mil greves e acho que o nosso
trabalhador está bastante adulto. Não se venha
aqui requerer tutelar o trabalhador: "Ah, ele vai
fazer isso, ele vai fazer aquilo", como se os patrões
fossem todos homens responsáveis - acredito
que são - e que os trabalhadores fossem irres
ponsáveis - aí eu não aceito. Temos que fazer
uma lei e temos que cuidar de fazer aqui a tal
pátria sonhada por Teotônio Vilela. Segundo Teo
tônio Vilela, Pátria deve ser pai e mãe de todos.
os seus filhos, e qual a mãe que não cuida dos
mais fracos e vai cuidar dos mais fortes?

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o nobre Constituinte Augusto Car
valho

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, temos acompanhado no plená
rio da Constituinte, no noticiário da imprensa, o
repúdio unânime da Nação, da UDR,dos latifun
díários da GDR,passando pelos pequenos produ
tores rurais, pelos pequenos industriais, pelos pe
quenos comerciantes urbanos, para não dizer dos
próprios bancários que labutam nas milhares de
agências bancárias espalhadas por este País, o
repúdio com relação a um sistema bancário que
existe no Brasil, implantado, que subverte comple
tamente o significado do crédito, enquanto uma
função social. O crédito, principalmente com a
volta da ciranda financeira, depois de desfeita a
ilusão do Plano Cruzado, do congelamento, volta
com toda sua voracidade, esse sistema bancário,
que configura a própria agiotagem instítucíona
lizada e esmaga todos os segmentos da sociedade
pelas taxas de juros, enfim, pela completa desca
racterização do que deveria ser um sistema ban
cário efetivamente direcionado para a atividade
produtiva.

Então, nós entendemos que a única saída que
teríamos, no País, uma vez que esse sistema pro
vou que está comprometido apenas com a busca,

com a avidez de lucro, nunca com os interesses
da Nação, nunca com os interesses de aumentar
a capacidade de produção, especialmente da agri
cultura, nunca direcionado para a pequena ativi
dade, dos pequenos comerciantes, dos pequenos
industriais, nós achamos que passa necessaria
mente por uma reforma bancária que democra
tize o crédito, levando-o exatamente às áreas mais
carentes da sociedade.

Eu, como bancário, e tendo a honra de ser
presidido pelo companheiro Wilson Moura, na
Confederação Nacional dos Bancários, gostaria
de saber, através do nosso Presidente, qual a posi
ção da CONTEC sobre essa causa que apaixona
milhões de brasileiros, que motiva os bancários
do País inteiro a recolocar na ordem do dia a
questão da necessidade de uma reforma bancária
que controle, que bote freios nessa voracidade
do capital financeiro, que penaliza todos os seg
mentos da sociedade. Para nós, passa pelo fortale
cimento do Banco do Brasil, das instituições de
crédito oficial que, até agora, ao longo de uma
experiência centenária, tem dado prova de que
tem eficiência e é possível utilizá-locomo instru
mento de govemo, controlar as taxas de juros
de forma muito mais competente do que as pro
postas como essa agora, de controlar spreads
e tudo o mais. Então, eu gostaria de saber do
Presidente da CONTEC a posição da categoria,
através da sua representação, a respeito dessa
causa, que nós sabemos, vai ser uma das mais
polêmicas, e eu tomo a liberdade de dirigir essa
pergunta ao Presidente Wilson Moura, embora
não sendo um assunto dos direitos dos trabalha
dores, mas está vinculado diretamente. Ainda hoje
de manhã cedo, tivemos a oportunidade de nos
referirmos à experiência, na área bancária, quan
do discutíamos o problema da rotatividade da
mão-de-obra. É um dos setores mais lucrativos
que existem, aliás, o mais privilegiado de toda
a economia brasileira e que, no entanto, ostenta
as taxas mais absolutas de rotatividade da mão
de-obra, os recordes de rotatividade da mão-de
obra. Achamos que passa também pelo controle
do Banco Central, do Conselho Monetário Nacio
nal, que têm sido usados, até agora, como verda
deiros órgãos de classe de defesa dos interesses
dos banqueiros da rede privada, como nós vimos
nessa greve que, durante nove dias, em algumas
regiões durante dez, onze dias, deu uma demons
tração de força da categoria, mas, no entanto,
foi frustrada essa demonstração de força, que po
deria resultar numa saída, numa pacificação dos
ânimos, e o que vimos foi exatamente decisões
tomadas, via Banco Central, que protegeram total
mente os interesses dos banqueiros, ao permitir
a conclusão das operações de open e do over
night, nessas instituições da rede privada. Então,
nós achamos que é uma questão que transcende
os interesses dos bancários, uma questão que
se coloca na ordem do dia dos interesses dos
trabalhadores e da Nação brasileira, porque todos
são afetados por essa prática bancária absoluta
mente nociva aos interesses nacionais.

O SR. WILSON MOURA - Embora, como V.
Ex" disse, na verdade, não seja um item direta
mente discutido por esta Subcomissão, porque
não se insere como direito do trabalhador, eviden
temente o é, porque é do interesse da população.
A resposta, naturalmente, não seria dada a V.Ex',
que é um dedicado e eficiente líder sindical, e
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que conhece exatamente a situação da categoria,
mas vale para os demais Constituintes, aqueles
que, porventura, não tenham se aprofundado no
estudo dessa matéria.

Sem dúvida, a posição da categoria é pela refor
ma bancária, mas não uma reforma bancária feita
pelo Conselho Monetário, especialmente, o Con
selho Monetário que aí está, que é, como V.Ex'
disse, mais um órgão de classe do que, na verda
de, um órgão do Governo. Esse Conselho Mone
tário tem de ser reformulado. Aparticipação nesse
Conselho Monetário tem de ter as classes produ
toras, mas também os respectivos trabalhadores.
Se tem um comerciante, tem de ter um comer
ciário; se tem um industrial, tem de ter um índus
triário;se tem mais de um banqueiro, porque tem
quatro, devia ter bancários também, e assim su
cessivamente. As classes produtoras, os empre
sários, é justo que participem dessa Conselho,
mas é justo, no mesmo pé de igualdade, que
os trabalhadores, numa paridade real, também
participem desse Conselho. Mesmo porque esse
Conselho tem legislado à revelia do próprio Con
gresso Nacional. Ele tem feito modificações que
são verdadeiras reformas bancárias, sem nem ou
vir o Congresso Nacional. É preciso que, nesta
Constituição, saiam normas que impeçam que
isso possa prosseguir.

Outra coisa que é preciso também é que o
Banco Central não possa continuar sendo dirigi
do, como está .sendo há muito tempo, por ban
queiros privados, por pessoas procedentes, e, às
vezes, nem só que já participaram, mas que parti
cipam efetivamente do sistema financeiro, como
diretor de organizações. Então, isto também deve
ser impedido, e tem de ser impedido através de
lei, e tem de ser impedido através de normas
constitucionais.

Então, há a necessidade de se reformular o
sistema bancário para que ao crédito se estabe
leça realmente sua função social. É muito conhe
cido, no nosso meio, quando se diz que nenhum
banqueiro, por mais banqueiro que ele seja, por
mais estável na sua vida ele seja, que ele empreste
seu dinheiro; ele empresta o dinheiro da coletivi
dade, captado de todos, de comerciantes, de in
dustriais, de agricultores, dos próprios Constítuín
tes, como cidadãos, dos órgãos públicos e, com
esse dinheiro arrecadado, que não é propriedade
do banqueiro, ele faz o empréstimo. Então, é uma
função inclusive de concessão, que, aliás, é uma
concessão também com normas irregulares, por
que, ao se dar uma carta patente, faz-se uma
concessão, o banqueiro não compra a carta pa
tente e, depois, como se viu, o sistema financeiro
vai à falência e fica a carta patente como patri
mônio da massa falida, para ser vendida e, às
vezes, até levar dinheiro e recursos para aqueles
que deram prejuízo à Nação, porque o número
enorme de regulamento que houve, no sistema
financeiro, sempre foi acobertado pelo Governo,
e isso sai, evidentemente, do bolso do povo, por
que vem através das arrecadações.

Então, a reforma bancária é uma necessidade
e a estatização do sistema bancário é outra meta
que está, na verdade, como objetivo da categoria
bancária. Mas, como disse ainda agora, dentro
da realidade que existe, dentro das normas da
sociedade brasileira, nós poderíamos atingir essa
etapa, vencendo uma outra etapa primeiro, que
seria a nacionalização do sistema financeiro, por-

que o que vemos hoje, e nós citamos um exemplo,
e citamos com nome, o Citibank, com doze agên
cias no País, antes do Plano Cruzado de março
de 1986, era o segundo maior captador de recur
sos do País. E para onde iam esses recursos?
Porventura, iam para os produtores e os empre
sários brasileiros, ou iam carreados, em sua maior
quantidade, para as multinacionais? Então, vê-se
aí uma contradição terrívelque deve ser meditada
pelos Srs. Constituintes: nós, do Brasil, com par
cos recursos, financiando empresas multinacio
nais, no seu faturamento, no seu capital de giro.

Então, nós entendemos que a reforma bancária
é uma necessidade para ser feita urgentemente,
mas ser feita pelo Congresso, para ser feita com
uma discussão na sociedade, para ser feita ouvin
do, inclusive, os trabalhadores do setor, a flm de
que se dê realmente ao sistema financeiro a sua
real e necessária função que deve ter o crédito.
O crédito não pode ser empregado na forma que
o banqueiro privado quer e faz, nem pode ser
feito no local em que ele quer e faz,porque muitas
vezes tira recursos de uma região que já não tem
e transfere para outra, porque ali a aplicação é
melhor remunerada. Então, o crédito é de uma
importãncia muito grande e não pode ser descu
rado e não se pode deixar que esta reforma seja
feita por um Conselho Monetário, inclusive defor
mado na sua constituição.

Não sei se satisfiz a resposta do Constituinte,
mas estou à disposição para complementar, se
for preciso.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, gostaria de solicitar ao Dr. Ulys
ses a sua atenção e seus comentários para duas
questões que vou colocar aqui, principalmente
a questão da estabilidade. A estabilidade no em
prego foi definida pelo Dr. Ulysses com a objetivi
dade, a clareza e também a singeleza de redação
que merece um estatuto dessa envergadura.

Da mesma forma, esta Subcomissão se pro
nunciou hoje pela manhã, resguardando a estabi
lidade no emprego como direito essencial do tra
balhador. Com a mesma clareza e objetividade.

Preocupa-me quando a estabilidade começa
a ser não contestada frontalmente, mas colocan
do alguns argumentos que vão tentar estabelecer
uma contradição entre estabilidade, fundo de ga
rantia, indenização e seguro de emprego. Eu acho
que ao movimento sindical, à classe trabalhadora,
não cabe aceitar essas contradições e fazer uma
eventual troca, a diminuição do estatuto da estabi
lidade por fundo de garantia, por indenização, por
seguro de emprego. E são apenas condições
complementares, não conflitantes ou contraditá
rias.

Então, eu gostaria de ouvir, primeiro, a opinião
e o comentário do Dr.,Ulysses a esse respeito.

Emsegundo, gostaria de ouvira lúcida aprecia
ção do Dr. Ulysses a respeito do salário mínimo.
Ele definiu aqui com clareza os componentes que
deverão influir no cálculo do salário mínimo. E,
por essa conceituação que ele colocou aqui, per
mite-se claramente chegar a uma conclusão que
já é também do movimento sindical, que salário
mínimo não é apenas um cálculo estrutural de
economia, ele se baseia em componentes sociais
muito nítidos. Se nós formos reduzir salário míni
mo a um cálculo estrutural de economia, nós
vamos ficaratentos aos argumentos patronais das
áreas financeiras que acenam toda vez que se
vai fazer um salário mínimo real com a questão

da inflação, do custo etc. Eu diria, inclusive, argu
mentando na minha área específica, que, se os
grandes representantes do capital afirmam que
o salário mínimo com seu valor social integral
é causa inflacionária, eu afirmo que o salário míni
mo diminuído é causa hoje de uma doença que
nós, médicos, conhecemos como a doença do
salário mínimo. Desde o trabalho pioneiro com
o Professor Valter Lessa, na Universidade de São
Paulo, que correlacionou mortalidade infantilcom
salário mínimo, e demonstrou cabalmente, com
metodologia científica correta, essa relação, que
o salário mínimo, principalmente nestes últimos
vinte e um anos, de 64 para cá, 23 anos, deter
minou um aumento substancial da mortalidade
infantilnas principais capitais brasileiras e, a partir
daí, nós, médicos, começamos a pesquisar este
assunto, e hoje tendo uma vasta literatura pode
mos dizer que existe uma doença no Brasil hoje
que se chama doença do salário mínimo. Nós
temos comprovações com metodologia corrente
e eu tenho até um trabalho publicado a este res
peito.

Dr. Ulysses, essas duas questões eu colocaria
para ouvir o seu lúcido comentário.

Ao Presidente da USI eu irei insistir novamente
na questão colocada pelo Constituinte Paulo
Paim. Quero solicitar ao Sr. Presidente da aSI
que, se fosse possível, revesse a proposta da aSI
em relação ao direito de greve. Informo ao ilustre
Presidente da USIque, ontem, essa Subcomissão
também, por unanimidade, determinou que o di
reito de greve é um direito de greve substantito,
que merece uma redação que não permita nenhu
ma condicional, nenhum fator condicionante.
Exatamente no aspecto que o documento da aSI,
coloca que é aquela questão de categorias de
serviços essenciais, foi exatamente eu quem con
tra-argumentei contra isso aqui no Plenário, on
tem, exatamente na área de saúde, que o ilustre
Pr~sidente .?a ~SI colocou :omo exemplo. E eu
dei a expenencia nossa de varias greves que dirigi,
na qualidade de dirigente sindical, tanto da federa
ção quanto do sindicato, em que os próprios tra
balhadores se organizam no sentido de fazer com
que a grave não resulte em qualquer prejuízo para
a população, inclusive discutindo com a popu
lação as formas de evitar eventual prejuízo. Então,
foiexat~ente baseado nesse argumento que de
senvol,? de maneira muito mais ampla, e não
vou faze-lo novamente aqui, e a Comissão enten
deu ser conveniente retirar esse caráter de essen
cialidade, como restritivo ao direito de greve.

Então eu solicitaria, mais do que confrontando
argumentos, ao Presidente da USI que unificasse
com o DIAP e com as outras autoridades sindicais
no sentido de nós darmos um direito de greve
realmente categorizado à classe trabalhadora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ANTÓNIO PEREIRA- Nobre Consti
tuinte, a questão foi suscitada pelo nobre Consti
tuinte Paim.

Como eu já expliquei, a preocupação da aSI,
com referência a essa ressalva do direito de greve
e com referência aos serviços essenciais, pren
de-se àquelas explicações que eu já dei de se
pensar na hipótese de uma greve sem nenhum
controle. Uma greve, por exemplo, no serviço de
eletricidade. Ficaria a cidade no escuro por toda
a vida. Mas, em todo caso, eu digo aqui que a
legislação ordinária, as entidades sindicais, atra-
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vés dessa legislação, e as entidades sindicais que
representam os empregados que prestam servi
ços essenciais ao público, o direitode seus empre
gados decidirem em assembléia a continuidade
da greve. Eu estaria de acordo, nobre Constituinte
Paim e nobre Constituinte Castro, de substituir
aqui, desde que não cause prejuizosaos usuários.
Apenas essa parte eu suprimiria. As demais eu
deixaria,porque a assembléia que decide se deve
rá continuar ou não a greve nesses casos.

Eu não sei se os nobres Constituintes estariam
de acordo com essa supressão.

O SR. aLYSSES RESENDE - Bem, respon
dendo ao ilustre Constituinte Céliode Castro com
as duas indagações, realmente a visão nossa é
de que a estabilidade do emprego, a garantia do
emprego, a permanência do trabalhador no em
prego, constitui-se em condição essencial, num
direito essencial, faz parte de um dos direitos fun
damentais do homem, num dos direitos funda
mentais de cidadania. Da mesma forma que o
homem tem direito à liberdade, direito de ir e
vir, tem que ter o direito de não ser despedido
do emprego, colocando-se uma situação de pro
blema social em relação a este trabalhador. Então,
quando se colocou aqui, salvo o cometimento
de falta grave, comprovada judicialmente, na ver
dade, o que se objetivou na proposta não foi se
estabelecer um limite à estabilidade, porque a es
tabilidade é um limite pleno. A verdade é uma
técnica legislativade dizerque não há outras exce
ções. Porque se nós colocamos a matéria estabi
lidade conforme regulada em lei, nós corremos
o risco de, na regulamentação da lei, aqueles que
não têm sensibilidade social, pudessem pretender
regulamentar de alguma forma e que criasse con
dições técnicas, econômicas e uma série de con
dições que pudessem ferir esse direito essencial,
exatamente por uma questão de técnica legisla
tiva, para que fique amarrado constitucionalmen
te. Porque, evidentemente, o cometimento de falta
grave comprovada judicialmente retoma intrans
ponível a questão da preservação do contrato.
Então, é nesse sentido que é colocado. Mas a
nossa posição, e estamos certos de que é a posi
ção de todos os trabalhadores, é a posi~o de
que se trata de um direito essencial. E quando
fez referência à questão do fundo de garantia e
do seguro desemprego, nós entendemos que
realmente o fundo de garantia, como está na lei,
foi a pior coisa que surgiu para os trabalhadores.
Ainda mais quando veio colocar essa questão de
opção. E aí eu vou ter que me socorrer do Ronan
Tito, quando lembrava a passagem lá escrita, de
que a lei foi feita e deve ser feita para proteger
os mais fracos, de que muitas vezes a lei, como
é feitapor uma classe dominante, ela acaba sendo
feita para defender os seus interesses, lembrando
que essa questão de liberdade, como está colo
cado na lei, liberdade de opção, que não existe
entre forças antagônicas colocadas à frente, não
existe a possibilidade de se estabelecer efetiva
liberdade. Porque, se essas forças são diferentes
e são antagônicas, a liberdade representará sem
pre um atendimento ao mais forte, porque o mais
forte sempre vai impor a sua condição.

!ú vou me permitir lembrar o La Cordaire, da
Revolução Francesa, que também tem uma frase
dentro da linha de extremo significado onde ele
diz: "Entre o rico e o pobre, entre o forte e o

fraco, é a lei que liberta e a liberdade que escra
viza".

Realmente, dentro de uma sociedade injusta,
porque o certo era que nós tivéssemos uma socie
dade justa e não houvesse necessidade do con
fronto do forte e do fraco e que todos fossem
iguais dentro da sociedade.

Mas, dentro de uma sociedade injusta, você
tem uma necessidade imperiosa de proteger o
mais fraco e, nessa proteção, não se pode dar
esta liberdade de opção por um sistema, porque
essa opção é falsa, ela não é verdadeira, ela repre
senta, na verdade, garantir ao mais forte a impo
sição dos seus interesses contra o mais fraco.

De maneira que a nossa posição está rigorosa
mente dentro daquilo que foi debatido pela Co
missão. É direito essencial que precisa se preser
var, deve ser garantido constitucionalmente desde
admissão, mas, para evitarque na sua regulamen
tação se crie outras formas que não aquela da
falta grave comprovada judicialmente, é intres
sante que se ponha no texto constitucional, a falta
grave comprovada judicialmente, salvo, é a única
exceção que existe.

Não poderá o legislador ordinário criar outras
exceções.

E, finalmente, no que diz respeito à questão
do salário mínimo, que também quero fazer coro
com o nobre Parlamentar que, como médico, co
nhece profundamente o problema da mortalidade
infantil. Há estudos feitos pelo ilustre Professor
Lessa, mencionado, sobre a questão da morta
lidade infantil,mostrando que na medida em que
cai o poder aquisitivodo salário minimo aumenta
a mortalidade infantil, e há estudos específicos
também feitos pela SaDENE, na Região Nordes
te, mostrando que aquelas regiões sobretudo es
tão sofrendo um processo de definhamento, que
o trabalhador daquela região está ficando mais
baixo, dizem os documentos até nanico, está fi
cando mais baixo,está ficando com uma estrutura
orgânica reduzida, porque exatamente eles são
submetidos, e lá todos ganham o salário rnínímo,
a um salário mínimo que é esse de fome, irrisório,
o que, portanto, dá margem para o surgimento
disso que foi sabiamente chamado e colocado
pelo Constituinte e médico entendido no assunto,
de doença do salário mínimo.

De maneira que nós escudamos neste ponto
plenamente a colocação de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra a Constituinte Wilma Maia.

ASRA CONSTITUINTE WILMA MAIA-A inda
gação seria para a aSI: o que a aSI a respeito
do projeto Pazzlanotto, se foi consultado e

principalmente com relação à arbitragem como
em relação às negociações trabalhistas? E, ao
DIAP gostaria de fazer a seguinte pergunta até
para receber um esclarecimento: qual a contri
buição que daria em relação à proteção à mulher
trabalhadora?

Refiro-me ao problema da maternidade, a pro
teção à maternidade, a proteção, por exemplo,
ao problema do aleitamento matemo, as creches,
que nós sabemos que existe a lei, mas, que não
é cumprida pelas empresas.

O SR. ANTÓNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
gostaria de saber como ficou o texto do direito

de greve, pela interpelação feitapelo nobre Consti
tuinte Paim e pelo Constituinte Célio de Castro.

Então, ficaria assim, nobre Constituinte, garan
tir na próxima Constituição a proteção ao direito
de greve que deveser amplo e irrestrito, ressalva
dos, em legislação ordinária, as entidades sindi
cais que representam empregados que prestam
serviços essenciais ao público, o direito de seus
empregados decidirem em assembléia a continui
dade da greve nas entidades de prestação de ser
viço público.

O SR.PAULO PAIM- Para não repetir o debate,
a nossa preocupação é que não deve haver lei
ordinária mas somente o pleno direito de greve.

O espírito que a Comissão discutiu ontem que
deveria ficar, respeitando a redação da aSI e do
nobre Presidente, é o seguinte: garantir na próxi
ma Constituição a proteção ao direito de greve
que deve ser amplo e irrestrito.

Isso acho que pega o espírito do que a Comis
são discutiu ontem, por mim, fico por ai. Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- A minha posição é a mesma do Paim.

O SR. ANTÓNIO PEREIRA - Parece-me que
esta é a proosta mais ou menos do DIAP. Então,
nós estamos num regime democrático, nós esta
mos discutindo um problema de interesse dos
trabalhadores do Brasil e não quero, através da
aSI deixarde, democraticamente, atender à reivin
dicação dos nobres Constituintes.

Passo a adotar o direito de greve conforme
a redação do DIAP.

A SRA. CONSTITUINTE WILMA MAIA - Nós
ouvimos a informação a respeito da Lei Pazzia
notto, está sendo feita agora a do DIAP, agora
gostaria de ouvir a da asI.

O SR. ANTONIO PEREIRA - A aSI, quando
em discussão com o Sr. Ministro do Trabalho,
juntamente com as Confederações, entendeu que
o problema é da Convenção 87, OIT, seria dele
gado à Constituinte e deixamos então de discutir
a matéria.

Não fizemos nenhum pronunciamento com re
ferência ao projeto do Ministro Pazzianotto, por
que, na ocasião, entendemos que não deveríamos
entrar no mérito sobre esta matéria delegando
à Constituinte.

As colocações da ilustre constituinte são da
maior importância, nós entendemos, são relativa
mente à questão da maternidade, do aleitamento
e da creche.

Gostaria até de confessar à nobre constituinte
que nós encontramos alguma dificuldade na ela
boração dos textos próprios sobre esta matéria
porque, normal infelizmente,dentro da nossa so
ciedade ainda prevalece mais a presença de ho
mens e tivemos que buscar consultas a mulheres
ligadas ao movimento sindical no sentido de pre
parar um texto adequado.

Inclusiveno que diz respeito à questão da ma
ternidade a consulta fundamental que nós fízernos
é se no textoconstitucional devia fixaralgum prazo
ou não, ou se devia fixarprazos.

E, pelo mínimo, nas consultas que fizemos e
talvez a ilustre parlamentar possa colaborar co
nosco, até na alteração do que está posto, enten
deu-se que não se devia fixarprazos pelo menos
em termos constitucionais.
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E, na proposta então foi redigida uma amplia
ção no que diz respeito à legislação presente, no
que diz respeito à interrupção da gravidez, ela
está no item 12 do documento que foi distribuído,
e que acredito que a nobre parlamentar tenha
em seu poder, dizendo: licença remunerada da
gestante, antes e depois do parto, ou no caso
de interrupção da gravidez.

Por outro lado, no que diz respeito à questão
das creches, nós também entendemos que seria
possível dar uma ampliação no que diz respeito
à escola maternal.

E a proposta que está redigida no item 27 ga
rantia a manutenção de creche e escola maternal
pelos empregadores para os filhos e dependentes
menores de seus empregados. Inclusiveainda nos
dia de hoje eu fiz um pedido a um dos assessores
do D/AP, que fizesse contado com algumas parla
mentares constituintes para verificar,já que ainda
não foi dado entrada a esses documentos estão
sendo apresentados aqui pela vez primeira, mas
não foram apresentados para verificar se haveria
necessidade de algum complemento e que pu
desse, devesse ser aprimorado. E devo confessar
que no texto proposto nada foi previsto a respeito
de aleitamento. De maneira que nós gostaríamos
até de contar com colaboração da ilustre parla
mentar no sentido de aprírnoração de texto para
que pudesse haver um correto encaminhamento.

A SRA. CONSrrrUINTE WILMA MAIA - Go 
taria de dizer ao nobre Presidente do DIAP, que
nós temos inclusive uma proposta das mulheres
constituintes a respeito da proteção à materni
dade, e com relação também ao aleitamento e
das creches. Agora, nós sabemos, hoje, que a
lei inclusive protege, no caso, a mulher com rela
ção à gravidez. Mas essa lei é totalmente burlada
porque a mulher, quando engravida, ela já sabe
que após aquele tempo determinado de cento
e vinte e dias que ela tem de direito ao descanço
remunerado, ela é despedida. Geralmente, acon
tece isso. Então nós sabemos que isso vai se
tratar também da organização das próprias mu
lheres nos sindicatos. Atuação das mulheres den
tro dos sindicatos, porque isso ainda não existe
com muita força hoje, mas podemos inclusive
conversar após, mostrando a nossa proposta para
se chegar a uma conclusão.

O SR. ULYSSESRESENDE -Agradeço, por
que foi uma diligência que, no dia de hoje, nós
estávamos procurando um aprimoramento, nes
se ponto.

o SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Gostaria de saudar também os participantes
que, de uma maneira ou de outra, representam
os diversos seguimentos da nossa sociedade, dos
trabalhadores da nossa sociedade e queria con
fessar que, do momento em que soliciteia palavra
até o momento que eu tomo a palavra na prática,
as minhas dúvidas, as questões que gostaria de
realmente pedir a contribuição dos colegas, foram
levantadas. Nesse sentido, eu me sinto obrigado
em solicitar que outras duas questões sejam me
lhor elaboradas e aí eu gostaria que o compa
nheiro Ulyssesfalasse um pouquinho de um outro
tema que eu acho de fundamental importância
e que vai ser assunto inclusive de debate na Sub
comissão, -que .é sobre a questão da jornada de
trabalho e a questão do trabalho, fundamentar
um pouquinho melhor a questão do trabalho em

regiões insalubres, perigosas, questão da prote
ção, porque na minha opinião, sobre a questão
das quarenta horas, isso é uma das reivindicações
mais consensuais no movimento sindical. Em di
versos países, inclusive vizinhos aqui na América
Latina, já não há essa jornada de quarenta e oito
horas. A modernização da indústria, a moderni
zação da nossa sociedade, hoje, dá a completa
condição de se reduziressa jornada, e, justamente
por esses dois aspectos, da redução das jornadas
de trabalho do ponto de vista social do trabalha
dor, de dar o direito ao trabalhador a um descan
so, de dar a ele condições de chegar mais cedo
em casa, de ler, de participar mais e, por outro
lado, de abrir realmente a possibilidade de reduzir
a taxa de desemprego. Isso é fundamental. E com
isso garantir a produção e o desenvoMmento da
economia do nosso País.

Então, explanar mais sobre a questão da jorna
da de trabalho e sobre a questão da insalubridade,
que na nossa opinião é fundamental garantir, na
Constituição, que nós procurássemos de uma
maneira proteger ao máximo a vida e a saúde
desse trabalhador no seu local de trabalho. Isso
é fundamental. Agora, nós sabemos também, por
outro lado, que a realidade da sociedade em que
a gente vive, em diversos momentos, é difícil de
se proibir o trabalho nas regiões insalubres. Eu
sou metalúrgico,já trabalhei numa fábrica de cau
deraria, a gente sabe como é por si só trabalhar
num galpão com suspensões de ferro no ar. Só
isso já é insalubre, a quantidade de suspensão
que o trabalhador respira isso já é prejudicial.Ago
ra, é necessário que a gente garanta o máximo
de proteção possível em todas as áreas inclusive
nas próprias questões das comissões internas,
prevenções de acidentes, aquelas charmosas cin
tas, procurar guardar o máximo a saúde do traba
lhador e também garantir, já que é inevitável, em
algumas profissões, esse perigo, uma remune
ração que desse condições de ajudar no trata
mento, na sua proteção, na sua condição de vida
que, de certa forma, não iria eliminar, mas iria
contrabalançar um pouquinho mais essa questão.

O SR. ULYSSES RESENDE - Diz o ditado,
companheiro Edmilson, que quando a pergunta
é sábia ela já traz no seu bojo a resposta e, real
mente, V.Ex' ao fazera indagação, fixouos pontos
básicos, pelo menos no que diz respeito a jornada
de trabalho. É um aspecto de que há uma carga
horária excessiva, essa jornada de oito horas em
seis dias da semana foiconquistada há um século.
Hoje,ela está totalmente desatualizada em relação
à legislação da maior parte dos povos do mundo,
inúmeros povos muito mais atrasados do que
o nosso, que, na verdade, é a oitava potência
mundial.

O SR. CONSrrrUlNTE EDMILSON VALENTIM
- Só um aparte. Inclusive foi uma reivindicação
dos mártires de Chicaco, há cem anos nos Esta
dos Unidos.

O SR. ULYSSES RESENDE - Então, países
atrasados que não se equivalem ao nosso, que
é uma potência mundial, têm uma jornada de
trabalho inferior e o aspecto também fundamen
tai, é que se existe uma massa de trabalho tam
bém para ser distribuída, para uma massa de tra
balhadores deve-se fazer uma distribuição equâ
nime. O que não podemos admitir é um desem
prego gerador de uma série de conseqüências
as mais funestas e nada pode atender tanto quan-

to a solução do problema do desemprego como
a diminuição da jornada de trabalho. Isso é uma
realidade tão grande que eu acredito que, no futu
ro, à medida que a informática for cada vez dimi
nuindo a necessidade de um grande número de
pessoas trabalhando, haverá a necessidade abso
luta de nós diminuirmos, passo a passo, a carga
horária de maneira a permitir trabalho para todos.

Acho que a colocação de V. Ex' é perfeita. O
que nós não podemos é permitir que não seja
aprovada essa reivindicação básica do movimen
to dos trabalhadores, da classe trabalhadora.

O segundo ponto diz respeito à questão da
insalubridade e da perículdsidade. Também a sua
própria pergunta e a explanação dela tornou pre
sente como é difícil o problema. Um dos assuntos
mais discutidos nas reuniões dos técnicos e dos
dirigentes sindicais é de como encaixar um pro
blema dessa natureza, porque a vida é o bem
mais precioso que o homem tem, a vida precisa
ser preservada, e nós sabemos que a insalubri
dade consome a vida, sabemos que aqueles mi
neiros que trabalham em subsolo têm reduzido
índice de vida. Então, há necessidade de uma
série de proteções e de medidas no que diz res
peito especialmente à insalubridade e à periculo
sidade. E por isso que, diante de tantos debates
que tivemos, pareceu que o mais sábio seria que
esse tipo de trabalho precisa estar convencionado
entre empregados e empregadores; é preciso que
haja um acordo entre a categoria de trabalhadores
e a categoria interessada naquela exploração, por
que é a própria vida que se está negociando, ou,
pelo menos, uma parcela da vida. Quem está,
como o mineiro, submetendo-se a irpara o fundo
de uma mina e diminuindo a sua taxa de vida,
ele está dando uma parte de sua vida. Então,
ele tem o direito de negociar diretamente, estabe
lecendo quais os critérios, eu até acredito que
o critério mais salutar não seria, pura e simples
mente, como a legislaçáo nossa estabelece, uma
aposentadoria para esse tipo de atividade com
quinze anos, quando elejá está quase morto. Seria
uma redução brusca da jornada de trabalho, de
maneira que ele trabalhando três horas por dia,
ele não tivesse o desgaste que ele tem trabalhando
oito horas por dia. Mas, como tudo isso, para
fixar em termos constitucionais, seria extrema
mente difícil; então, pareceu-nos que o caminho
oibição do trabalho em atividades insalubres ou
perigosas, salvo se autorizado em convenção ou
acordo coletivo. Deixar que realmente essa ativi
dade seja negociada. E nós sabemos que o traba
lhador na sua condição de miserabilidade acaba
até negociando em condições que lhe são alta
mente desvantajosas. Achamos até que ainda é
modesta a pretensão, mas nos pareceu que, dian
te da dificuldade de se dar um devido equaciona
mente, esse seria próximo da realidade.

O SR. CONSrrrUINTE DOMINGOS LEONE
W - Sr. Presidente, gostaria de fazer duas rápi
das observações sobre o projeto do D/AP que,
até então, parece se constituir no documento.m~s
sistematizado, mais completo que essa Comissão
recebeu, e não é de se estranhar, porque real
mente o DIAP se constitui, hoje, num organismo,
um dos poucos pontos de unidade do movimento
sindical e restaurador do nosso País. Agora, eu
sinto aqui dois pontos. Eu notei aqui dois pontos
sobre os quais eu gostaria de um maior esclareci
mento. Um deles era exatamente o que foi abor-
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dado nesse instante pelo companheiro Edmilson
Valentim.É se essa proibição em atividade insalu
bre e perigosa não cria certos impasses. Eu digo
o seguinte, convenções ou acordos coletivos são
realizados em áreas, em regiões onde há a mínima
organização dos trabalhadores. No entanto, exis
tem trabalhos insalubres, onde a proteção ao tra
balhador só se daria por via legal onde o promotor
público, onde a lei e a justiça pudesse, de ofício
até, tomar certas iniciativas.Então, preocupa-me
um po~co, eu sinto um pouco sulista essa formu
lação. E uma preocupação com os trabalhadores
nordestinos nas áreas onde nem esse mínimo
de organização, onde não existe a lei, o sujeito
já descumpre a lei e por incrível que pareça é
mais fácil descumprir a Constituição. Porque fica
uma proibição, digamos, não factível, o sujeito
não pode proibir a exploração de determinada
atividade de extração, numa determinada região.
Impossível proibir porque deixaria de existir eco
nomicamente aquela cidade. Então, você não vai
poder proibir mesmo que a Constituição proíba.
E ali dificilmente se faria uma convenção entre
entidades.

Eu creio e gostaria de colocar como sugestão
para o exame do DIAP, do Sr. Relator, na oportu
nidade em que for acolher. Imagino que vá aco
lher a maioria das colocações aqui do DIAP, que
a formulação talvezdeva ter a faculdade e a legis
lação. Quer dizer, a lei estabelecerá a forma pela
qual essa atividade possa se desenvolver. Para
que o trabalhador mesmo onde não possa ser
realizadoo acordo ou a convenção, já tenha prote
ção legal. Esta é uma sugestão que eu imagino
talvez possa ser mais. A outra diz respeito muito
mais a minha ignorância do que propriamente
não conseguir compreender bem esse segundo
artigo. Onde dizque a Justiça do Trabalho poderá
normatizar, entidades sindicais poderão estabe
lecer acordo. Vejao nobre advogado Ulysses Rie
deI nosso companheiro já de tantas jornadas, na
última legislatura ele tem se colocado sistemati
camente contra a intervenção até da Justiça em
relação à greve, por exemplo. E aqui nós estamos
facultando à Justiça algo mais até do que o Poder
Legislativojá tem de si na tradição funcional. Ela
já possui tradicionalmente um poder de legislar.
Aqui, nós estamos reforçando ainda mais esse
poder, e acho até que de uma maneira exagerada.
Acho e entendo que, contraditoriamente, com o
espírito da argumentação que o advogado Ulysses
Riedeldesenvolveu até então. Eu penso que talvez
a Justiça deveria dar forma legal aos acordos já
realizados, mas ela normatizar, porque aqui está
no mesmo pé, e até precedentemente a Justiça
poderá normatizar, e as entidades sindicais pode
rão estabelecer acordos. Eu não sei se compreen
di bem se há realmente uma ligeira contradição
com as observações feitas anteriormente.

a SR. caNsmUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Deixa eu pegar uma carona na pergunta do
Leonelli.Eu estava querendo também fazer uma
indagação ao companheiro Ulysses Riedel, que
acho que a Justiça do Trabalho, como foi mon
tada, fez parte de um projeto de interferência do
Governo do Estado Novo, nas relações capital
e trabalho, com o objetivo de arrefecer a luta de
classe. Então, se esta Justiça do Trabalho, os tra
balhadores têm essa experiência amarga, muitas
vezes colhem boas decisões, como foifalado pelo
colega Ulysses, pelo nosso companheiro, boas
decisões no TRT, e recebem o fel amargo da

decisão do TST, muitas vezes cassando causas
e conquistas de décadas que a categoria determi
nada já tinha. Se essa Justiça tem atuado dessa
forma, se tem levado anos até para resolver um
processo de reclamatória trabalhista, individualou
coletiva,mas, no entanto, com uma presteza sem
igual, julga uma greve ilegal, no prazo de vinte
quatro horas, com juízes nomeados pelo Poder
Executivo e, portanto, sujeitos a todo tipo de pres
são, vale a pena lutar para recuperar o Poder Nor
mativo da Justiça do Trabalho, e fortalecer assim
toda a concepção facista com que ela foi mon
tada, ou qual é a experiência por exemplo das
Juntas de Arbitramento que existem na Espanha,
não seria o caminho de se procurar novas formas
de se mediar as reações econômicas, quando
chega ao impasse, ao invés de dar inclusive à
Justiça do Trabalho poder de normatizar relações
entre capital e trabalho e convenções, quando
as convenções não sejam possíveis?

O SR. ULYSSES RESENDE - Eu penso que
as duas perguntas formuladas, pelo Domingos
Leonellie pelo Augusto de Carvalho, são da maior
importância, do maior significado e merecem que
nós até gastemos alguns minutos em trocar algu
mas idéias em tomo delas para ter bem clara
essa questão.

Mas vamos primeiro na primeira parte da per
gunta do Leonelli,que é mais simples, que é aque
la questão do que dizrespeito às atividades insalu
bres ou perigosas. Eu diria, inicialmente, que ob
viamente, apesar de que o DIAP tenha feito junto
com o movimento sindical, um esforço grande
para fazerum trabalho mais perfeito possível,para
a elaboração desse trabalho que foram feitas inú
meras reuniões com as confederações, com as
centrais, com técnicos, até se chegar a esse texto,
embora nós tenhamos assim, consciência de que
é um trabalho muito cuidadoso, nós não temos
a idéia de imaginar que é um trabalho perfeito
e que não possa ser aprimorado e, certamente,
será aprimorado pelos Constituintes. Aprimorado
no sentido dos interesses mesmos da classe tra
balhadora.

Então, como este é, realmente, um ponto deli
cado, seria só no caso da convenção do acordo
e não poderia ser da lei, eu acho que a colocação
é correta, Domingos Leonelli.Eu acho que a gente
tem que abrir um espaço, mas acho que a coloca
ção é correta. Nós temos que abrir um espaço
para que, também, através da lei, seja possível.
Como a matéria é, realmente,. muito complexa,
seria o caso talvez, de a gente discutir a lei que
a gente quer, para depois discutir os termos cons
titucionais em que a gente vai colocar. Mas eu
deixo presente que o sentido do movimento sindi
cal é, exatamente, de que não haja essa explo
ração do trabalhador no que diz respeito às ativi
dades insalubres e perigosas, numa exploração
que não é nem exploração salarial, é da saúde
e da sua vida. De manelfa que eu acho que é
um tema que, pela sua importância, demandaria
talvezdiscutirmos primeiro a leique faríamos para
depois então verificar os termos constitucionais
em que colocaríamos. Como há ausência de uma
previsão, então pareceu que este seria o melhor
caminho, mas eu acredito que ele seja até aprimo
rado, assim como essa sugestão da inclusão na
lei como uma forma, também de regulamentar
a matéria. Se bem que, veja que na forma que
se põe a lei, de uma certa forma está matando

a proibição prevista no próprio artigo: "é proibi
do", "será regulamentado em lei" "conforme re
gulamentação em lei" a regulamentação acabou
com a proibição e sabem que o texto legal é
uma coisa muito delicada.

a SR. CONSmUlNTE DOMINGOS LEONE
lli - ...a proibição constitucional sem a previsão
detalhista. Deixando, apenas, a convenção. Em
primeiro lugar não há possibilidade de haver con
venção.

O SR. ULYSSES RESENDE - Mas é preciso
verificar que a lei não venha inutilizaro próprio
texto que proíbe a atividade num trabalho insalu
bre ou perigoso.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sim. Ulysses, mas penso aqui em estabele
cermos um princípio constitucional não factível,
é até uma forma de enfraquecer uma restrição
constitucional factível. De modo que, criar restri
ção que seja possível de ser realizada. A mera
proibição constitucional, contendo apenas como
alternativa a convenção, eu temo que vá haver
muitos casos em que não vai haver nem conven
ção de trabalho e nem a previsão constitucional
vai funcionar. Ela deveria ser precedida das ex
pressões: "Alei regulamentará o trabalho em con
dições insalubres". Eu acho que essa seria talvez,
a forma mais segura.

a SR. ULYSSES RESENDE - Leonelli, eu,
em princípio, parto da idéia de que nós teríamos
que encontrar uma formulação legislativaem que
houvesse redução da carga horária para os traba
lhos perigosos e, sobretudo, insalubres.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - E, até os que não sendo insalubres mas
também a violência psicológica e física. Sou o
autor de uma lei que reduz - está no Senado
até agora - que reduz a jornada dos petroquí
micos e petroleiros, altera a Lein"411, para viabi
lizarisso, porque o trabalho diuturno é uma violên
cia física e psicológica do trabalhador. É uma
forma de insalubridade não especificada como
insalubre mas é uma forma de violência contra
a saúde do trabalhador.

a SR. ULYSSES RESENDE - Agora, vamos
entrar no segundo assunto, que eu acho delicado
e compl ..o e eu começaria mencionando um
detalhe: O Projeto 2 do DIAP...

a SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Eu já mencionei, pedindo vênia porque,
realmente, queria compreender.

O SR. ULYSSES RESENDE - O Projeto 2,
do DIAP que está em curso no Congresso Nacio
nal, foi elaborado com a participação das centrais,
das confederações, de centenas de entidades sin
dicais, dos seus técnicos, que foi assinado pelo
Nadir Rossetti, como primeiro signatário do PDT,
mas tendo em seguida a assinatura do Roberto
Freire, do PC, do Djalma Bonn, então Uder do
PT, do Pimenta da Veiga,do PMDB, do José Lou
renço, da Frente liberal, do Gastone Righi, do
PTB. Portanto, em projeto suprapartidário como
é a atuação suprapartidária do DIAP, ele "regula
o poder normativo da Justiça do Trabalho, elimina
os efeitos suspensivos nos processos dos dissí
dios coletivos e dá outras providências." Esse é
o Projeto 2 do DIAP.
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Para que esse projeto fosse possível ser consti
tuído, foi preciso que houvesse mil debates em
tomo do problema do poder normativo, quere
mos o poder normativoou não queremos o poder
normativo da Justiça do Trabalho. E, de uma for
ma assim que nós poderíamos sintetizar numa
frase, se chegou à conclusão seguinte: se existe
Justiça do Trabalho julgando dissídio coletivo,
tem que haver poder normativo. Nós não pode
mos ser, nunca, contra o poder normativo, nós
podemos ser contra a existência de uma Justiça
do Trabalhojulgando. Quer dizer,o problema está
um pouquinho além. E, como a Constituiçãoatual
também prevê o poder normativo da Justiça do
Trabalho, então se encaminhou no sentido de
que nós tínhamos que defender era o poder nor
mativo da Justiça do Trabalho. Porque o que nós
não podemos aceitar é a situação vigente em
que as categorias profissionais se reúnem em as
sembléias, aprovam um elenco de reivindicações,
levam essas reivindicações para o Tribunal e o
Tribunal uma a uma diz: "Eu não dou porque
eu não tenho poder normativo"; "não concedo
porque eu não tenho poder de mando", então
toma-se uma situação inusitada, uma situação
inadimissível, uma situação que não pode ser
mantida.

Como dentro do movimento sindical não exis
tem resoluções efetivas,no sentido de que o movi
mento sindical quer um sistema de arbitramento,
isso não existe, não existe nos congressos, nem
da CGT, nem da CUT, nem da USl e nem das
confederações em geral que querem o sistema
de arbitramento como uma prevalência.E como
o DIAP atua em tomo das propostas do próprio
movimento sindical, que tem defendido o poder
normativo da Justiça do Trabalho, então o cami
nho que nós tínhamos era esse.

Agora, além disso há um aspecto que a gente
deve considerar, porque isso tem sido discutido
na área intema dos sindicatos. Será que a forma
de arbitramento existente,por exemplo, nos Esta
dos Unidos, vai atender aos nossos interesses?
Vejamos o que se entende como válido. Qual
a proposta válida.A proposta válida é a que deve
haver liberdade de negociação. AJustiça não po
de interferirnessa liberdade de negociação, nem
o Poder Executivo e nem ninguém deve interferir
nessa liberdade. Mas, vamos admitir que, decor
rido um tempo, se chegue à conclusão de que
é preciso alguém para decidir. Isso fatalmente
.ocorrería.Qual seria a opção do movimento sindi
cal? Que esse alguém fosse um árbitro dentro
de uma relação de técnicos lá, ou fosse a Justiça
do Trabalho. Achamos que a Justiça do Trabalho
tem muitos males e chegamos até a pensar que
ela tem feito mais mal aos trabalhadores do que
bem aos trabalhadores, mas entre isso e aceitar
um sistema de árbitro,de uma pessoa contratada
para exercer um trabalho profissional e etc. e tal,
há muita insegurança por parte do mínimo do
movimento sindical de admitir que esse processo
seja um processo válido.Então, a opção que tem
havido é a de que nós temos que simultanea
mente trabalhar para aprimorar a Justiça do Tra
balho. E como seria aprimorada a Justiça do Tra
balho? Buscando, por exemplo, que o quinto
constitucional dos Advogados seja indicado pela
Ordem dos Advogados e, não na forma da no
meação. Que a própria nomeação dos Ministros
possa estar sujeita a alguns aprimoramentos que
possa representar uma verdade melhor. Que os

classistas tenham uma indicação das suas pró
prias bases e possam tentar melhorar a Justiça
do Trabalho, em todo o seu âmbito, -no sentido
de que ela possa cumprir bem esse papel, mas
que, em princípio, se entende que não é válido
nós pensarmos, não está madura a idéia de nós
passarmos para um sistema de árbitro como o
sistema norte-americano. Pode ser que até ama
dureça essa idéia, mas não está madura.

O SR. CONSTITUINTE JUUO COSTAMIU\N
- Sr. Presidente, eu acho que agora a palavra
está comigo.

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos) -Está
inscrito o Constituinte Mário Uma.

O SR. RELATOR MÁRIO UMA - Eu fico por
último.

O SR. CONSTITUINTE JUUO COSTAMIU\N
- O Relator é o homem sábio, entre nós. Ele
fala por último.

Eu faço uma pergunta ao Representante da
Confederação Nacional dos Trabalhadores de
Crédito-CONTEC. Na sua exposição sobre os
direitos do trabalhador - eu sou muito preocu
pado com a questão da estabilidade - há três
itens: primeiro, fala na estabilidade na empresa;
a seguir, Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço; logo a seguir, indenização ao trabalhador des
pedido nos casos e nas condições em que a lei
determinar. Aminha pergunta é simples. Eu gos
taria de uma explicação melhor em tomo desses
três itens. Da compatibilização. Por exemplo, do
item estabilidade na empresa, como seria essa
estabilidade?O porquê do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.E, como indenizarse há estabi
lidade prevista no item anterior? E o Fundo de
Garantia também preconizado no item logo ime
diatamente antecedente. Então, eu pediriaa genti
leza de uma explanação a fim de que eu tivesse
uma compreensão melhor dessa questão.

Asegunda pergunta eu endereço ao nosso ilus
tre representante da UniãoSindical Independente.
No item "Garantia no Emprego", deve ser consa
grada na nova Constituição, concomitantemente
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Veja que esse também refere-se à estabilidade.
Aqui não fala em estabilidade, fala em garantia
no emprego. Então, eu gostaria também de uma
explicação a respeito desse assunto para uma
compreensão melhor. E em terceiro lugar, uma
perqunta que eu endereço ao representante do
DIAP. E com respeito, também, à aposentadoria.
O item 29 fala:

"Aposentadoria com remuneração igual a
da atividade garantido o reajustamente para
a preservação do seu valorreal, com 30 (trin
ta) anos de trabalho para o homem e 25
(vintee cinco) para a mulher."

A minha pergunta é a seguinte: qual seria essa
remuneração igual a atividade,e me refiro ao iní
cio da aposentadoria, a fixação deste valor, desta
remuneração inicial. No momento em que é defe
rido e que o trabalhador passa a ser aposentado.
Qual seria, então, o entendimento com remune
ração igual a da atividade, garantido o reajusta
mento para a preservação do seu valor real. A
minha indagação e a minha angústia é com res
peito, por exemplo, ao trabalhador por tarefa, por
peça. Poderá acontecer que o trabalhador por
peça e por tarefa, durante 5 (cinco) ou 6 (seis)

meses, tenha uma produção alta. Conseqüente
mente, o seu salário esteja num nível mais alto
e no terceiro, quarto, e quinto mês ou talvez no
último mês, que antecede à aposentadoria, a pro
dução baixe, que sejam menos tarefas e, conse
qüentemente, o seu salário estará menor. Então,
a minha angústia, a minha indagação é saber
como se faria a fixação da remuneração igual
a da atividade,se é aquela do maior valorrecebido
pela tarefa ou aquele do último mês, o que ante
cede a aposentadoria. É uma angústia que.tenho
diante dessa formulação. Então, as questões for
muladas são essas e eu gostaria de...

O SR.WILSON MOURA-Quando da resposta
a um outro Constituinte, nós nos referimos aqui
à estabilidade. Evidentemente que a ideal seria
a absoluta. Mas nós não reportamos à realidade
brasileira, às forças do capital, inclusive dentro
da própria Constituinte, no sentido de que avan
çássemos na busca da estabilidade. Nós pensa
mos numa estabilidade que fosse mitigada onde
se apresentavam condições além da justa causa,
que é, naturalmente, admitido, e outras condi
ções, e eu aqui acenei com algumas, como a
da questão de produção, em questão de situação
econômica, não apenas declarada, mas compro
vada que pudesse ensejar uma demissão. Por isso
é que se pode compatibilizara estabilidade com
a indenização naquilo e na forma em que a lei
estabelecer. Quando eu exemplifiquei, e posso
repetir esse exemplo - uma empresa que produz
um determinado número de peças na sua produ
ção mensal, ela tem por força de mercado ou
de situação de economia até mundial, da sua
situação econômica intema, ele tem necessidade
de reduzir a sua produção. Pode ser isso um mo
tivoque dê ao empregador razões para fazeruma
demissão. Não - eu repito - ao critérioarbitrário
do empregador, mas, dentro de um critério pré
estabelecido por lei e acompanhada a sua execu
ção pelas entidades sindicais. E eu exemplifiquei
esse critério: o problema daqueles que estão já
em condições de se aposentar ou daqueles que
querem deixaro emprego em busca de um outro
emprego, daqueles que têm mais ou menos ida
de, daqueles que têm mais ou menos tempo de
serviço,daqueles que têm mais ou menos respon
sabilidade econômica na sua sustentação e da
sua famllia- não obrigatoriamente por ser casa
do, porque às vezes se encontra um trabalhador
que é solteiro, mas tem responsabilidade muito
grande. Então, tudo isso comprovado, ensejaria
uma demissão que levaria a uma indenização.
Aí está a compatibilização.

O problema do fundo de garantia - e me pare
ce que, aí, quando eu responder talvezjá respon
da, talvez com outros argumentos, é o seguinte:
foi Instituído o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço. E não sei qual foi o Constituinte, não
sei se o próprio Osvaldo Bender, ele se referiu
que quando há uma falência 'os funcionários fi
cam ao desamparo.

O ConstituinteSenador Ronan Titofalou numa
mecânica de que, num seguro-desemprego, ha
vendo falta de dinheiro suficiente para indeniza
ção, o Estado viria em socorro. Mas, quando se
dá a aposentadoria? Quando se dá mesmo a saída
do emprego? Quando se dá por qualquer outro
motivo a quebra do vínculo empregatício, antes
do FGTS, não existia nenhuma acumulação de
valores em favor daquele empregado. E, ocorria
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que, muitas vezes, a empresa não tinha condição
de pagar e aquele ficava ao nada. Com a criação
do FGTS, o movimento sindical verificou que é
útil a sua permanência, mas, com a compatibi
lização e a convivência simultânea com a estabili
dade, com a garantia no emprego. Então, esse
FGTS, esse Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço deve continuar, sem embargo da estabili
dade. Inclusive como exemplo que damos: quan
do o tr~a1hador esgota o seu tempo de serviço
e se aposenta, ele tem aquele Fundo como uma
reserva patrimonial para a sua família.E é impos
sível, na prática, de se exigir que o empregador
lhe pague, naquela ocasião, todo aquele valor acu
mulado. Então procuramos compatibilizar a exis
tência do FGTS, que foi criado com a finalidade,
mas nós podemos aperfeiçoá-lo, inclusive na sua
gestão e na aplicação dos seus recursos para
a estabilidade no emprego. Ela pode, perfeita
mente, conviver,e quando há indenização é pelos
aspectos que eu apresentei na forma de viabilizar
esse avanço do trabalhador na sua garantia do
emprego.

O SR. CONSmUlNTE - E a estabilidade teria
início desde o primeiro dia de serviço?

O SR.WILSON MOORA-A estabilidade pode
ria ter início desde a admissão, podia-se vencer
o período de experiência - isso é uma forma
que nós não buscamos enfatizar, porque há, real
mente, diversas opiniões a respeito, e nós pode
mos aceitar essa proposta pelo DIAP, porque, na
verdade, é predominante num movimento sindi
cal dos trabalhadores - é desde o início, desde
a admissão. Desde que ela tenha não só essa
garantia no emprego, mas, inclusive,essas ressal
vas para o próprio empregador que, naturalmente,
vai se opor com todos os seus recursos, as suas
forças, a se inserir essa norma constitucional, mas
desde que ele tenha esta proteção, porque, na
verdade, existe, e que ela tenha uma compen
sação para o próprio trabalhador, uma vez que
não lhe deixa ao arbítrio exclusivodo empregador,
nós podemos conviver e ter esta garantia para
o empregado também.

O SR. ANTÓNIO PEREIRA - O companheiro
Wilson Moura já dissecou quase que a matéria
da indagação do nobre Constituinte. Maseu quero
acrescentar que quando nós falamos concomi
tantemente com o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, a garantia do emprego, nós estamos
dizendo que um e outro poderão conviverjuntos.
Porque, como afirmou o companheiro Wilson
é uma garantia que o empregado tem do empre
go concomitantemente com aquela reserva de
contribuição do Fundo de Garantia na eventual
dispensa sem justa causa. Essa é uma reserva
econômica que está sempre presente na econo
mia do trabalhador. Essa é a explicação que eu
posso dar ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITGlNTE JÚLIO COSTAMlIRi
- Só um detalhe: a estabilidade para a União
Sindical Independente tem seu início na data da
admissão?

O SR. ANTÓNIO PEREIRA - Na data da ad
missão, exatamente.

O SR. ULYSSES RESENDE - Respondendo
ao Constituinte Júlio Costamilan, acho que a sua
indagação tem toda procedência no que diz res
peito a que haja clareza no que se pretende com

a fixação de que o trabalhador terá direito à apo
sentadoria com remuneração igual a da atividade.

O SR. CONSTITGlNTE JÚLIO COSTAMlIRi
- Só um detalhe para colaborar: há proposições
que falam no salário integral.Também não define.
Qual é o salário integral?

O SR. ULYSSES RESENDE - Na verdade,
o que existe aqui é um comando constitucional
dizendo que a norma ordinária que for regul~
a matéria deve estabelecer critérios que busquem
manter o trabalhador no mesmo status em que
ele estava anteriormente à aposentadoria. O que
se pretende é que não haja o que ocorre, que
o empregado tenha um valor de aposentadoria,
calculado sobre o salário-de-benefício, num valor
inferioràquilo que ele recebia quando em ativida
de. Então, o que se objetivaé manter o seu padrão
salarial. Evidentemente que isso é muito simples,
quando a remuneração é fixa. Agora, evidente
mente, também que a lei, quando tiver que ser
regulada, deve criar critérios de cálculo para aque
I~ que trabalhe por produção, de maneira a apro
xirnar da verdade. Talvez,não sei, aí nós teríamos
que entrar no detalhe de como seria redigida a
legislação ordinária sobre esse ponto. Talvez,não
sei, estou pensando alto, talvez se colocasse o
que seria a média dos últimos seis meses, atuali
zado mês a mês, já que a nossa desvalorização
pela inflação é diária. Talvez, a média do último
ano, mas não na média do valor fixo, mas na
média do valor real. Talvez a média do valor real
dos últimos seis meses, ou do último ano. Acho
que teríamos que discutir esses detalhes.

O SR. CONSTITGlNTE JÚLIO COSTAMlIRi
- Eu penso que poderia se decidir essa situação
com a maior remuneração dos doze meses. A
maior remuneração percebida ao longo dos ú1ti
mo~ doze meses. Nem média, nem isso, nem
aquilo. É a maior remuneração. Então, no mês
em que o trabalhador recebeu a maior remune
ração, que não precisa ser a do mês anterior,
mas dos últimos doze meses. A maior remune
ração registrada num daqueles meses será aquela
ponto básico inicial da aposentadoria.

O SR. WILSONMOURA - V. Ex"me permite
intervir?

O SR. CONSmUlNTE JÚLIO COSTAMIlAN
-Claro.

O SR. WILSONMOURA - Mas EJc', evidente
mente aí está uma colocação que realmente pare
ce JÓ!!ica. Entretanto, é preciso, peja prática, se
exammar que pode haver abusos nesse sentido.
Tem que haver, na verdade, o problema de se
estabelecer se não uma média, mas, pelo menos,
repassar a um valor, ou de um ano, ou de dois,
embora se reajuste, a esses salários todos os
reajustes e aumentos que forem dados para aque
las categorias no sentido de atualizar os seus salá
rios. Quer dizer, para que ele tenha realmente
a última e maior remuneração. Porque se simples
mente declarar pela maior remuneração e já há
casos que se V. Ex" procurar investigar dentro
da própria Previdência,vaiverificarque pode ocor
rer. Que até empregados, ou autônomos, ou em
pregadores, querendo beneficiar um empregado,
dá-lhe um aumento espontâneo no último mês
e ele fica com uma aposentadoria por aquele va
lor.

Então, há que se cuidar, naturalmente, de prote
ger o trabalhador, mas buscar também proteger
a própria Previdência.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Mas eu tenho a solução. Eu acho que a saída
seria essa. Quer dizer, a maior remuneração dos
últimos doze meses. Agora, para verificara regula
ridade dos reajustes verificados, se aquela remu
neração realmente não está sendo, inclusive,fruto
de um acerto, ou no último tempo ser aquinhoado
o empregado com uma remuneração maior, que
seja comprovada também a regularidade nos últi
mos 36 meses e a compatilização com osaumen
tos de dissídio coletivo, e isso a lei regulariza.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituinte Mário Lima.

O SR. CONSmUINTE MÁRIO UMA- Sr. Pre
sidente, muitas das perguntas que eventualmente
fariajá obtive resposta através das perguntas, mas
eu queria ressaltar a valiosa contribuição que trou
xe a esta Subcomissão o Sr. Presidente da USI,
Sr. Antônio Pereira Magaldi, ressaltar a sua com
preensão quanto à redação do item no que diz
respeito à greve e me permitir lembrar que na
Constituição de 1946, que foi a última Consti
tuição democrática neste País, feita sem pressão,
o excesso ae detalhes nos levou à privação do
direito de greve, porque o art. 158 da Constituição
dizia:

"M 158. É reconhecido o direito de gre
ve..."

Se parasse aí, a coisa não tinha se complicado,
mas aí uma vírgula, e disse, "cujo exercício a
lei regulará". E a lei regularizou, inviabilizandoo
direito. Nos 41 anos que temos a partir dessa
Constituição, o direito de greve, na prática, ine
xistiu.

Então, eu quero me congratular com o Sr.Antô
nio Pereira Magaldi, Presidente da USI, onde ele
deu uma demonstração cabal da sua preocupa
ção como destino .dos trabalhadores. Não foime
nos valiosa a contribuição que nos trouxe o Sr.
WilsonGomes de Moura,Presidente da CONTEC.

Eu apenas lhe faria uma pergunta, porque para
mim não ficou clara a posição da CONTEC no
item organização sindical. Nos demais itens eu
acho que a CONTEC se expressou de maneira
clara, objetiva e ao lado do interesse do traba
lhador.

<?uantoao trabalho do nosso Ulysses Resende,
é dispensável, porque, eu, como dirigente sindical,
o sindicato de que sou Presidente é filiado ao
DIAP, conhecemos a sua luta aqui para aprovar
o projeto do DIAP que justamente era a garantia
no emprego. Apesar de não ser um texto constitu
cional, mas na prática funcionaria como garantia
no emprego. Foi uma luta heróica, onde conse
guimos dar a nossa contribuição para a aprovação
desse projeto na Comissão de Trabalho e legis
lação Social, e ele, ao dar as respostas aos demais
Constituintes, já me satisfez.

E queria, também, aproveitar a oportunidade
para registrar com alegria a presença na nossa
Subcomissão de mais um presidente de confe
ração de trabalhadores que, certamente, estará
vindo aqui fazer a sua explanação nos próximos
dias. O Sr. Antônio Alves de Almeida que é o
Presidente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores no Comércio.

A presença dos Senhores mostra que a nossa
Comissão.está trabalhando no rumo certo. É nes-
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sa troca de idéias, num ambiente democrático,
onde cada um tem o seu ponto de vista respei
tado, que nós Constitiuntes teremos condição de
fazer cumprir o nosso papel.

Eu, pessoalmente, como Relator, acho esses
debates, essas exposições dos Srs. trouxeram
uma valiosa contribuição.

Eu perguntaria ao Presidente da Contec e gos
taria que ele explicitasse qual é o ponto de vista
da Contec no problema da organização sindical,
porque a USI deixou bem clara a sua posição,
que é a favor da unicidade, porque a organização
sindical, Srs. Constituintes, Srs. dirigentes de con
federações, é fundamental para que o trabalhador
exercite o seu direito. Não adianta você ter um
direito de greve com a organização sindical indefi
nida, confusa, ou fragmentada.

Então, é importante°problema da organização
sindical.

O SR. WILSONGOMES DE MOURA - Parece
que a pergunta de V. Ex"é com relação ao proble
ma se é unicidade, ou pluralidade. É um resumo
desse ponto de vista.

Nós queremos dizer, preliminarmente, que não
fizemos essa menção na nossa indicação, porque,
como nós não temos uma vinculação partidária
e nós abrigamos na Confederação tendências as
mais variadas, temos inclusive aqueles que defen
dem a pluralidade e aqueles que defendem a uni
cidade, sem bem que a maioria é pela unicidade.
Aí vem o problema causado com a ratificação
da Convenção 87, que a nosso ver não é o ponto
básico, ou a panacéia que resulte em liberdade
ou não da entidade sindical. E isto nós temos
por experiência histórica. Na atualidade, existem
paises em que a Convenção não é ratificada e,
entretanto, há liberdade sindical e vice-versa, por
que existem países em que ela é ratificada e não
existe liberdade.

Este foi o motivo por que as entidades de traba
lhadores, na sua maioria absoluta, entenderam
que nesse momento não era oportuno fazer a
ratificação da Convenção 87, uma vez que ela
é de 1948. Portanto, com 38 anos em tramitação
no Congresso e quando o assunto está em discus
são, necessariamente através da Constituinte e,
mesmo porque, ao se ratificar a Convenção agora,
ela tem, pela sua própria disposição, um ano para
ser implementada e ela, ao ser ratificada, vai se
contrapor a vários dispositivos da própria Consti
tuição vigente. Então, deste modo, entenderam
os trabalhadores, na sua maioria, evidentemente,
que este assunto deveria ficar para apreciação
da Constituinte, figurar na Constituição, para,
após, a sua ratificação.

Mas esta dissertação que eu estou fazendo ain
da não lhe atendeu à resposta, se eu sou pela
unicidade, ou pela pluralidade. Eu sou pela ratifi
cação da Convenção 87, precisamos dizer isso,
mas que não seja feita agora. Mas sou também
para que a lei brasileira faça as normas brasileiras
de comportamento da sociedade sem importar
modelos, porque nem todo modelo de um país
Pode se aplicar a outro na sua totalidade. Então,
embora eu seja pela ratificação da Convenção,
nós opinamos que a unicidade, ou a prevalência
da maior representatividade deve existir em face
do realismo, do que se vê; do que se sente, do
que se vive no sindicalismo brasileiro.

E existe, inclusive, de forma que pode receber
aperfeiçoamento, em tramitação no Senado um

projeto do Senador Fernando Henrique Cardoso
que trata do assunto. Isto sem descer a detalhes,
mas a síntese desse projeto é de que existem
tantas quantas entidades sindicais os trabalha
dores quiserem organizar. Entretanto, tem a re
presentação aquele que maior representatividade
tiver através de seu número de associados e ao
tempo em que essa entidade que tem a represen
tatividade perder esta representatividade para ou
tra entidade que exista, aquela outra assumiria
aquela representatividade.

Então, isso era uma forma e eu acho que a
inteligência e a criatividade dos Constituintes po
derão exatamente encontrar meios de formar
uma lei que dê condições ao funcionamento do
sindicalismo, da organização sindical dentro da
realidade brasileira.

Então, eu posso alongar e dar outros comple
mentos de resposta ao ilustre Constituinte Mário
Uma. Nós somos pela unicidade. É a resposta
final.Agora, tive que fazer esses esclarecimentos,
para que não fique sem os detalhes de como
e porque eu sou.

O SR. CONSTITUINTEMÁRIO LIMA - Eu es
tou satisfeito com a sua resposta e queria fazer
uma pergunta rápida ao Dr. Ulysses Riedel.

Aqui no capítulo da aposentadoria há o proble
ma do trabalho noturno, de revesamento, penoso,
insalubre ou perigoso. Esses trabalhos sempre
existiram e vão existir. Vamos admitir a indústria
salineira. É um trabalho insalubre, mas ele jamais
vai deixar de existir, porque o sal faz parte da
vida humana. Agora, o que se pode fazer e o
que se deve fazer é encontrar na lei remédios.

Há o problema, por exemplo, do trabalho de
revesamento, que não é só privativo de quem
trabalha em refinaria de petróleo. Quem trabalha
em usina de geração de energia elétrica, em hos
pitais. Os hospitais funcionam dia e noite, porque
o doente não escolhe ora para adoecer, nem para
morrer, e uma série de outras atividades. E o
homem moderno, cada vez, mais complica as
coisas: serviço de telefone, energia elétrica, e uma
série de outras, nas cidades particulamente. Na
vida complicada das cidades cada vez mais esses
serviços estão aí e vão existir.Serviços periculosos
e insalubres.
- O que eu perguntaria ao nosso ilustre e compe

tente advogado sindicalista. Eu não o chamo de
advogado trabalhista, mas de advogado sindica
lista, porque sua vida é dedicada ao sindicato,
se a gente não poderia encontrar uma maneira
mais expressa, mas taxativa quanto à regulamen
tação desses trabalhos?

O SR. ULYSSESRESENDE - Eu acredito que
sim, Mário.

Acredito que é possível elaborarmos um texto
a respeito desses trabalhos, trabalho noturno, tra
balho de revesamento, trabalho perigoso, trabalho
insalubre, de maneira a criar uma série de prote
ções correlatas.

Lembraria que existe uma polaridade entre tra
balho e descanso, o descanso tem que ter uma
certa proporcionalidade com o trabalho. Existe
o descanso de repouso de alimentação. Há o re
pouso de um dia para outro dia, como existe
o repouso anual, que são as férias e existe o repou
so definitivo que é a aposentadoria.

São várias formas de repouso que devem guar
dar uma relação com a atividade. A atividade mais
exaustiva deve ter um período de descanso maior

do que pode alcançar toda a série de repouso
estabelecido. A atividade menos extenuante não
demanda um repouso tão grande.

Aliás, isto, de certa forma, já ocorre na legisla
ção vigente onde se permite ao vigia uma jornada
de 10 horas, quando se reduz a jornada do bancá
rio, quando se reduz a jornada de algumas outras
categorias profissionais, o professor não pode dar
mais de determinado número de aulas contínuas
no mesmo estabelecimento, só se ele tiver um
outro emprego, mas, aí é um outro problema.

Então, é possível se criar todo um paralelo que
as atividades noturnas, ou simplesmente classi
ficar o trabalho noturno como trabalho penoso.
E porque não está classificado, por isso, então,
que foi lembrado aqui, de classificar o trabalho
de revesamento como trabalho penoso.

E depois deferir a quem tem um trabalho peno
so um período de repouso maior seja diário, seja
semanal, seja até na própria aposentadoria.

Acho que é possível fazer esta construção.

O SR. CONSTITUINTEMÁRIO LIMA - Outro
aspecto que queria indagar é que todos nós temos
preocupação com o problema de horas extras,
proibi-lo, discipliná-lo, acho que é uma obrigação
nossa. Mas não podemos fugir de uma coisa que
se chama realidade.

Há determinados tipos de serviços onde proibir
terminantemente vai criar um problema. Vou dar
um exemplo objetivo: uma usina hidrelétrica tem
um operador, ele trabalha naquele painel 8 horas,
dá meia-noite o substituto dele não vem, ou por
que adoeceu ou porque sofreu um acidente ou
porque não foi trabalhar. Eu pergunto: se houver
uma proibição expressa de hora extra, ele já traba
lhou 8 horas, ou ele abandona o posto e deixa
aquela usina exposta a todo o tipo de perigo,
não só a usina como a população, ou ele terá
forçosamente que fazer hora extra.

O SR. ULYSSES RESENDE - Penso que a
sua colocação é sábia e que está prevista no pro
jeto do DIAP.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Gos
taria que o ilustre advogado me ajudasse a enten
der.

O SR. ULYSSES RESENDE - O projeto do
DIAPdiz, no item 8°: duração máxima da jornada
diária não excedente de 8 horas com intervalo
para repouso e alimentação e semanal de 40.

O primeiro princípio - a jornada é máxima
de 8 horas e tem cinco dias de 8 horas.

Agora vem no artigo 9°: remuneração em dobro
nos serviços emergenciais, ou nos casos de força
maior.

Ora, o caso mencionado pelo ilustre Parlamen
tar, no sentido de que um operador de uma usina
falhou, o seu substituto, é tipicamente um serviço
emergencial.

O que a gente não deve admitir é essa prorro
gação da jornada de trabalho que existe na legisla
ção atual, o contrato é de 8 mas ele já tem um
contrato de prorrogação de mais 2, ele trabalha
todo o dia 2 e acaba até fazendo além disso.

Então, como a única forma de tentar cercear
isso é pelo encargo financeiro. Então se jogou
a dobra, porque se dissesse é proibido, não ia
adiantar nada a proibição. Então, se jogou a do
bra, mas se ressalvou a viabilidade do serviço
emergencial que é o caso de força maior.
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o SR. CONSTITUINTE MÁRIo UMA - Para
concluir a minha intervenção, quero fazer uma
indagação ao ilustre Presidente da UniãoSindical
Independente. Sr. Antônio Pereira, quero me con
gratular com as colocações da Confederação, da
União, acho que estão todas dentro do espírito
do que essa Comissão aprovou, particularmente
na sua colocação de aceitar, de emprestar o nome
da central sindicalque o Sr. preside, mas eu queria
uma posição, se possível,do Sr. sobre um proble
ma que preocupa muito a gente, é o da partici
pação dos trabalhadores, particularmente nos
fundos em que os trabalhadores contribuem.

O SR. ANTÓNIO PEREIRA - É co-gestão nos
fundos.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA - De ma
neira especial nos fundos para que os trabalha
dores contribuem.

O SR. ANTÓNIO PEREIRA - Não há duvida,
a USI adota o sistema e acha muito importante
a co-gestão, a participação dos trabalhadores.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA - É pena
que o Constituinte Ronan Tito não esteja aqui,
mas, nos últimos encontros do falecido e saudoso
Presidente Tancredo Neves, em Minas Gerais,
quando ele reuniu mais de mildirigentes sindicais,
não sei se alguns dos que estão aqui compare
ceram, ele declarou de maneira clara que no go
verno dele os trabalhadores participariam espe
cialmente dos fundos para os quais contribuis
sem.

E, chegou mesmo a dizer que o descalabro
que estava havendo no País, talvezse os trabalha
dores estivessem participando não tivesse havido
esse descalabro.

Isto ele afirmou de maneira clara, e acho que
é muito importante para o movimento sindical
essa participação.

O SR. ULYSSES RESENDE - Se me permite,
é apenas para esclarecer que o DIAP tem uma
proposta específica sobre isso, apenas entende
que não a traria aqui, ele está apresentando na
Ordem Econômica, lá onde está a atuação das
estatais, então ele propõe a participação dos tra
balhadores especialmente nos fundos sociais.

O SR. WILSON MOURA - Agora, essa partici
pação na gestão deve ser paritária, porque existe
às vezes alguns fundos que têm lO,12dogovemo
tem 5,6 do empregador e tem um do empregado.
Ela deve ser paritariamente, quer dizer,com igual
dade de condições.

O SR. ANTÓNIO PEREIRA - O Constituinte
MárioLima me permitiria um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO UMA - Pois
não.

O SR.ANTÓNIO PEREIRA- É tão importante
essa co-gestão no fundo público e eu estava tam
bém presente na reunião com o saudoso Presi
dente Tancredo Neves, tanto é que não aqui nesta
Subcomissão, mas, numa outra Comissão que
possivelmente participarei, outra Subcomissão,
tenho uma proposta que em todos os organismos
de administração pública, especialmente nos Mi
nistérios, haja uma comissão paritária tripartite
com poderes de decisão iguais, porque nós esta
mos sentido que muitas medidas tomadas pelo
Governo que criou um impacto à população, diga
mos assim, um exemplo que podemos tomar é

o Imposto de Renda, que quando veiopara conhe
cimento do público foium impacto. N6s até, sobre
este assunto, vimos uma palestra de um dirigente
sindical reclamando que os novos Deputados pa
gam oito mil cruzados de Imposto de Renda e
ele pagava cinqüenta mil, não sei quanto. Eu não
estava ao par dessa situação, mas fiqueisabendo
daquele impacto que provocou o Imposto de Ren
da. Se lá estivesse, no Ministérioda Fazenda, uma
Comissão Tripartite, com as mesmas condições
de decisão, seria evitado que o Governo sofresse
essa critica tanto dos empregadores, como dos
empregados, porque essa decisão nascia de um
consenso de empregado, de empregador e de
Governo;quando ela chegasse ao pr6prio Ministro
da Fazenda e ao Presidente da República, para
ser ratificada, esse impacto estaria sendo evitado
pelo público. Essa é uma das posições que eu
acho muito importante, em todos os Ministérios,
uma Comissão Tripartitecom poderes de decisão
iguais.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIo UMA - Quero
concluir minhas palavras agradecendo aos Srs.
e ressaltando que a contribuição que trouxeram
para os trabalhos desta Comissão, é, a meu juízo
e creio que de todos, uma contribuição muito
valiosa. Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - N6s
gostaríamos agora de fazer também a nossa per
gunta. A proposta apresentada pelo DIAP, um le
que muito grande de abordagem sobre todos os
temas, consta no caput, a extensão dos direitos
assegurados aos trabalhadores em geral, também
aos servidores públicos, federais, estaduais e mu
nicipais. Recentemente, a imprensa divulgou a
posição do Jurista MiguelRealeFilho,defendendo
que os servidores públicos, civis e militares, não
deveriam ter os seus direitos e deveres como atri
buições constitucionais, e sim regulamentadas
em estatuto em separado.

Além dessa opinião, há uma outra que acha
que eles devem existir, mas na forma tradicional,
como capítulos onde se trata do Poder Executivo.

Nós perguntamos ao Dr. UlyssesRyedel,sobre
a fundamentação da colocação pioneira dos servi
dores públicos civis ao lado dos trabalhadores
que é também o nosso ponto de vista, mas n6s
gostaríamos de conhecer as razões que levaram
o DIAP a fazer essa colocação.

Uma outra pergunta que eu faria e extensiva
aos três representantes das entidades, que hoje
nos honram com a presença aqui, é sobre auto
mação. Em que medida a introdução dos recur
sos da informática, no trabalho, inclusíve com
a introdução do robô substituindo o homem,
criando uma série de problemas novos envolven
do a questão do emprego. De que maneira n6s
poderíamos prever isso, na Constituição, assegu
rando o direito dos trabalhadores, com a introdu
ção da automação? Eram essas as minhas per
guntas.

O SR. ULYSSES RESENDE - Eu penso que
as duas perguntas do eminente Presidente Ge
raldo Campos, realmente, são importantes e me
recem uma explanação.

Primeiro, gostaria de dizer, e aí usando a termi
nologia jurídica adequada, que, data venia, Mi
guel Realediziaque se equivoca, ao fazera coloca
ção que faz, porque deve ser erigido em norma
constitucional tudo aquilo que tenha importância

e mereça estatura de norma constitucional, que
se pretende renegar para um segundo plano os
servidores civis, como tem ocorrido, servidores
públicos civis é uma discriminação odiosa que
não deve ser admitida. Nós verificamos que as
pr6prias normas relativas ao direito do trabalho,
a prindpio elas não eram normas que estivessem
como estão hoje, amplamente asseguradas por
normas constitucionais. É o avanço do reconhe
cimento do direito social que faz com que essas
normas passem a integrar, passem a ser erigidas
em normas constitucionais e o mesmo ocorre
no que diz respeito aos servidores públicos, civis,
federais, estaduais e municipais.

Na nossa avaliação, e aqui há um dado até
curioso, porque o DIAP congrega entidades sindi
cais, na nossa avaliação não deveria haver nenhu
ma diferenciação, porque eles são trabalhadores
iguais aos outros e talvezmais sacrificados. Acha
mos que no momento atual, especialmente por
força das normas de contensão salarial e os servi
dores civis sem direito de organização sindical,
sem direito de greve, eles têm estado verdadei
ramente marginalizados e abandonados, sem
uma possibilidade efetiva,sem instrumentos efeti
vos, de luta. E na nossa avaliação devia ser dado
a eles o mesmo, e por isso n6s redigimos assim,
mas achamos que não poderíamos fazer assim,
sem ouvirmos os que representam os servidores
públicos, creio que todas elas, as entidades nacio
nais que representam os servidores públicos, fo
ram ouvidas, e todas elas deram o seu apoio,
dizendo a proposta dos trabalhadores vinculados,
ao mundo sindical; também é apoiada na sua
inteireza, pelos servidores públicos. Da maneira
que a proposta deixa na verdade de ser apenas
uma proposta dos trabalhadores vinculados, ao
mundo privado, para ser também uma mesma
proposta unitária dos servidores públicos civis.
Tanto que eles nos declararam que querem tam
bém nos documentos de encaminhamento, diz
como sugestão, a subscrever a proposta, conjun
tamente, com federações, com centrais sindicais,
apoiando amplamente a proposta.

A segunda pergunta, que envolve um tema da
mais alta relevância, que é a questão da automa
ção, nós discutimos e a príncípío se chegou a
redigiruma minuta de texto, de que o empregador
não poderia demitir o empregado ou reduzir o
quadro de empregados com fundamento na auto
mação. Na medida em que ele buscasse mudar
a sua forma de atuação e buscasse utilizar os
critérios de automação, que ele deveria aproveitar
os empregados, que era um problema dele. Então
se chegou a redigir um dispositivo nesse sentido.
Mas, depois, na medida que nós propusemos a
estabilidade, salvo o cometimento de falta grave
comprovadajudicialmente, em contratos a termo,
já que neste item ficou excluída automação como
motivo de rescisão contratual. Chegou-se a pen
sar também de que seria possível imaginar de
que seriam estabelecidos critérios para a pr6pria
admissão de empregados no caso de automação,
mas aí se pareceu estar caminhando num terreno
bastante ainda ímponderável, e que o pr6prio futu
ro fará com que a sociedade e as necessidades
imponha que sejam estabelecidas regras nesse
sentido.

O SR. ANTÓNIO PEREIRA - Se permite o
nobre Presidente, eu queria também dizeralguma
coisa.
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Eu entendo que com a intromissão da automa
ção, e a Constituição futura deve prever, a dimi
nuição do turno de trabalho sem a redução de
salários, porque nós trabalhadores jamais pode
ríamos nos pronunciar contra a introdução no
País da automação. Ela está ligada ao desenvol
vimento econômico da Nação. É uma tecnologia
moderna, extraordináriae viráde encontro à ânsia
de todos os brasileiros em elevar cada vez mais
a economia nacional.

Dessa maneira, se constasse na próxima Cons
tituição a redução do turno de trabalho, mas sem
a redução dos salários dos trabalhadores, man
tendo assim, a posição dos trabalhadores pela
automação e os trabalhadores também com ho
rário reduzido, mas nunca a diminuição do seus
salários.

o SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Permite um aparte apenas para uma pequena
intervenção sobre automação? Por exemplo, se
haveria uma empresa que tivesse, cem trabalha
dores, sem ter robôs, sem ter transformado os
seus equipamentos em automáticos. Uma outra
iria se estabelecer com modernos equipamentos
e faria a mesma produção com 20. O custo da
mercadoria seria diferente, então automaticamen
te a de cem trabalhadores estaria condenada à
falência. Então, por isso eu fiz essa intervenção
para alertar no sentido de que seja amplamente
estudado para que não se façam leis imparciais
que venham em prejuízo do próprio trabalhador.

O SR.WILSON MOURA-Nós vamos também
fazer um pronunciamento a respeito. Aliás, nós
tínhamos anotado uma questão de ordem para
levantar que dizia respeito ao título da Subco
missão, que é Trabalhadores e Servidores Públi
cos, e nós íamos, com a devida vênia, usando
o termo técnico do Dr. Ulysses, pensar que isso
é uma discriminação a tal ponto arraigada, que
penetra na própria Constituinte, que assume essa
diferenciação.

Achamos que, o Governo, a entidade pública
como o patrão ele deve ser igual como qualquer
outro patrão. Não se deve admitir e está-se vendo,
por exemplo, há pouco foi concedido aos funcio
nários públicos, e ainda se dá ao luxo de se dividir
estaturários e celetistas, e se criar figuras de funda
ção, de empresas públicas, de economia mista,
etc., tudo para fugir à responsabilidade com rela
ção ao trabalhador.

O que vemos há pouco foi instituir-se o 13°
salário para o servidor, coisa que há quantos anos
está feita para todos os trabalhadores, e que devia
ser uma obrigação do empregador, Governo.

Já estão se ouvindo agora alguns órgãos gover
namentais dizerem que não vão pagar o gatilho,
um desrespeito à leivigente. Eu acho que o traba
lhador, e aí me permita inclusive incluir os milita
res, afastando a prevenção contra a indumentária,
os funcionários, civis ou militares são trabalha
dores como qualquer um outro trabalhador, e
nessa concepção que deve ser aceita, asseguran
do-Ihe o direito de greve, assegurando-Ihe o direi
to de sindicalização e assegurando-lhe o direito
de discutir acordos e melhores condições de tra
balho. Porque não é possível que o servidor públi
co seja discriminado, marginalizado, comose não
fosse um trabalhador, ele é um trabalhador e ain
da mais penalisado porque tem um patrão todo
poderoso contra o qual ele não pode se insurgir.

Então essa questão de ordem que eu ia levantar,
mas foi abordada pelo os seus...

O SR. CONSTITUINTE MAUSUETO DE LA
VOR ...- Permite um aparte, só para esclarecer?

Nesse casos, a proposta será também de unida
de da legislação trabalhista. Jamais CLT de um
lado, estatuto de outro, quer dizer, a Constituição
deve prever uma lei trabalhista única para todos.

O SR. WILSON MOURA - Eu acredito que
sim.

Agora, o serviço público, como é um serviço
impessoal, deve ter regras, como têm algumas
empresas, de organização de quadro, admissão
por concurso público, acesso às promoções etc.,
para evitar que um funcionário nomeado hoje
venha sobreposto há um que tem 20 (vinte)anos
de trabalho, como ocorre. Isso é que não devia
acontecer, o funcionário público devia entrar no
começo da carreira e irprogredindo e todos terem
uma visualização de produção.

Eu acho que o funcionário público também
teria direito ao Fundo de Garantia.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Claro, se os outros têm, por que ele não
tem?

O SR. WILSON MOURA - Todos os direitos
que tem um trabalhador devem ter os outros.

O SR. CONSTITUINTE MANSüETO DE LA
VOR - O dia que ele aposentar deve receber
a indenização.

O SR. WILSON MOURA - Não, só o Fundo
de Garantia como qualquer outro direito que tem
o trabalhador da empresa privada deve ter o da
empresa pública. É um trabalhador, só que ele
trabalha numa empresa diferente, num empre
gador diferente. Por que ele não tem os mesmos
direitos?

Ainda falando sobre o outro ponto que o Presi
dente mencionou, foi automação, a nossa área
de trabalho, a área bancária, é a mais atingida
em automação. Em alguns aspectos a automação
bancária brasileira está muito mais avançada do
que em muitos países, nós tivemos um avanço
muito grande nesse setor. É evidente que no siste
ma financeiro, a própria automação, não provo
cou desemprego, em face da expansão do próprio
sistema, mas nós não podemos ficar quíxtesca
mente contra o avanço da tecnologia, como aque
les operários têxteis da Inglaterra, que destruíam
máquinas para conservar o emprego. Nós somoe
favoráveisao avanço, agora, tambem temos obri
gação de proteger o trabalhador.

Existe não só esse problema de desemprego
que é de dentro e de fora; já têm alguns países
que nós temos algumas indicações que podemos
até trazer à consideração da Comissão, para estu
do, ao Sr. Relator, em que quando se introduz
a automação numa empresa ela tem obrigação
de promover treinamento aos atuais empregados,
a fim de que eles não os dispensem simples
mente. E muito dificil uma empresa situar-se na
condição que o nobre Constituinte falou, de que
ele pode um com 100 e outro com 20, o que
ele pode é ir instalando automação e suprimindo
necessidade de mais emprego.

Além do desemprego tem uma questão tão
séria quanto o desemprego, e que deve ser abor
dado. Ê o problema das próprias doenças advin
das da automação. Uma mulher gestante, ela so-

fre irradiação se estivertrabalhando frente àquelas
telas de televisão, que são os vídeos em que se
projetam os números dos computadores.

Existe já uma doença classificada de inflama
ções dos tendões dos digitadores. Existe neces
sidade de normas ergonômicas, no sentido de
assento de mesa, de posição, de visão. Existe
defeito de vista em face da constante. Os digita
dores têm que olhar para a tela e olhar para o
campo que está digitando, aquela mudança cons
tante, permanente de campo visual, traz-lhe defi
ciência visual. Então, há uma série de normas
que vão prejudicar a saúde dos que trabalham
em autornoção, que deve também ser abordada
como proteção ac trabalhador.

Eu queria levantar uma outra questão de or
dem.

É porque, lamentavelmente, o primeiro Consti
tuinte que abordou foi o Francisco Küster, ele
fez uma abordagem sobre o horário de trabalho,
horário extra, e foi mencionado, diretamente, o
problema do bancário, e o Dr. Ulysses disse que
era o problema de 6 horas. Não é por isso.

O problema de 6 horas adquirido pelo bancário
foi uma questão tecnicamente estudada, porque
é realmente uma profissão estressante, e haja vista
que antes do advento dos antibióticos a doença,
que era maior incidência na categoria bancária,
era exatamente a doença dos pulmões, a tubercu
lose. E existia o Instituto dos Bancários que tinha
sanatórios em vários pontos do País exatamente
por isso. Com o advento do antibiótico,essa doen
ça desapareceu ou minimizou-se. Mas, hoje, as
casas de saúde de tratamento de doenças nervo
sas e mentais têm uma freqüência muito grande
de componentes da nossa categoria, exatamente
porque eles trabalham permanentemente sob o
impacto de diferenças, e sobre o stress da pre
sença da pressão do cliente. E não pode haver
uma pausa de interrupção, porque isso é um tra
balho permanente. Daí é que veio o problema
das seis horas. E não é por esse motivo que nós
advogamos a possibilidade de se fazer hora extra.
E, aliás, a respeito, o Constituinte Mário Uma nos
referiu muito bem quando disse da realidade das
emergências, porque se falava, naquela ocasião,
da proibição, e o Dr. Ulysses depois já explicou
na intervenção do Constituinte MárioUma de que
não há proibição, há apenas uma remuneração
em dobro para os trabalhos emergenciais. E nós
colocamos mais, que este trabalho emergencial,
eventual, extraordinário mesmo, ele seja feito, no
máximo, durante vinte horas no mês. Por quê?
Porque a despeito de todas essas proteções, inclu
sivena nossa categoria, existe quem trabalha sem
remuneração, e coagido pelas circunstâncias,
muitas vezes eles trabalham além das seis horas,
ou além das oito horas, mesmo na categoria ban
cária, e não são remunerados. Entretanto, eles
não fazem uma reclamação direta à Justiça por
que, se o fizer, ele tem o emprego perdido, ele
o que é que faz? Ele só faz essa reclamação e
a Justiça do Trabalho pode comprovar isso quan
do se desliga do emprego. Amaioria das questões 
trabalhistas na nossa área é quando há o desliga:
mento do emprego, porque ele aí vai ter condi
ções de lutar. Então, o problema das duas horas
extras que nós falamos é dentro da realidade,
porque há emergências que precisam de ser fei
tas. Então, que ela seja bem remunerada e com
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o dobro razoável, mas também que ela seja limita
da no espaço, para que não fique constantemente,
e não se tome habitual.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós,
agora, passaríamos às informações finais de nos
sa sessão, comunicando que uma dúvida que
pairava até agora a respeito da abrangência das
atribuições da nossa Subcomissão foiesclarecida,
dizendo que nós devemos tratar das questões dos
trabalhadores e dos servidores públicos civis e
militares também. O programa nosso para a pró
xima semana abrange: no dia 27, segunda-feira
próxima, às 17 horas, nós ouviríamos a União
Brasileira de Informática Pública, que já está con
firmada; o DIEESE, que ainda não se confirmou;
e o DIESAT. No dia 28, à tarde, ouviríamos os
representantes da cm, da CGT, e da CN11,ainda
dependendo de confirmação; no dia 29, às 17
horas, o Ministro da Administração também não
confirmado, mas no dia 30, na quinta-feira, às
9 horas, o Ministro do Trabalho já confirmou a
presença. Nós queríamos deixarjá assentado que
os temas que não pudemos discutir hoje, da loca
ção de mão-de-obra, dos salários, e acrescen
tando mais a jomada de trabalho, seriam três te
mas que entrariam no debate na primeira sessão,
possivelmente na terça-feira pela manhã, às 9 ho
ras.

Encerrando, nós queremos penhoradamente
agradecer aos três representantes aqui presentes:
o Dr. Ulysses Resende, do Departamento Intersin
dical de Assessoria Parlamentar; o Dr. Wilson Go
mes de Moura, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores de Empresa de Crédito; o Dr.Antô
nio Pereira Magaldi, da União Sindical Indepen
dente, pela contribuição que trouxeram à nossa
Subcomissão, permitindo que nós nos louvemos
nos seus pontos de vista, nas suas colocações
para a elaboração do anteprojeto que haveremos
de encaminhar à Comissão da Ordem Social.

Muito obrigado, e muito boa noite a todos.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 21 horas e 25
minutos.)

8' Reunião Ordinária

Aos vinte e sete dias do mês de abril de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas,
em sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência do Se
nhor Constituinte Geraldo Campos, com a pre
sença dos Senhores Constituintes: mULARES:
Mário Uma, Levy Dias, Célio de Castro, Augusto
Carvalho, Mansueto de Lavor, Ronan Tito, Osval
do Bender, Edmilson Valentim, Dionísio Dal Prá,
Teotônio Vilela Filho, Stélio Dias, Wilma Maia e
Julio Costamilan. O Sr. Presidente declara aberta
a sessão e anuncia as presenças dos Srs. Dr.
Milton Seligman e Dr. Alceu Portocarrero, repre
sentantes da UNIÃOBRASILEIRA DE INFORMÁ
TICA PÚBUCA e CONFEDERAÇÃO NACIONAL
OOS 1RABALHADORES EM COMUNICAÇÕES
E PUBUCIDADE, respectivamente, como orado
res convidados para esta reunião. A Presidência
passa, então, a palavra ao representante da UBIP,
Dr. Milton Seligman. Terminada a sua exposição
a Presidência convida o representante da CONT
COP, Dr.Alceu Portocarrero para fazer sua exposi
ção. Concluída a exposição a Presidência abre

espaço para o debate, durante o qual, os principais
assuntos abordados foram os seguintes: Automa
ção em diversos setores de atividades: na produti
vidade, no comércio, na área bancária, em pro
cesso de escritório, nos trabalhos insalubres e
de periculosidade; Garantia de emprego; Aperfei
çoamento de mão de obra; Estabilidade desde
a admissão, em micro-empresa; Fundo de Garan
tia por Tempo de Serviço; Organização Sindical;
Reserva de Mercado; Concessão de canais de rá
dio e televisão; Aperfeiçoamento do processo tra
balhista no âmbito do Tribunal Superior do Traba
lho; A automação do Japão frente à vitalicidade
no emprego; Unicidade Sindical; Consórcio da
IBMe GERDAUe a concorrência impossível den
tro do mercado livre; Convenção 87 da orr; O
projeto do executivo sobre lei de greve e, salário
desemprego. Fizeram uso da palavra no sentido
de interpelar os oradores presentes, os seguintes
Constituintes: Mário Uma, Osvaldo Bender, Au
gusto Carvalho, Carlos Cotta, Célio de Castro, Levy
Dias, Mansueto de Lavor e o Sr. Presidente, Cons
tituinte Geraldo Campos. Terminado o debate,
a Presidência coloca livre a palavra. A Presidência
dá conhecimento ao plenário da Subcomissão,
ofício encaminhado pela Constituinte Raquel Ca
piberibe, propondo que seja ouvida por esta Sub
comissão a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
PESCADORES. O Constituinte Mário Uma sugere
que seja colocado em votação a referida proposta
a qual é aprovada pelo plenário. O Constituinte
Mansueto de Lavor indaga à Presidência sobre
a definição do quorum regimental desta Subco
missão, levando-se em consideração o critério
da proporcionalidade, tendo em vista a proximi
dade de decisões em votações por este Colegiado.
Em resposta, a Presidência informa que o assunto
já foi submetido ao Presidente da Comissão Te
mática da Ordem Social, Constituinte Edme Tava
res, estando ainda, em aberto a questão, aguar
dando decisão da instância maior da Assembléia
Nacional Constituinte. O Constituinte Augusto
Carvalho solicitou ao Dr. MiltonSeligman que en
caminhe à Mesa desta Subcomissão documentos
existentes na Secretaria Especial de Informática
- SEI, relativos à área de informática de outros
países. O Dr. Milton Seligman comprometeu-se
a atender à solicitação do Constituinte Augusto
Carvalho, compromisso este que já havia assu
mido anteriormente com a Presidência. Nada
mais havendo a tratar, a Presidência agradece
a presença dos oradores convidados e encerra
os trabalhos, às vinte horas e seis minutos, convo
cando os Srs. Constituintes para a próxima reu
nião a ser realizada, terça-feira, dia vinte e oito
do corrente, às nove horas, com a seguinte pauta:
Debate de matéria constitucional abordando os
seguintes temas: Salários, Jornada de Trabalho
e Locação de Mão de Obra. E, para constar, eu,
VeraLúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei a pre
sente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente.

REUNIÃO EM 27 DE ABRIL DE 1987
Às 17:00H

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Va
mos dar inicio aos nossos debates, marcados para
hoje, na Subcomissão dos Trabalhadores e dos
Servidores Públicos. Desejamos convidar, para t0
mar assento à mesa, o Dr. MiltonSeligman, nosso
convidado e representante da União Brasileira de

Informática Pública, e o Dr. Alceu Portocarrero,
Presidente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores de Comunicação e Publicidade.

Desejávamos informar aos ilustres conferen
cistas que o método adotado pela Subcomissão
é o de falarem primeiro os conferencistas e, em
seguida, o Plenário fazer perguntas. Na parte das
perguntas, haverá três minutos para cada per
gunta e três minutos para cada resposta.

Inicialmente, tem a palavra o Dr, Milton Selig
man, da União Brasileira de Informática Pública.

O SR. MILTON SEUGMAN - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Mesa, Srs. Constituintes, meus
Srs. e minhas Sr-":

A União Brasileira de Informática Pública solici
tou audiência a esta importante Subcomissão da
Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de
expor o seu entendimento sobre a influência da
questão da informática, de que trata especifica
mente a União Brasileira de Informática Pública,
em relação aos direitos dos trabalhadores.

A Informática, segundo o nosso entendimento,
afeta toda a sociedade e, de maneira direta, o
processo do trabalho. É importante salientar que,
quando se fala de trabalhadores e de sociedade,
nós estamos falando basicamente do mesmo
conjunto de pessoas. São trabalhadores os que
produzem e são trabalhadores os que consomem;
são trabalhadoes os professores universitários,
são trabalhadores os operários braçais. E o con
junto da sociedade que integra o modo de produ
ção é o conjunto de trabalhadores com o qual
n6s nos preocupamos. E por que que a informá
tica afeta diretamente o processo de trabalho?
Nós entendemos que o modo de produção capi
talista apresenta certas características que são,
ao mesmo tempo, causa e efeito da evolução
desse processo. Duas delas, em particular, são
da maior importância, que é a divisão social do
trabalho e a automação do processo de produção,
a inclusão da tecnologia e do capital dentro do
processo de produção.

A informática, pelas suas próprias caracterís
ticas, de uma disciplina que agrega a evolução
da microeletrônica com a evolução da engenharia
de sistema, alarga, de modo absolutamente im
portante, essas característícas da divisão social
do trabalho e da automação do processo produ
tivo. Alarga, de tal modo, que se pode dizer, sem
medo de exagero, que ela altera a natureza das
relações do trabalho e do capital. Por exemplo:
programando um computador sobre determina
do processo de produção, explicando, em termos
de linguagem de programação, ao equipamento
computacional, quais são as relações de produ
ção de determinado processo, explicamos que
características alteram, sob determinadas condi
ções, e incluindo esse computador num processo
de produção, de uma máquina operatriz qualquer
- o que, tecnologicamente, é razoável - esta
mos transferindo, dos trabalhadores para uma
máquina, não só o trabalho braçal, o trabalho
operativo, mas a capacidade de tomada de deci
sões. Desta maneira, o trabalhador deixa de ser
o intermediário entre a natureza e o produto, para
ser o vigilante e o controlador de equipamentos
e máquinas e o conhecimento completo desse
processo produtivo passa a ser incluído nos equi
pamentos.

De passagem, porque não é assunto desta Sub
comissão, este é um problema que não se dá
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simplesmente entre o capital e o trabalho, é tam
bém um problema entre as nações, através deste
mesmo processo, da divisãointernacional do tra
balho, vísualizam-se,hoje, nações que têm a con
cepção de um processo de produção, a produção
de bens de capital, ou seja, de equipamentos,
com este processo de produção incluído, e na
ções que importam esses equipamentos, nações
que importam essaconcepção, que simplesmen
te operacionalizam - umas concebem, outras
operacionalizam. E, com essa importação, aque
las que compram, passam a assumir e a comprar
também uma dependência de características qua
se irreversíveis, tratando-se daquele processo.

Atendência dessa evolução, em relação à auto
mação do processo produtivo e também dessa
divisãosocial do trabalho, aponta para uma dimi
nuição crescente do tempo de trabalho neces
sário à produção de um mesmo volume de bens
de serviço e um aumento do tempo de trabalho
excedente para a produção desses mesmos pro
dutos. Com isso, a produção e a riqueza deixam
de ser fruto exclusivamente do tempo gasto na
produção e da quantidade de trabalho imposta
nesse processo, para depender do nível geral da
ciência e do processo tecnológico e, em termos
nacionais, do volume de investimentosem ciência
e em tecnologia que se fazem em determinada
nação. É evidente que todo esse processo produz
aumento do lucro, em relação ao dono do meio
de produção, ao capitalista. É evidente que há
maior velocidade no trabalho e uma imensa dimi
nuição de postos de trabalho. É importante avaliar
esse tipo de impacto, em termos de qualidade
e não propriamente em termos de quantidade,
porque a quantidade, os aspectos quantitativos
dependem do modo de organização do trabalho
em cada empresa, em cada nação e em cada
característica, que são ditados, não de maneira
objetiva-por determinado 'processo, mas através
de escolha, de determinação política de determi
nada nação ou de determinada entidade empre
sarial.

Podemos citar quatro exemplos bastante cla
ros: no setor bancário, onde, há pouco tempo,
determinada operação necessitava da ação de
três trabalhadores, um caixa, um contador e um
processador dessa operação, hoje, com o pro
cesso automatizado, o caixa executa muito mais
rapidamente essas três funções, abrindo, com is
so, aumento no número de atendimentos por esse
Banco e diminuindo dois postos de trabalho.

Os robôs, nas indústrias, são um exemplo por
demais eloqüentes do aumento de velocidade no
trabalho e pela substituição de postos de trabalho,
antes ocupados pela classe trabalhadora. Auto
mação dos escritórios, que mostra, em termos
de alguns países, números fantasticamente gran
des de substituição de trabalhadores; pelo menos
nos mostra, de maneira elementar, a substituição
das datilógrafas,a partir do uso de computadores
na automação dos processos de escritórios e na
automação comercial, que se iniciou, recente
mente, em nosso País, praticamente sem influên
cia muito grande. Em termos quantitativos,o nú
mero de substituição de postos de trabalho é
imenso, exatamente porque o computador pode
controlar estoque, pode controlar preços, dando,
tão-somente ao caixa e ao programador de com
putadores a tarefa de repor e redimensionar toda
essa questão.

Cabe, evidentemente, uma postura de natureza
sociológica sobre o avanço, sobre o desenvol
vimento tecnológico e o avanço das relações de
produção e também questão de justiça social.
Em primeiro lugar, é a sociedade a grande res
ponsável pelo domínio dos processos da natureza,
isto é, as suas leis. São os trabalhadores, através
dos seus vários segmentos, que entenderam o
processo da natureza, as leis da natureza e, pelo
entendimento, dominaram a capacidade de, en
tendendo o que se passa, poder formular alterna
tivas capazes de transformar essa natureza em
produtos, bens de serviço para a sociedade.

A máquina é a própria materialização desse
domínio exercidopela sociedade e pelos trabalha
dores sobre o conjunto das forças produtivas.
Qualquer máquina, do computador ao mais sim
ples engenho operacional, é exatamente a mate
rializaçãodesse entendimento. Com a automação
do processo de produção, fruto do domínio per
manente dos processos da natureza, já falamos
que houve um imenso aumento na velocidade
dessa produção e uma diminuição dos postos
de trabalho e, com isso, aumentando de maneira
bastante clara a produtividade- em outras pala
vras, o lucro do capital.

Se observarmos a históriada evolução da socie
dade, particularmente a história do movimento
dos trabalhadores, ao longo da existência do ho
mem na terra, podemos observar que esse movi
mento acompanha, pari passu, as inovações tec
nológicas, dando a essas conquistas a caracte
rística clara de que são frutos da trajetória de
toda a sociedade, particularmente, se se quisesse
tomar mais claro, são frutos do trabalho. E, dessa
maneira, o que se deveria discutir, em termos
dos direitos da sociedade e dos trabalhadores,
é que o progresso, importante, necessário, uma
questão a ser colocada a cada um dos segmentos
da sociedade, defendido por todos, esse progres
so, advindo desses avanços, deve ser compar
tilhado entre o conjunto da sociedade, dos traba
lhadores diretamente identificados na produção
daquele bem ou serviço cujo processo está sendo
automatizado, do consumidor, que consome
aquele bem e serviço,cujo processo de produção
aumentou em qualidade e produtividadee ao con
junto da sociedade que, nem produzindo e nem
consumindo aquele produto, tem, nesse avanço,
a possibilidade de uma melhoria geral no seu
modo e nas suas condições de vida.

Estamos falando de algo que não é uma novi
dade, em termos internacionais.É importante ob-
servar que, na pauta, o principal item, na pauta
de negociações dos movimentos sindicais no
mundo capitalista, nas sociedades industrializa
das, a questão da automação tecnológica é ponto
essencial nessas pautas de negociações. E, em
vários países, essas negociações já apresentaram
reais avanços em termos da distribuição desse
progresso para o conjunto da sociedade e para
os trabalhadores. Poderíamos citar três casos, ba
sicamente, que são certamente, superados nos
próprios países, mas são importantes porque fo
ram pioneiros. Os trabalhadores australianos obti
veram uma moratória tecnológica. Por um prazo
de cinco anos, nenhum trabalhador, na Austrália,
poderia ser dispensado do serviço, ou ter seus
proventos diminuídos, em função de qualquer
processo de automação. Na Dinamarca e na No
ruega, os trabalhadores conquistaram a comissão
tecnológica que, junto com o capital, discute o

momento adequado da automação do processo
produtivo. Na Alemanha, a garantia de empregos
e, em váriosoutros países, a soma desse conjunto
de vantagens já está agregada, hoje, às relações
de trabalho. Evidente que, desta Comissão, a As
sembléia Nacional Constituinte obterá as linhas
básicas dos direitos dos trabalhadores. Mas existe
um aspecto que não depende exatamente da rela
ção capital/trabalho,mas que determina a possibi
lidade de a sociedade se proteger do avanço tec
nológico,se proteger das dificuldadesdessa auto
mação do processo produtivo. A Nação precisa
ter autonomia tecnológica e, por ela, se entende
a capacidade interna de decidir como, quando
e onde automatizar,como, quando e onde colocar
niveis elevados de produtividade, de modo que
a sociedade possa usufruir desse progresso e não
se tomar, exatamente, a presa fácil de algo, de
uma atitude que é feita exatamente para conferir
progresso à sociedade, de modo geral. Exata
mente, a partir dessa concepção, formulamos
quatro sugestões bastante concretas à Subcomis
são dos Direitos dos Trabalhadores, da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Sugerimos, em primeiro lugar, que sejam estu
dados mecanismos que confiram direitos aos tra
balhadores quanto à reciclagem e reaproveita
mento da mão-de-obra, eventualmente liberada
no processo de automação. E, segundo, que con
fira direito de participação dos trabalhadores e
servidores públicos na decisão sobre o processo
de automação nas empresas e órgãos públicos.
Terceiro:direitode participação dos trabalhadores
e servidores dos benefícios do progresso técnico,
participação nos lucros e redução da jornada de
trabalho. Quarto, uso obrigatório de medidas tec
nológicas, visando eliminarou reduzirao mínimo,
a insalubridade dos locais de trabalho. Essa é
a contribuição, em termos de sugestões, que a
UBIP faz à Subcomissão. Obrigado. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos) - Pas
samos a palavra,agora, ao Dr.AlceuPortocarrero,
da Confederação Nacionaldos Trabalhadores em
Comunicação e Publicidade.

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, integrantes da Mesa e
desta Subcomissão, inicialmente,quero registrar,
com entusiasmo, esse exercício da democracia,
que é a oportunidade concedida pelos Consti
tuintes aos mais diversos segmentos da socie
dade, de participarem dessas audiências públicas,
trazendo, como colaboração, suas idéias, suges
tões, enfim, chegando mesmo ao debate, como
faremos daqui a pouco, visando única e exclusiva
mente o aprimoramento do texto constitucional.

Com a minha participação, hoje, espero trazer
um pouco do pensamento da opinião pública,
especificamente, das categorias que represento, '
em 'face da minha representatividade, desde que
sou Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Comunicações e Publicidade,
com cerca de 400 mil trabalhadores no setor,
em todo o Brasil, na área de comunicação social
e telecomunicações.

Alegislação social é a mais sensível das altera
ções e o Brasil,no momento históricoque atraves
samos, recém-saído de um regime autoritário de
mais de 20 anos, reprimiu e comprimiu as reivin
dicações da massa trabalhadora, que ainda não
encontrou seu caminho, pois, sequer, é capaz de
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identificar com precisão seus desejos. Os direitos
constitucionais dos trabalhadores estão nesse
contexto. Espero, firmemente, que a colaboração
que estou fazendo, resultado das conclusões de
inúmeros congressos, seminários, encontros das
categorias que representamos, realizados nos últi
mos tempos, possam, de alguma forma, atender
às expectativas desta Subcomissão, quando deci
diu, através dessas audiências públicas, municiar
se de subsídios para o trabalho a que se propôs.

Inicialmente, quero registrar, também, o meu
convencimento de que as idéias trazidas pelo
companheiro Miltom,do setor de informática, são
de nosso integral apoio, uma vez que o desenvol
vimento tecnológico atinge, de perto, praticamen
te, todas as categorias representadas pela nossa
Confederação. O rádío.jornaís, televisão, a própria
área de telecomunicaçóes é um mundo dinâmico
que permanentemente vem se aperfeiçoando na
técnica e a conseqúêncía disso é paradoxalmente
trágica, porque, se a sofisticação tecnológica as
segura o desenvolvimento dos setores, por outro
lado, se não há cuidado dos representantes das
categorias abrangidas por essa automação, em
muitas das vezes, gera também um automático
desemprego. Não é à-toa que, na maioria dos
acordos salariais, sempre se procura introduzir
cláusulas, exatamente, dentro dos princípios apre
sentados agora: a garantia do emprego, o aperfei
çoamento da mão-de-obra, o aproveitamento de
trabalhadores de setores que se automatizem em
outros setores da mesma empresa e, por aí afora.

Mas nos itens a que me propus, especifica
mente, porque compreendo que muito disso que
foi apresentado talvezencontre amparo mais dire
to na Subcomissão de Comunicação e Tecno
logia, nos itens que me propus trazer, quero, des
de logo, informar que a minha tarefa ficou muito
facilitada,quando aqui esteve o nosso colega Ulis
ses R. de Rezende, pelo DIAP, porque o trabalho
apresentado por S. S· é um consenso das várias
entidades que integram aquele órgão, entre as
quais a nossa Confederação. Como conseqüên
cia, eu apenas, nessa primeira parte, devo, objeti
vando apenas não me omitir, repetir exatamente
aquilo que é a proposta do DIAP, me dispensando
a fundamentação, porque estou certo de que já
foi feita. Assim, o que propõe a nossa Confede
ração, a nível constitucional, no Capítulo Direito
dos Trabalhadores, seria:

"1°) A Constituição assegura aos trabalha
dores e aos seIVidorespúblicos civis,federais,
estaduais e municipais, independente de lei,
os seguintes direitos, além de outros que vi
sem à melhoria da sua condição social:

1) salário mínimo, nacionalmente unifica
do, capaz de satisfazer efetivamente as suas
necessidades normais e as de sua família,
a ser fixado pelo Congresso Nacional."

Aí, a inovação em relação à Constituição atual,
porque é competência exclusiva do Poder Exe
cutivo.

"Para determinação do valor do salário mí
nimo levar-se-ão em consideração as despe
sas necessárias com alimentação, moradia,
vestuário, higiene, transporte, educação, la
zer, saúde e Previdência Social;

2) salário-família,à razão de 20% do salá
rio mínimo, por filho ou dependente menor
de 14 anos, bem como do filho menor de
21 anos e ao cônjuge, desde que não exerça

atividades econômicas, e ao filho inválido de
qualquer idade."

A inovação à área prívada é trazer para ela aque
la conquista já muito antiga dos seIVidorespúbli
cos, que é estender o salário-família à esposa,
no caso do trabalhador marido.

"3) salário de trabalho notumo superior
ao diumo, em pelo menos 50%, das 18 às
6 horas, sendo a hora noturna de 45 minu
tos;"

Uma redução na hora notuma atual.

"4) direito a um 13° salário, com base na
remuneração integral, pago em dezembro de
cada ano;

5) participação direta nos lucros ou no fa
turamento da empresa;"

E a explicação por que se introduz o fatura
mento foi também objeto da fundamentação do
item, na reunião que ocorreu aqui, nesta Subco
missão, na semana passada.

"6) alimentação custeada pelo emprega
dor, seIVidano local de trabalho, ou em outro
de mútua conveniência;

7) reajuste automático mensal de salários,
remunerações, pensões e proventos de apo
sentadorias pela variação do índice do custo
devida;

8) duração máxima dajomada diária, não
excedente de 8 horas, com intervalo para
repouso e alimentação e semanal de 40 ho
ras;

9) remuneração em dobro nos serviços
emergenciais ou nos casos de força maior;

10) repouso remunerado nos sábados,
domingos e feriados, ressalvados os casos
de serviços indispensáveis, quando o traba
lhador deverá receber pagamento em dobro
e repouso em outros dias da semana, garan
tido um repouso de dois fins de semana,
pelo menos, uma vez ao mês;

11) gozo de férias anuais de pelo menos
30 dias, com pagamento igual ao dobro da
remuneração mensal;

12) licença remunerada da gestante, an
tes e depois do parto, ou no caso de interrup
ção da gravidez;

13) estabilidade, desde a admissão, no
emprego, salvo o cometimento de falta grave,
comprovada judicialmente, e contratos a ter
mo:

14) Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço;

15) reconhecimento das convenções co
letivasde trabalho e obrigatoriedade da nego
ciação coletiva;

16) greve, que não poderá sofrer restri
ções na legislação, sendo vedada às autori
dades públicas, inclusivejudiciárias, qualquer
tipo de intervenção qúe possa limitar esse
direito.É proibido o lock oul;

17) higiene e segurança do trabalho;
18) proibição de diferença de salário por

trabalho igual, qualquer que seja o regime
jurídíco do prestador, inclusive nos casos de
substituição ou sucessão do trabalhador,
bem como proibição de diferenças de crité
rios de admissão e promoção, por motivo
de raça, cor, sexo, religião, opinião política,
militância sindical, idade, estado civil, origem,

deficiência física, condição social ou outros
motivos discriminatórios;

19) proibição de qualquer trabalho a me
nores de 14 anos;

20) proibição de trabalho em atividades
insalubres e perigosas, salvo de autorizado
em convenção ou acordo coletivo;

21) proibição de distinção de direitos por
trabalho manual, técnico ou intelectual,
quanto à condição de trabalhador ou entre
os profissionais respectivos;

22) proibição de locação de mão-de-obra
e de contratação de trabalhadores avulsos
ou temporários para execução de trabalho
de natureza permanente ou sazonal;

23) proibição de remuneração integral
mente variável, dependente da produção do
empregado, garantindo-se sempre um salá
rio fixocomo parte dela;

24) cômputo integral de qualquer tempo
de serviço comprovado, não concomitante,
prestado nos setores públicos e privado para
todos os efeitos;

25) proporção mínima de 9/10 de empre
gados brasileiros;

26) assistência integral à saúde;
27)' garantia de manutenção de creches

e escolas matemais pelos empregadores pa
ra os filhos e dependentes menores dos seus
empregados;

28) Previdência Social, nos casos de
doença, velhice, invalidez, matemidade, mor
te, reclusão, desaparecimento, seguro-de
semprego e seguro contra acidentes de tra
balho, mediante contribuição da União, do
empregador e do empregado; e

29) aposentadoria com remuneração
igual à da atividade, garantido o reajustamen
to para preservação do seu valor real. Com
30 anos de trabalho para o homem, com
25 anos para a mulher.

Se com tempo inferior ao das alíneas aci
ma, pelo exercício de trabalho notumo, de
revezamento, penoso, insalubre ou perigo
so."

Outro artigo a ser numerado:

"A justiça do trabalho poderá normatizar
e as entidades sindicais poderão estabelecer
acordos em tudo quanto não contravenha
as disposições de proteção ao trabalho pre
vistas nesta sessão."

Além desse trabalho do DIAP, que, como expli
quei inicialmente, adotamos na íntegra, porque,
inclusive,elaborado com subsídios fomecidos pe
la nossa própria Confederação, acrescentei mais
os seguintes dispositivos:

"É assegurada a participação dos trabalha
dores em paridade de representação com
os empregadores, em todos os órgãos, orga
nismos e instituições onde seus interesses
profissionais, sociais e previdenciários sejam
objeto de discussão e deliberação, assim
compreendidos, entre outros que a lei deter
minar, todas as instâncias do Judiciário Tra
balhista, a fiscalização e administração da
Previdência Social, do Sistema Financeiro de
Habitação e do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço."
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Justificando:
É uma luta constante das classes trabalhadoras

poderem participar da administração, no caso
Previdêncià Social; da fiscalização, no caso Fundo
de Garantia, também daqueles órgãos que funcio
nam com a própria contribuição. e passado nos
deu exemplo de que essa tese deve prevalecer.
Entendemos que deva ser dipositivo constitu
cional, porque ela existiu e desapareceu com mo
dificação de lei ordinária. Não é muito remoto
o tempo em que os trabalhadores tinham repre
sentação no Conselho Fiscal e no Conselho de
Administração dos órgãos de Previdência e enten
do ser mais do que uma coincidência o fato de
que, por todo aquele tempo, que durou muitos
anos, não ocorreram os casos constantes de cor
rupção, como vêm acontecendo nos últimos tem
pos. Havia uma flscalízação e uma administração
permanente daqueles que contribuem para a pró
pria instituição.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Eu,
inclusive, participei, como membro de um órgão
que se intitulava Conselho Curador do Fundo de
Garantia, desde o advento da Lei n° 5.107, em
13 de setembro de 1966, e que entrou em vigên
cia em janeiro de 1967, por cinco ou seis longos
anos, até que a Confederação se transferiu para
Brasília e assumiu um companheiro no órgão.
A representação paritária, ali, de empregados e
empregadores era diminuta em relação à repre
sentação do próprio Poder Executivo, mas, de
qualquer forma, tinha-se condições, por exemplo,
de mensalmente se informar a todo o movimento
sindical, fosse da área empresarial, fosse da área
de trabalhadores, a receita do Fundo de Garantia
e sua aplicação. Hoje, é uma gigantesca interro
gação e ninguém, no Brasil, sabe o que se arre
cada e como se aplica a arrecadação. Na verdade,
muito dela mal-aplicada, porque, à época do Ban
co Nacional da Habitação, eram atendidas pres
sões polfticas de empréstimos a pequenas prefei
turas do interior e que jamais foram quitadas,
em face da correção monetária e os juros cobra
dos na época. Mas, com o tempo, desvirtuou-se
o objetivo principal do FGTS, que era o Plano
Nacional da Habitação. Postula-se o retomo dessa
participação e, por mais atuação, ou seja, na pró
pria administração do fundo e no Sistema Finan
ceiro da Habitação.

e Poder Judiciário.
Justiça do Trabalho é uma justiça constituída

há mais de meio século, justiça específica, porque
trata exclusivamente das causas trabalhistas, inte
resse exclusivo de empregados e empregadores,
por isso mesmo, uma justiça especialíssíma, e,
hoje, correndo sério risco de se extinguir essa
representação paritária, porque é tremendo o lob
by aqui na Constituinte, principalmente dos ma
gistrados que integram a Justiça do Trabalho,
que, sob falta de um argumento maior para provar
a desnecessidade dessa representação, lutam
apenas para ocupar espaços que não lhes perten
cem. A Justiça do Trabalho, com toda morosi
dade, não obstante não ser objeto desta Subco
missão, mas é preciso que se registre o fato, pela
oportunidade de se registrar, com sua relativamo
rosidade, que é conseqüência, inclusive, não de
dispositivo constitucional, mas da leiordinária que
se pretende modificar com o tempo, ela, indiscuti
velmente, perante as demais, ainda é muito célere.
É a participação dos representantes classistas ali

que fazem com que o reclamante e o reclamado,
quando se sentam perante uma Junta de Conci
liação ou quando vão a julgamento nos recursos
e nos Tribunais superiores, tenham aquela opor
tunidade e aquela tranqüilidade de saberem que
estão sendo julgados por um semelhante, por
um igual, que são as categorias, objeto de recla
mação e letígio.

Finalmente, ainda direitos dos trabalhadores na
parte sindical. Sob esse aspecto, eu queria desta
car que presumo que o DIAP não trouxe subsídios
ainda para esta Subcomissão, porque, reconheci
damente, não existe consenso por parte das enti
dades sindicais, nos pontos que vou arrolar a se
guir, no que se refere a subsídios fornecidos para
o DIAP. Mas eu, com muita tranqüilidade, repre
sentando uma Confederação, mostro aquilo que,
como disse a princípio, é resultado de congressos,
de seminários, de encontros, que é o seguinte:

"Art. A liberdade de organização sindi-
cal é garantida a todos os trabalhadores sem
distinção, resguardado o princípio da unici
dade, assim entendido o sindicato único, por
ramo de produção ou no setor de serviços,
por categoria profissional.

§ 1° Ninguém será obrigado por lei a in
gressar em sindicato, nem nele permanecer
ou para ele contribuir;

§ 2° A Assembléia Geral é o órgão deli
berativo supremo da entidade sindical, sendo
de sua competência exclusiva aprovar em
seus estatutos, deliberar sobre a sua consti
tuição, organização, contribuição financeira
e eleições para os seus órgãos diretivos e
de representação;

§ 3° Compete às entidades sindicais de
fender os direitos e os interesses da categoria
que representa com participação junto às
empresas e aos organismos públicos, que
diretamente se relacionem com o exercício
daqueles interesses;

§ 4° Em quaisquer questões judiciárias
ou administrativas, poderá interviro sindicato
como terceiro interessado ou substituto pro
cessual;

§ 5° Nenhuma entidade sindical poderá
sofrer intervenção, ser suspensa, nem dissol
vida, pela autoridade pública, senão por deci
são judicial, garantido amplo direito de defe
sa."

Eu qeria registrar que os §§ 2°, 3°, 4° e 5° são
mais ou menos idênticos, com, talvez, números
diferentes do anteprojeto elaborado pela chama
da Comissão de Notáveis; mas, eles coincidem
com o que se pretende.

Dali, daquele instrumento, eliminei aquilo que
não nos agrada. Tinha, por exemplo, na "Comis
são de Notáveis", a sugestão que, depois de asse
gurada toda essa liberdade sindical, dava poderes
ao Ministériodo Trabalho para ser o órgão tutela
dor do movimento sindical-está no anteprojeto.
Tiramos isso.

Com referência à tão discutida contribuição sin
dical, o antigo Imposto Sindical, que propusemos,
na Constituição, seja extinto claramente, explicita
mente, quando se diz que "ninguém obrigato
riamente contribuirá para o sindicato".

Precisamos registrar que, não obstante essa su
gestão, entendemos deva existir um dispositivo

constitucional transitório, estabelecendo um de
terminado prazo para que essa extinção seja gra
dativa, sob pena de ocorrer um verdadeiro caos
no sindicalismo atualmente. Como exemplo, eu
poderia citar toda área dos trabalhadores rurais
que viveme sobrevivem exclusivamente com uma
contribuição sindical. Eu poderia citar outro
exemplo, o maior sindicato da América Latina,
o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que
representa quase todos os trabalhadores da área
e não tem mais do que quarenta ou cinqüenta
mil associados. Uma gigantesca estrutura de pres
tação de benefícios sociais, com centenas de em
pregados, praticamente tudo mantido pela contri
buição sindLaI. E, se, de repente, não mais que
de repente, a contribuição sindical fosse extinta
ou entrasse em vigência, com a promulgação da
Constituição, ficaria um questionamento muito
grande: o que seria de toda essa estrutura, que
não teve um tempo hábil para se adaptar à nova
realidade brasileira, à nova estrutura sindical, con
seqüência exclusiva da democratização do siste
ma?

Sr. Presidente, eram estas as contribuições que
eu trazia à Subcomissão, colocando-me ao inteiro
dispor para trocar idéias a respeito do assunto.
Muito obrigado. (Palmas.) ..

e sR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
livre a palavra. Quem desejar dirigir perguntas
ao conferencista...

Com a palavra o nobre Relator, Constituinte
Mário Uma.

e SR.RELATeR (MárioLima) - Sr. Presidente,
quero registrar, com satisfação, a presença do
Presidente da Comissão Temática, o Deputado
Constituinte Edme Tavares e, ao mesmo tempo,
registrar, também com satisfação a presença, no
plenário, de diversos dirigentes sindicais, que vie
ram hoje para um ato da maior importância. e
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social
assinou portaria que permite que os salários dos

-trabalhadores, vitimados pela ditadura militar, pu-
dessem ser verdadeiros, porque eles foram violen
tados também na aposentadoria, por incrível que
pareça. Pode parecer que não cabe nesta hora,
mas acho importante que numa Comissão que
vai tratar de direitos dos trabalhadores e dos fun
cionários públicos, se registre esse fato. Eles estão
todos aí, participando dos nossos trabalhos.

Há um outro fato importante, particularmente
quando neste plenário está uma pessoa, cujo pai
foi muito falado, hoje, na solenidade, o ilustre Se
nador Teotônio VIlela. Hoje, no ato de assinatura
dessa portaria, a figura central a nos inspirar foi
a presença que jamais deixará de existirdo saudo
so e querido Senador Teotônio Vilela, o homem
da anistia. (Palmas.)

É com muita emoção que me-refiro a estes.' '
fatos, ilustre Senador Teotônio VIlela Filho.

Eu queria resgistrar, com muita alegria, que
os dois depoimentos de hoje,do Dr. MiltonSelig
man, do nosso companheiro Alceu Portocarrero,
que também foidirigente sindical. Eles trouxeram
uma contribuição inestimável para os nossos tra
balhos.

e depoimento do Dr. Mílton,por ser um setor
mais especializado, mesmo assim, ele conseguiu
transmitir para nós outros, que não somos espe
cialistas em processamento de dados, informá
tica, uma visão perfeita de que este Pais tem que
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ter o domínio da sua tecnologia. Eu anotei alguns
dados e vou lhe fazer só uma pergunta. Quanto
ao Presidente da Confederação Nacional dos Tra
balhadores, em termos de comunicação e publici
dade, a gente constata, com muita alegria, que
os seus pontos de vista coincidem, quase que
em 90%, ou talvez 100%, com os pontos de vista
da Subcomissão, com os pontos de vista dos
partidos populares, com os pontos de vista da
nossa entidade de orientação aos trabalhadores,
que é o DIAP, com pontos básicos, Sr. Presidente,
como direito de greve. A sua posição é clara e
cristalina e afirmativa: estabilidade no emprego.
No problema da eliminação dos escravos do Sé
culo xx, que são os trabalhadores dessas empre
sas chamada "as gatas", que fazem a locação
de mão-de-obra; a sua posição é clara e afirma
tiva, como tem sido, dos demais ,dirigentes de
Confederação que aqui estiveram. E outro aspec
to, que sua posição também nos deixa muito feli
zes.

E quero pedir o testemunho do ilustre Senador
Ronan Tito. No ano de 84, em um dos últimos
encontros que tivemos com o saudoso Presidente
Tancredo Neves, nas Minas Gerais, sob a sua su
pervisão, sob a sua convocação, reunimos mais
de mil dirigentes sindicais de todo o Brasil e a
posição do saudoso Tancredo Neves foi afirma
tiva, igual à de V. Ex', quanto da participação dos
trabalhadores na gestão dos fundos para os quais
contribui. Tenho ainda gravado na mente as me
mórias do Dr. Tancredo Néves, recordo quando
disse, de maneira clara e afirmativa: "no meu Go
vemo, os trabalhadores participarão de todos os
fundos sociais para os quais contribuam". E che
gou a dizer mesmo que tinha certeza de que,
se isto já tivesse sido feito,o desmando e a corrup
ção talvez não tivessem proliferado, como prolife
raram. Esta foi a afirmação do Dr. Tancredo Ne
ves. Masvou fazer duas perguntas: Também acho
que a sua posição, no que diz respeito à extinção
gradativa do Imposto Sindical é a minha posição
como dirigente sindical. Eu presido um sindicato
que poderia prescindir do Imposto Sindical. Mas
eu acho que a gente não pode dar uma solução,
pensando no caso isolado da gente. Eu também
comungo com a sua opinião de que seja uma
extinção gradativa. Vou fazer só duas perguntas
ao Dr, Célio. Ele relaciona aqui quatro providên
cias, quatro princípios básicos. Eu lhe pergunto
se não seria aconselhável, por exemplo, o proble
ma da automação, nos trabalhos altamente perí
culosos, insalubres, ou assemelhados, já', como
disse V. Ex', o uso da tecnologia tem que ser
presidido, com o cuidado de como fazer, quando
fazer,para evitarque ele se constitua um problema
social. E, nosso País, que é um País ainda carente
de tecnologia, eu lhe pergunto: nós não poderia
mos dar ênfase, nesse caminho, de botar automa
ção nesses setores mais periculosos, mais insalu
bres?

o SR. ALCEU PORTOCARRERO - Nobre
Constituinte Mário Lima, fico extremamente satis
feito com a maneira com que V. Ex' aprendeu
a explanação que fiz em relação às propostas
da (JBIP. Exatamente esse é o sentido maior das
nossas intenr-óf'~:. '11J':' (. progresso seja um inte
resse de todo conjumo dãsociedade, para o bene
fício de todos. Então, nesse sentido, quando dize
mos, na nossa quarta proposta, que defendemos
o uso obrigatório de medidas tecnológicas, vísan-

do eliminar ou reduzir ao mínimo insalubridades
nos locais de trabalho, referimo-nos, de maneira
geral, a que a tecnologia seja aplicada, obrigatoria
mente, para favorecer o conjunto da sociedade,
os trabalhadores, em seus locais de trabalho. E,
quando dizemos que deve ser um direito dos tra
balhadores participar do processo de decisão
dentro das empresas, quanto ao processo de au
tomação, ou ao processo de automatização tec
nológica, estamos dizendo que cada trabalhador,
de maneira objetiva e regular, tem o direito de
determinar onde exatamente que deve se incluir
aspectos tecnologicamente avançados, para que
esse futuro não seja simplesmente e tão-somente
o lucro final sobre a remuneração do capital. É
exatamente nesse sentido que coloco o conjunto
das nossas propostas.

O SR.RELATOR (MárioUma)-Sr. Presidente,
eu quero encerrar a minha participação, fazendo
uma pergunta ao ilustre Presidente da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Comuni
cação e Publicidade. O Sr. poderia dar uma idéia
quantitativa? Desses quatrocentos mil trabalha
dores, nesse setor, quantos estão em jornal, quan
tos estão em nível de eletrônica?

O SR.ALCEUPORTOCARRERO - Posso. São
cerca de 110 mil trabalhadores em empresas de
telecomunicações, aproximadamente; 50 mil tele
fonistas fora do sistema das empresas de teleco
municações, ou seja, as chamadas telefonistas
particulares, que trabalham em bancos, hospitais,
casas de saúde etc, São em tomo de 50 miljorna
listas, 60, ou 70 mil trabalhadores em empresas
de rádiodifusão e televisão; número igual para
empregados de administração de jornais; cerca
de 5 mil profissionais de relações públicas; cerca
de 60 mil publicitários trabalhadores em empre
sas de publicidade; 70 a 80 mil jornaleiros. Só
se houve um lapso de memória, mas é, mais
ou menos, este o conjunto da confederação que
eu represento. Com um índice de sindicalização
aproximado de 65% na nossa área, sendo que
categorias têm, praticamente, 100%, como, por
exemplo, jornalistas profissionais, porque é a pri
meira providência de um trabalhador do setor,
ao terminar o curso de comunicação, procurar
o seu sindicato e sindicalizar-se, antes mesmo
de começar a exercer a própria profissão.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - FIZ essa per
gunta para orientar outra que pretendo fazer. A
importâhcia, hoje, dos trabalhadores desse setor
é vital para este País. Parece-me que a relação
de trabalho entre essas empresas e esses traba
lhadores é também de vital importância. Lemos,
nos jornais, todos os dias, e está havendo. Eu
lhe pergunto: Como V. S' vê a idéia que passa
pela mente de diversos Parlamentares, de subrne
ter ao Congresso Nacional o problema da distri
buição de canis de rádio e de .televísáo?

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Eu infor
maria ao ilustre constituinte que nós estamos de
fendendo a tese da nossa Confederação "com
unhas e dentes", na Subcomissão Comunicação
e Tecnologia. Nós entendemos que a distribuição
dos canais de rádio e televisão, exclusivamente,
com interesse político, tem comprovadamente
dado maus resultados em todo o País, com raras
exceções. Defendemos essa tese. Aliás, a nossa
tese é mais avançada, nós postulamos até a Cons
tituição de um conselho, onde haveria a partící-

pação dos representantes do setor para opinarem
a respeito do assunto.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Eu quero
lhe agradecer e agradecer ao Dr. Seligman. A
sua resposta serve para orientar a minha posição.
Eu prefiro, como Parlamentar, como Constituinte,
ouvir, com muito respeito, muita atenção, a opi
nião do Presidente da Confederação dos Traba
lhadores desse setor. Eu quero lhe agradecer par
ticularmente por essa resposta. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Oswaldo
Bender.

O SR. CONSmUlNTE OSWALDO BENDER
- Em primeiro lugar, quero cumprimentar os
palestrantes pela belíssima explanação que fize
ram a esta Comissão. E quero me parabenizar
com o Presidente da Confederação dos Trabalha
dores em Comunicações, Dr,Alceu, por ter incluí
do, na sua proposta, a participação no fatura
mento. É uma proposição nossa, que se encontra
nesta Comissão, e nós achamos muito justo, não
apenas no lucro, pois este já se encontra na atual
Constituição e até hoje não foi regulamentado.
Este, por vezes, pode não existir. Mas a partici
pação, no faturamento, vem integrar realmente
o trabalhador na empresa, com a devida partici
pação.

Eu queria fazer uma pergunta, com respeito
ao salário-desemprego, que não consta nesta su
gestão e nem nas outras. Nós também fízernos
uma proposição no sentido de que tivéssemos
um salário-desemprego, no mínimo, durante um
ano, com o pagamento de 75% do salário que
o trabalhador estava recebendo em atividade. E
ainda mais; nós sabemos que, no momento, o
Governo distribui para quase 3 milhões de famílias
alimentos, como o leite.Ainda ontem, lemos, nos
jornais, que vão ser distribuídos cerca de 35 mi
lhões de toneladas de alimentos. Muito bem! Não
temos nada contra, se aquele que precisa e tem
fome, que essa fome seja saciada. Mas nós acha
mos que, no lugar de se dar as coisas simples
mente, tivéssemos também um salário-desem
prego, uma espécie de pensão, o suficiente para
que esses trabalhadores, que realmente não têm
emprego, milhares neste País, que moram em
favelas e não têm onde trabalhar. Precisamos ge
rar emprego. Mas, até que isso fosse possível,
que eles recebessem uma pensão para adquirir
seus alimentos de primeira necessidade. E, quem
sabe, pudessem participar em frentes de trabalho,
durante algumas horas por dia, tudo isso dentro
de uma descentralização dirigida, distribuída às
prefeituras, aos municípios. Por exemplo, nós te
mos o problema do meio ambiente. Nós teríamos
muito trabalho para a plantação de árvores nas
beiras dos riachos. Nós teríamos muito trabalho

. para plantar árvores à beira das estradas, cujas
terras pertencem ao Governo, poderíamos criar
viveiros nos municípios, mudas, enfim, seria uma
alternativa que viesse ao encontro daqueles que
realmente não têm trabalho, até que pudessem
conseguir. O que V.S" pensam a respeito desta
proposição? Era esta a pergunta que nós quería
mos fazer.

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Primeira
mente, observo a V. Ex> que faço referência ao
item 28. Quando fala em Previdência Social, está
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aí citado "seguro-desemprego". Não seria, mais
concretamente, a garantia de que, cada vez que
ocorresse o desemprego, de alguma forma, esti
vesse assegurado ao trabalhador, através de um
pagamento por parte do Estado, da própria Previ
dência, uma determinada importância para asse
gurar a sua própria sobrevivência nesse momen
to. De qualquer forma, postulamos o seguro-de
semprego. Evidentemente, coincidimos com a te
se que V. Ex' defende. Mas a pergunta me dá
a oportunidade de registrar a grande preocupação
por todos aqueles dispositivos constitucionais,
que são os meros pnncípios e que ficam condicio
nados à lei ordinária, para a sua regulamentação.
V. Ex' mesmo deu o exemplo da participação
dos lucros, existentes desde 46, na Constituição,
e que, até hoje, não foi regulamentado. Esta preo
cupação realmente existe, principalmente, porque
temos a expectativa de que a era dos decretos-leis
ficou para trás, principalmente, porque os decre
tos-leis quase sempre foram para atender inte
resse do Executivo e não da sociedade, salvo raras
exceções. Anossa confiança é que os hoje Consti
tuintes são os legisladores de amanhã, logo que
a Constituição seja promulgada. Então, mais do
que a nossa confiança, o nosso alerta para que
se preocupem profundamente com esses pontos
constitucionais que estão condicionados à legisla
ção ordinária, porque, não fora assim, a Consti
tuição teria não sei quantos mil artigos. Que o
coloquem em prática. E, desde logo, com toda
certeza, a nossa Confederação oferece toda a co
laboração necessária para estudar, no caso con
creto do l'eguro-desemprego, qual é a melhor
sugestão; considerando inclusive que isso é um
dispositivo que será um instrumento muito condi
cionado à própria situação econômica do País.
Hoje, por exemplo, estou plenamente convencido
de que, com essa situação imprevisível de futuro,
a níveldo planejamento econômico, não se pode
ria fíxar nada como coisa séria. Temos a expec
tativa de que essa é uma fase transitória e, assim
sendo, logo que a Constituinte se transforme em
Poder Legislativo,na acepção da palavra, eu acre
dito que não só a minha Confederação, como
todo movimento síndical, vai procurar exatamente
V. Ex" para trazer essa colaboração tão necessária
oarao aprimoramento da nossa proteção social.

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) _
:oncedo a palavra ao nobre Constituinte Augusto
:arvalho.

O SR. CONSillUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Eu queria aproveitar a presença do compa
nheiro Seligman, para fazer a ele uma pergunta:
Considero que o empresariado brasileiro é um
dos mais reacionários que existe no mundo. Ele
não admite a discussão, não admite a participação
do sindicato dentro de uma empresa, tem uma
política criminosa, que conta com a conivência
do Governo, que faz a política do grande capital,
de demissões imotivadas, enfim, é um império
absoluto da impunidade no mundo do trabalho.
Prevalecendo-se, inclusive, dessas circunstâncias
paradisíacas, o capital internacional, aqui, no País,
pois, muitas vezes, empresas que têm uma rela
ção mais avançada, que têm feito concessões
ao movimento sindical nos países de capitalismo
avançado, aqui, no Brasil, as suas filiais, não só
na área de empresas montadoras de automóveis,
por exemplo, mas de várias outras filiais de multi
nacionais, aqui, a relação prevalece absolutamen-

te autoritária, avessa ao diálogo e ao avanço das
negociações. Acho que é fundamental essas su
gestões que foram trazidas, no sentido de, pelo
novo ordenamento jurídico do País, se conquistar
avanços que permitam, inclusive, ao próprio mo
vimento real do movimento sindical, obter con
quistas, principalmente nessa relação de regula
mentação da demissão, ou das inovações tecno
lógicas que possam ensejar essas demissões.

Eu gostaria de perguntar ao companheiro Se
ligman, se o movimento de V. S"', a comissão,
que está aqui representando, tem conhecimento
de algum pais em que já esteja inscrito, nas suas
leis, alguns avanços concretos, no sentido de as
segurar aos trabalhadores esse tipo de direito,
de poder negociar as formas e o ritmo em que
se implementem inovações tecnológicas no mun
do das empresas.

Eu gostaria de aproveitar o ensejo também,
já que o companheiro está aqui e não poderíamos
perder esta oportunidade, embora não fazendo
parte do nosso tema específico, mas acho que
interessa a nós todos, uma vez que não nos é
dado o direito e não é possível estarmos partici
pando de todas as comissões. Temos uma grande
preocupação, no que diz respeito à questão da
informática no nosso País, com a questão da re
serva do mercado da informática e as pressões
violentas que o capital internacional exerce para
poder destruir o que foi conseguido, em termos
de independência tecnológica dos grandes gru
pos, que estão tentando penetrar nesse segmento
importante da economia brasileira e que, para
nós, tem uma clara relação, inclusive do ponto
de vista do projeto de desenvolvimento auto-sus
tentado, da ampliação das possibilidades de em
prego e tudo mais. Então, eu gostaria de pedir
uma informação: como é que está o andamento
dessa questão da reserva de mercado, principal
mente, pois existem prazos a serem vencidos bre
vemente e é muito importante que nós não fique
mos numa discussão estanque, porque tem rela
ções diretas com as nossas preocupações.

O SR. MILTON SEUGMAN - Nobre Consti
tuinte Augusto Carvalho, agradeço a oportunida
de de estender a discussão sobre a questão da
autonomia tecnológica. Tem relação direta inclu
sive com o relacionamento da classe trabalhadora
e com os seus postos de trabalho.

Citarei, em primeiro lugar, para responder a
pergunta de V. Ex', um país em que a classe
trabalhadora avançou, em termos de ter co-parti
cipação no processo de decisão quanto à automa
ção, quanto a melhorias, em termos de avanços
tecnológicos no processo de produção. Austrália
é um exemplo típico de moratória, um exemplo
clássico, talvez tenha sido a primeira. Nos países
escandinavos, esse avanço já está generalizado.
Na Europa, de modo geral, essa situação das
condições tecnológicas já é generalizada. Na Ale
manha, em particular, este avançojá é muito gran
de e é questão constitucional. Na França, essa
é uma questão que imagino já esteja em Carta
constitucional, pelo menos em termos de leis,
uma vez que tem sido causa das revoluções dos
grandes sindicatos. Evidentemente que isso é
uma questão que, analisada sobre o ponto de
vista do interesse do capital, ela provocaria de
tal maneira injustiças sociais que poderia levar
a classe trabalhadora a se posicionar contra aquilo
que ela é a própria agente e autora, isto é, o

progresso. Exatamente por isso, é que nós enten
demos que não é possível admitir que uma socie
dade, com a complexidade que tem a sociedade
brasileira, uma economia internacionalizada e de
mercado como é a nossa, que decisões dessa
natureza, que têm tal impacto quanto a problemas
socíaís, possa ser uma decisão exclusiva do capi
tal. E inadmissível sobre todos os aspectos. Para
efeito simplesmente de ilustração e, como me
refiro, os aspectos quantitativos do problema do
impacto da automação, eles não têm muito valor,
porque eles valem para cada sociedade, mesmo
na mesma sociedade, para cada empresa, porque
é muito dependente da forma da empresa, mas,
para termos uma idéia, temos uma prospecção,
feita pela Universidade Camegie Mellow, nos Esta
dos Unidos, sobre o impacto da automação dos
empregos dos Estados Unidos, até o ano 2000.
Para se ter uma idéia, a automação dos escritórios
afetará, até o ano 2000, segundo essa prospec
ção, 38 milhões de postos de trabalho. É um
número assustador, em se tratando de um país
como os Estados Unidos, e, na indústria, algo
em tomo de 7 milhões de empregos. São núme
ros por demais eloquentes, para mostrar que não
é um assunto que possa ser tratado de maneira
privada; é um assunto que importa a toda socie
dade.

No caso brasileiro, temos uma experiência, na
área de Informática, de autonomia tecnológica.
Acho importante gastar um segundo para diferen
çar autonomia, que os setores ligados ao movi
mento Brasíl-lníorrnátíca, de modo geral, depen
dem não estamos defendendo, de modo algum,
a auto-suficiência tecnológica, ninguém está de
fendendo que o Brasil deve fazer tudo interna
mente. Não! A autonomia é um direito, mais do
que isso, é um dever que o País tem de poder
definir o interesse próprio e ouvindo democrati
camente o conjunto da sociedade. Quando avan
çar? Como avançar? Onde avançar? Exatamente,
esses aspectos é que permítiram que as monta
doras não tivessem robotizado, de maneira fantás
tica, em São Paulo, porque essa autonomia, na
área de Informática, limita. A Secretaria Especial
de Informática é que define os pontos industriais,
nos quais, admite a importação deste ou daquele
dispositivo, que permitem a elaboração, no Brasil,
de produtos, na área de informática. É, exata
mente, por isso que, até hoje, nós não temos
uma robotização maciça no ABC paulista, que
provocaria, lembrando dos anos de recessão e
agora as características recessivas do processo
econômico que se apresenta, uma situação que
teria sido muito mais alarmante do que a que
nós vivemos.

E é, exatamente, na esperança de que esse
progresso, nas áreas em que a classe trabalhadora
e o conjunto da sociedade sofrem maiores dificul
dades, quer seja nos produtos específicos do tra
balho, pela insalubridade ou dificuldades, quer
seja pelo preço elevado de determinados produ
tos que o aumento da produtividade pode melho
rar, é que os trabalhadores e a sociedade, repre
sentada, de uma maneira geral, nesta Assembléia
Nacional Constituinte, Congresso Constituinte,
têm o dever de se posicionar claramente sobre
esse ponto, para que isso não possa ir para as
leis de mercado, onde necessariamente os inte
resses dos oligopólios, os interesses monopolistas
vão prevalecer contra os interesses conjuntos da
sociedade.
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Penso que respondi a V. Ex" Caso contrário,
estou à disposição.

o SR. CONSmUlNTE AUGUSTO CARVALHO
- Eu gostaria apenas de saber, na segunda parte
da pergunta, como é que estão os prazos marca
dos, das pressões internacionais, para a questão
de reserva de mercado? Para se fazera vinculação.

O SR. MILTON SELUGMAN - Perfeito!
Na verdade, nós estamos enfrentando, o País

está enfrentando, uma pressão muito grande dos
setores externos, vinculados à questão da mora
tória e colocando à mesa de negociações, como
moeda dessa negociação, a questão da reserva
de mercado.

Na verdade, esses prazos estão sendo coloca
dos de maneira unilateral por setores que, na ver
dade, não têm as qualificações para definira ques
tão tão própria e tão soberana de um País, como
o Brasil.Elas não podem significarpara o Estado
brasileiro e para o Congresso, uma vez que isso
é questão de lei votada no Congresso Nacional,
que o País permita qualquer recuo neste setor.

O que o Brasildefende é muito importante que
fique claro, e dou, como exemplo, as dificuldades
que temos até de defender a nossa posição, por
que uma Comissão do Congresso norte-ameri
cano visitou o Brasil, há menos de 15 dias, e
teveum contato direto com a Liderança do PMDB,
para discutir e trocar idéias sobre a política de
Informática brasileira e observou-se, no momen
to, 'que essa Comissão do Congresso, que era
totalmente contra a política nacional de Informá
tica, estava completamente desinformada, imagi
nando que estávamos defendendo uma política
de auto-suficiência, como se o Brasil quisesse
se transformar numa ilha, sem atentar para o
avanço tecnológico do resto do mundo, quando
não é este, absolutamente, o nosso interesse. O
interesse da políticanacional é de autonomia deci
sória. Não podemos admitir que sejamos obriga
dos a importar avanços que não nos dizem res
peito e que não são do nosso interesse, em setores
que não queremos avançar, no momento em que
o País tem mais de 50% da sua populaçãovivendo
quase em miséria absoluta. Exatamente, por isso
é que a necessidade dessa autonomia é decisiva,
para que o Brasil consiga emergir como País em
desenvolvimento. Caso contrário, seremos mais
um País a importar fábricas, que têm, dentro de
si, toda a concepção da produção e, a partir daí,
estarmos disputando uma fatia de mercado que
não é controlada por nós e sim por interesses
externos ao País, uma vez que o processo produ
tivoque n6s temos não nos dizrespeito, é definido
fora.E é exatamente por isso que é absolutamente
necessário que a Assembléia Nacional Constituin
te defina, de maneira muito clara, a necessidade
da autonomia tecnol6gica do Brasil e o mercado
brasileiro,como um recurso da Nação, a ser utílí
zado, de maneira soberana, pelo Estado. Isso é
essencial e muito mais importante e eloqüente
quando se observa que exatamente metade do
mercado de informática brasileiro,que é extrema
mente pequeno em relação aos mercados do
mundo, é que está reservada a iniciativa nacional.
Os demais estão disponíveis aos setores estran
geiros e, como a pressão é tão forte a uma parte
tão pequena de mercado, algo em tomo de 1
bilhão e meio de d61ares, para se ter uma idéia,
frente a uma dívida de 130 bilhões, é que a pres-

são que fazem sobre n6s é de caráter político.
J:: uma pressão para evitarque esse exemplo seja
seguido.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos
Cota.

O SR. CONSmUlNTE CARLOS COTA- O
nobre conferencista Alceu Portocarrero disse, no
tocante à concessão de canais de rádio e televisão,
que ele era favorável a uma comissão.

Eu perguntaria se não seria mais lógico que
essas concessões passassem pelo Congresso Na
cional e, depois, naturalmente, viria a assinatura
do Presidente da República. Uma Comissão, natu
ralmente, que se constituísse, teria um critério
político, e essas concessões de canais de rádio
e de televisão, passando pelas Comissões de
Constituição e Justiça, pela Comissão de Comuni
cação do Senado, igualmente pela da Câmara,
sendo aprovada, depois pelo Plenário do Senado
e pela da Câmara, seria mais lógico, seria um
assunto exaustivamente discutido, debatido, ao
contrário do que é hoje, quando, simplesmente,
o Presidente da República concede, a seu critério,
os canais de rádio e televisão.

Eu gostaria de saber do ilustre Presidente se
S. Ex"não concordaria que essas concessões pas
sassem pelo crivo também do Congresso Nacio
nal?

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Pois não.
Respondendo à pergunta de V. Ex", eu diria que
sim. Quanto ao sistema atual, registrarei minha
critica e a proposição, evidentemente, terá todo
o apoio nosso, porque é inegávelque o Legislativo
representa toda a sociedade e, ultrapassada a
idéia de um conselho específico, não poderia ha
ver melhor indicativopara as decisões a respeito
do assunto do que o Legislativobrasileiro. V.EX'
admite, inclusive, a existência de uma Comissão
no Senado, outra na Câmara e parece-me que
isso resolveria todos os problemas que existem
e perduram no dia de hoje.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS COTTA
Muitoobrigadol

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Célio de
Castro.

O SR. CONSTITUINTE (Célio de Castro) 
Sr. Presidente, eu queria aproveitar a presença
altamente competente do Sr. MiltonSeligman pa
ra, tendo percebido a dupla preocupação do Dr.
Milton de incorporar o progresso tecnológico
avançado e, ao mesmo tempo, preservar a mão
de-obra, indagar dele se há levantamentos con
cretos do impacto da tecnologia da informática
dentro do campo de emprego e da mão-de-obra
brasileira, especificamente. Se alguns casos exis
tem, em que a automação, colocada em alguma
empresa, levou a esse ou aquele resultado?

Segundo, se o Dr. Milton poderia referir mais
pormenorizadamente, os dois itens a e b da pro
posta de direitos dos trabalhadores em setores
públicos, isto é, quais são, concretamente, as me
didas para garantir esse direito de reclicagem e
aproveitamento e o direito de participação dos
trabalhadores, de maneira mais concreta a explici
tação desses dois itens.

Ao Dr. Portocarrero, companheiro do movi
mento sindical, eu queria indagar quais são os
motivos que informam a posição do companheiro
sindicalista a respeito da extinção progressiva do
imposto sindical.

O SR.MILTON SEWGMAN-Agradeço a refe
rência de V. Ex" e é!Proveitaria a oportunidade para,
praticamente, informar que o Brasil tem partici
pado, através da Secretaria Especial de Informá
tica, de maneira muito detalhada, muito pr6pria,
de todos os entendimentos que o mundo vem
fazendo, já que esse assunto é moderno e novo,
em quase todo o mundo, em relação a esses
impactos.

Recentemente, há menos de dois meses, reuni
ram-se, em Paris, especialistas do mundo inteiro
para discutir, exatamente, os últimos pontos que
têm sido observados em relação ao impacto da
automação no mercado de trabalho. A conclusão
desse grande encontro é de que a quantificação
desse processo ainda é extremamente difícil, em
qualquer lugar do mundo, uma vezque ele depen
de muito mais da organização do trabalho do
que propriamente do tipo de atividadeeconômica
em que está sendo feita a automação. Exatamen
te, porque, em determinados países, existem defe
sas sociais maiores do que outras e mesmo, inter
namente, num mesmo país, determinadas em
presas têm política em relação aos seus trabalha
dores que preservam mais o pr6prio emprego
e a forma. O importante é definiro aspecto qualita
tivodessa automoção. Então, no Brasil,podemos
observar, por exemplo, que mesmo uma empresa
como a Volksvagem,que robotizou uma de suas
indústrias e não o fez com a outra, dentro do
Estado de São Paulo, o número de postos de
trabalho que foram perdidos foiexpressivo, o que
provocou, inclusive, reação do meio sindical.

O ConstituinteAugusto Carvalho conhece mui
to bem a situação dos bancos, onde essa autorno
ção, diga-se de passagem, é a mais importante
automação bancária do mundo, é a brasileira,
tem provocado uma perda de qualidade, em rela
ção aos postos de trabalho dos bancos e, tam
bém, uma diminuição, já provocou inclusive,de
missões, mas pelo menos, uma diminuição cres
cente das contratações de trabalhadores na área
bancária. Então, é sensível também isso. E se
avizinham no Brasil dois tipos de automação que
preocupam, automação dos serviços, na área de
escritórios, uma automação preocupante, porque
ela é extremamente voraz, em termos de postos
de trabalho, e automação comercial que, no Bra
sil, dá os primeiros passos, porque ela é devasta
dora nessa área, porque ela, realmente, extingue
os postos de trabalho na área de controle, por
exemplo, no supermercado, extingue, desde o
controlador de preços, ao controlador de esto
ques, fica tudo isso feito pelo computador. São
setores que, diga-se de passagem, no Brasil, não
estão automatizados, porque o País atravessa, e
o próprio PLANIN, que foiaprovado pelo Congres
so, tem posto grande dificuldade no estabeleci
mento daqueles códigos de barra, que vão per
mitir, através daquele equipamento chamado
"scanner" a leitura na caixa, do preço, como é
muito comum no exterior. Exatamente, porque
o Brasil tem imposto inúmeras dificuldades para
o estabelecimento do c6digo de barras, esse pro
cesso não está avançado e, graças a isso, o País
pôde preservar inúmeros postos de trabalho e
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inúmeros empregos. Mas, evidentemente, é um
pouco insustentável manter-se completamente
alheio a esse progresso. Então, o controle sobre
o modo de se dar essa automação é um problema
que preocupa, em termos de quantidade, é difícil,
esses números não são disponíveis, apesar da
SEI manter, há já alguns anos, um processo de
negociação com os movimentos sindicais, nos
quais são feitas avaliações periódicas sobre esses
impactos. Esses documentos são disponíveis e
tenho certeza de que V. Ex' poderá obtê-los junto
à Secretaria Especial de Informática do Ministério
de Ciência e Tecnologia. Desconheço, em termos
gerais, esse assunto.

Quanto ao detalhamento dos itens "a" e "b"
sobre o direito de reciclagem e reaproveitamento
da mão-de-obra, eventualmente liberada no pro
cesso de automação, e o direito de participação
dos trabalhadores e servidores na decisão, eu co
meçaria pelo segundo, para chegar ao primeiro.

O que se está se defendendo é a existência
de comissões tecnológicas nas fábricas e nos ór
gãos de serviço público, de modo que a decisão
quanto à inclusão de um equipamento de auto
mação, a decisão quanto à transformação de um
determinado posto de trabalho em máquinas, seja
uma decisão conjunta dos donos dos meios de
produção, ou do Estado, no caso dos servidores
públicos, e dos trabalhadores, de modo que esse
interesse seja contemplado. E, na eventualidade,
e isso ocorrerá diversas vezes, que determinados
postos de trabalhos sejam extintos, esses traba
lhadores têm direito a uma reciclagem de modo
a que, sendo extinto aquele seu oficio, eles tenham
o direito constitucional de serem treinados para
um novo oficio e reaproveitados, dentro do con
junto dos empregos provocados pelo Estado, ou
na eventualidade, de um eficiente seguro-desem
prego que lhes permita, num prazo adequado,
encontrar novos postos de trabalho na sociedade.
Esse é o objetivo e eu poderia adiantar que é
a UBIP e principalmente, o movimento Brasil In
formática, que é uma entidade que atua no setor
de informática, agregando inúmeras entidades
sindicais, entidades de vários setores ligados ao
movimento da informática, estão trabalhando no
sentido de transformar parte dessas idéias e até
algumas outras, que não são encampadas pela
UBIP, mas que são do interesse de determinados
setores ligados à informática, em propostas con
cretas para sugeriroa V.Ex" da Assembléia Nacio
nal Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CEUO DE CASTRO
_ Dr,Milton, eu queria formular mais uma inda
gação: o senhor tem dados, números de trabalha
dores brasileiros que, atualmente, trabalham na
área de informática?

O SR. MILTONSEUGMAN - E~ é outra difi
culdade muito grande, a de precisar, uma vez
que, praticamente, todos os bancários, por exe~
plo, operam uma caixa aut0.má~ca, uma caixa
computadorizada, são profissíonais de)~rocessa

mento de dados, além de serem bancanos.
Um torneiro mecânico, de um tomo computa

dorizado, é também um profissional de processa-
mento de dados. . . .

E, evidentemente, aqueles postos ~alstra~l~lo
naís, como os programadores, analistas, digtta
dores, preparadores de dados.

forma de organização sindical, há uma discussão
em relação aos sindicatos, de não identificar esse
ou aquele setor como profissional de Processa
mento de Dados, ou como um setor específico
do meio em que trabalha. Inclusive, o Dr, Alceu
Porto Carrero também deve dizer isso, na medida
em que os jornais e as televisões, tendo, agora,
sido automatizados, a Folha de S. Paulo é um
exemplo brasileiro bem típico - todo ele traba
lhando sob terminais computarizado, são profis
sionais que operam, frente a um computador,
exatamente como um digitador, que é um típico
profissional de Processamento de Dados.

Então, esses números não são claros e tenho
a impressão de que o Sindicato dos Profissionais
de Processamento de Dados, recentemente cria
do como categoria específica, poderia dar-lhe
uma informação detalhada, porque desconheço
esses números.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - An
tes de dar a resposta para o Dr,Alceu Porto Carre
ro, queria recorrer a V. Ex', como Presidente da
Comissão, que solicitasse à Secretaria de Informá
tica os documentos a que o Dr. Milton Selligman
se referiu.

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Se com
preendi a pergunta, seria o caso de eu funda
mentar melhor porque defendo a tese da extinção
gradativa.

Bem, parece-me uma coisa muito clara; é um
convencimento que não é só meu. Acredito que
seja da maior parte daqueles que militam no síndí
calísmo.

Uma extinção abrupta da contribuição sirldical,
como seria, se não houvesse a ressalva no dispo
sitivo transitório da Constituição, traria para o sin
dicalismo, acredito, estou convencido disto, um
verdadeiro caos porque o sindicalismo que está
aí, essa estrutura da CLT vem de mais de 40
anos, já passou por mais de uma geração e todo
mundo que dirige as entidades sindicais aprendeu
a viver e conviver com essa fórmula.

Podemos citar números de convencimento, co
mo, por exemplo: os índices de sindicalização,
curiosamente, das maiores categorias profissio
naís são os menores, como comerciários, índus
triários. Os sindicatos têm esses índices pequenos
em razão da própria estrutura sindical, haja vista
que um acordo, num dissídio coletivo, qu~ o sin~i
cato conquista beneficia toda a cetegona, e nao
só os associados.

O sindicato criou uma outra vida social, como
um substituto do próprio Estado, face à fraqueza
da Previdência Social, por exemplo.

Em conseqüência disso, passou a prestar a es
ses associados, que são o índice menor da cate
gaoria, uma assistência social substitutiva da Pre
vidência do Estado, com muita eficiência.

E foi mais além: se formos à cidade de Praia
Grande, por exemplo, em São Paulo, vamos verifi
car que é uma cidade constituida quase que exclu
sivamente por colônias de férias dos sindicatos
paulistas - ruas e mais ruas de colônias de férias,
permanentemente deficitárias, porque há estímu
lo ao trabalhador para gozar as férias ali, com
diárias baiJóssimas, e o déficit é coberto pela con
tribuição sindical.

Então, não há, no momento, um esquema pre
parado, para simplesmente acabar com essa con
tribuição, convocar seus associados, que são mí-

noria da categoria que representam, em assem
bléia, e pedir: "Companheiros, precisamos de algo
espontâneo, dado por vocês, que tenha a subs
tituir essa contribuição".

Evidentemente, isso vai demandar tempo e é
um tempo que vejo em termos de 5, 10 ou mais
anos, sem falarmos nas entidades de cúpula.

As federações e confederações se administram,
vivem, exclusivamente, da contribuição sindical.

Quando a minha confederação vem propor a
esta ilustre Subcomissão a extinção da contri
buição sindical, parece, em princípio, até uma
política suicida, porque, hoje, se arrecada, de cada
urna das federações filiadas, simbolicamente, 3
salários mínimos por ano, e a Confederação, a
minha, que é a menor de todas, parece-me, das
nove, em termos de arrecadação, tem uma previ
são, para este ano, de arrecadar em torno de
5 milhões e meio de cruzados, no máximo. Isso
para gerir toda a nossa administração. Então, se,
de repente, acaba tudo isso, o trabalhador de base,
convocado para uma assembléia, para dizer:
"Companheiro, precisamos encontrar uma forma
de manter tudo o que o sindicato oferece, porque
a contribuição sindical acabou". Isso terá que ser
gradativo.

No que se refere às entidades da cúpula, não
tenho a menor previsão do que possa acontecer;
admito, até, que em princípio, o trabalhador que
lê jornal, que vê televisão, admitirá, dependendo
de sua tendência, contribuir para uma CGT, para
urna cm, mas, para ele, será um corpo completa
mente estranho à Confederação dos Trabalha
dores, e não quero citar essa ou aquela, porque
o que ele vê no jornal, hoje, é cm e CGT, e
USI que é a terceira central sindical. E, com a
perspectiva de outras serem criadas, porque com
unicidade sindical, com pluralidade sindical, seja
lá como for, a experiência do mundo moderno.
onde existe a liberdade sindical, mostra que é
quase inevitável a existência de mais de uma cen
trai.

Posso citar exemplo de "n" países. Por tudo
isso, para se adaptar, então, a autêntica liberdade
e autonomia sindical, entendo que haja neces
sidade de prazo, sob pena de que, durante um
período muito longo, o trabalhador fique desas
sistido por suas entidades, porque elas, simples
mente, se autodestroçarão sem esses recursos
que estão acostumadas a receber durante 40
anos.

É isto.

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTF(I

- Sr. Presidente, permita-me.
Dr, Alceu Portocarrero, a minha indagação vai,

também, em outro sentido: por que extinguir a
contribuição sindical e não mantê-Ia?

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Sim, por
que, se defendemos a tese de autonomia e Iiber~
dade sindical, entendemos que é condicionado
a esse princípio, o direito do trabalhador de pagar
alguma coisa ou não pagar para o sindicato. E
a imposição da contribuição, evidentemente, 
durante muito tempo, até, se chamou imposto
- era um tributo caracterizado como imposto:
depois, o legislador entendeu que era uma outra
forma de tributo, que não imposto. Uma contri
buição, porém, vai perrrianecer como uma liber
dade sindical de meia palavra, parece-me, porque
o nosso entendimento, o da nossa confederação,



156 Quarta-feira 8 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

é basicamente este: para que haja liberdade sindi
cal é necessário que a contribuição seja espon
tânea e nunca imposta pelo Estado.

É isto.

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Está
livre a palavra.

O SR. CONSmUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Tivemos aqui o debate com o Dr, Ulysses,
na semana passada, e tivemos oportunidade de
discutir o item a respeito da Justiça do Trabalho
que, embora seja objeto da Comissão que está
tratando do Judiciário, tem vinculação concreta
com a questão dos direitos dos trabalhadores.

-Naquele dia, fomos visitados pelo Dr.Alceu Por
tocarrero e recebemos uma tese que ele defende,
a respeito da representação classista nos Tribu
nais do Trabalho.

E acompanhamos, no final de semana, uma
polêmica, na imprensa, envolvendo a questão do
Tribunal Superior do Trabalho que, nas discus
sões havidas aqui, foi levantada, inclusive por
mim, uma crítica que nós, do movimento sindical,
temos, pela experiência, de como tem sido a atua
ção da Justiça do Trabalho, quando os Tribunais
Regionais, no julgamento de dissídios, de reivindi
cações de trabalhadores, têm sido absolutamente
rápidos para proferir sentenças, para decretar
uma ilegalidade de greve, para cassar conquistas
dos trabalhadores que, muitas vezes, são conse
guidas em primeira instância.

Então, eu gostaria de perguntar ao companhei
ro Alceu Portocarrero qual a posição de sua Con
federação a respeito da tese da extinção do Tribu
nal Superior do Trabalho, que foi colocada e
está vírartdo polêmica, até de uma forma bastante
acalorada, quando o Ministro do TST declarou
que seria uma tese subversiva. E essa tese está
sendo discutida, e é muito bom que seja discutida,
inclusive por nós, aqui nesta Subcomissão.

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Quando
se discutia, na Subcomissão do Poder Judiciário,
a extinção da representação classista, o Sr. Consti
tuinte Leite Chaves pronunciou uma frase que
me pareceu muito feliz. Para combater o Presi
dente da Associação Nacional dos Magistrados
Trabalhistas, que defende ardorosamente a extin
ção da representação classista, por razões 6bvias
de interesse daquela categoria de ocupar esses
espaços, desvirtuando a Justiça do Trabalho, que
sempre foi tripartite, e onde existe é tripartite, com
Ç1S críticas que o Presidente da Associação fez
a essa representação, o Constituinte Leite Chaves
disse que ele estava fazendo a colocação de um
médico que, ao constatar o braço doente do seu
paciente, simplesmente determinou a sua ampu
tação, quando poderia curá-lo com antibiótico.

A nossa crítica ao Tribunal Superior do Traba
lho é tremenda, mas, investido de outra represen
tatividade que tenho - Presidente da Associação
Nacional dos Juízes Classistas, na Justiça do Tra
balho - apresentei àquela Comissão um decá
logo, ou seja, dez sugestões para aprimorar a Jus
tiça do Trabalho. Dentre elas, proponho que dos
dissídios coletivos, entre outros tipos de ações,
deles não caibam mais recursos ao Tribunal Su
perior do Trabalho.

A extinção pur 1 e sh"1ples do Tribunal Superior
do Trabalho, que é uma tese que está sendo bas
tante propugnada, não faria com que a Justiça
fosse mais célere. AJustiça do Trabalho é atípica
nm relação às outras: ela tem três instâncias. Mas,

se se extinguisse simplesmente o Tribunal Supe
rior do Trabalho, como ficaria, por exemplo, a
matéria sumulada, ou seja, traduzindo em outras
palavras, as súmulas editadas pelo Tribunal Supe
rior do Trabalho, normatizando, em todo o País,
o que há de divergência nos Tribunais Regionais?

O segundo ponto sobre que eu interrogaria é
o seguinte: quem julgaria os dissídios coletivos
de âmbito interestadual ou nacional? Um Tribunal
Regional não poderia fazê-lo.

Nossa idéia é que seja aperfeiçoado. Com o
restabelecimento real do poder normativo à Jus
tiça do Trabalho, não se ouvirá mais dos juízes
de carreira, e não dos classistas, que, num dissídio
que se postula de A a Z, não concedem de B
a W,alegando que a leinão permite que se conce
da. Que se dê um poder normativo que permita
à Justiça entender que a postulação é de alto
alcance social e conceda, dependendo ou não
da existência de lei, a respeito do assunto.

Posso estar equivocado na minha conclusão,
mas a minha opinião é que seria válidoaperfeiçoar
a mecânica do Tribunal Superior do Trabalho do
que simplesmente extingui-lo, em razão dessas
colocações que fize que me parece ficariam sem
solução se ele fosse extinto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituinte LevyDias.

O SR. CONSTITUINTE LEWDIAS(Intervenção
fora do mícrofone.) - ...países maiores que o
Brasil, com o problema da automação, com o
problema da mão-de-obra, por exemplo, como
o Japão.

O SR. MILTON SEWGMAN - Inicialmente,
agradeço a referência de V.Ex"

O Japão é um país que tem garantia vitalícia
de emprego. Portanto, o processo de automação
provocado nas indústrias de serviços japonesas
não afeta o direito dos trabalhadores, que está
assegurado a princípio. Imagino que a decisão
cabe, única e exclusivamente, à gestão de cada
unidade, numa busca incessante de aumento de
produtividade, que caracteriza praticamente a
condução da economia japonesa. Mas o direito
dos trabalhadores é assegurado, a princípio, pelo
processo vitalício.

Nos demais países, na Europa Ocidental e nos
Estados Unidos, os trabalhadores têm enfrentado,
através das discussões sindicais, esses problemas
caso a caso. Em alguns deles, já existem conquis
tas importantes: de reciclagem, de moratória, que
é um dado importante, pois, em situações razoa
veis, ela permite a automação do processo, mas
não permite que a classe dos trabalhadores sofra
qualquer conseqüência dessa melhoria, digamos
assim, da produtividade. Em alguns países, já se
discute concretamente a distribuição dos benefi
cios, quer pela diminuição do tempo de trabalho
pelo aumento da produtividade, quer pela distri
buição dos beneficios concretos em termos de
aumento de salário. Isso se vê praticamente em
toda a Europa, nas negociações dos últimos anos.

Nos Estados Unidos, tem sido a pauta principal
das negociações sindicais. Inclusive, podemos
acompanhar, atualmente, a discussão entre Esta
dos Unidos e Japão, que é importante, a respeito
de desenvolvimento de tecnologia avançada num
e noutro país. Por trás dessas discussões há muito
da pressão dos sindicatos americanos, que não
estão querendo perder postos de trabalho por

importações que os japoneses fazem, uma vez
que eles não têm esse tipo de problema; têm
uma economia mais avançada, que tem produti
vidade maior e que, portanto, entra no mercado,
e no mercado deles não há perigo algum.

O SR. CONSTITUINTE LEW DIAS - Fiz essa
pergunta, Dr. Milton,porque, ultimamente, a tele
visão tem nos mostrado a competência do Japão,
a sua dedicação ao trabalho, as metas que têm
atingido, estando hoje com sérios problemas de
excesso de reservas. Pensei que, no Japão, exis
tisse algum problema de desemprego em razão
da automação.

Por isto gostaria que o Senhor, se fosse possível,
explicasse melhor como funciona a garantia vitalí
cia de emprego.

O SR. MILTON SEWGMAN - Esse é um as
sunto da maior importância. Realmente, o Japão
tem se caracterizado, ao longo do pós-guerra,
como o país que tem tido o melhor crescimento,
em termos de produtividade da sua economia,
e que tem enfrentado, com imenso sucesso, seus
concorrentes internacionais.

No Japão, os trabalhadores têm o direito vitalí
cio de emprego. O trabalhador, empregado numa
indústria não perde o emprego, pode perder o
posto de trabalho, mas é reclclado, faz outro tipo
de trabalho, e a empresa o absorve de modo
vitalício, exatamente dessa maneira. Isso mostra
que não é uma ação predatória do capital sobre
o trabalho que caracteriza a possibilidade do su
cesso.

Em contrapartida, estamos observando o pro
cesso de uma economia que vem de uma reces
são, experimentou o crescimento e que, agora,
volta com o fantasma da recessão à sua frente,
e que automatiza postos importantes de trabalho:
a área do setor bancário é um exemplo claro,
assim como os robôs na área de escritórios. Esta
mos vendo, alarmados todos, o aumento do nú
mero de camelôs, o aumento do número de fave
las, em suma, o aumento do subemprego, que
é decorrência natural da perda do posto de traba
lho; não só do emprego perdido, como principal
mente da falta de oferta de empregos num país
jovem como o Brasil. O problema, se é grave
para os outros, é gravíssimo no nosso caso.

O SR. CONSTITUINTE LEW DIAS - Sem
ser a minha intenção, essa pergunta terminou
auxiliando a que eu faria ao Dr, Alceu.

Procuro, Dr. Alceu, com o maior nível possível
de bom senso, ajudar, com a minha pequena
capacidade, na elaboração da nova Constituição,
com colocações que ainda que não sejam ideais
que se aproximem do possível. Foi dito aqui que,
desde 1946, não se regulamentam determinadas
normas estabelecidas numa Constituição. Nosso
objetivo é tentar fazer uma Constituição que possa
ser cumprida.

Gostaria que o Senhor, Dr. Alceu, me tirasse
- üinã-dúvtda:--sempre que se coloca o problema

do trabalhador e da empresa, fala-se nas grandes
empresas. Já foi citado, aqui, várias vezes, o pro
blema das montadoras. Mas eu queria fazer uma
colocação, defendendo aqui o microempresário,
este que hoje está arrebentado com os juros ban
cários; este que representa a grande maioria do
empresariado brasileiro: o micro, o pequeno, o
médio empresário; este que está esmagado hoje
e eu, às vezes, faço defesa um pouco veemente,
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soa até mal, mas tenho dito nos meus programas,
através da Imprensa, nos meus debates no meu
Estado, que precisamos deixar de conviver com
mentiras em cima de mentiras - a assistimos,
na semana passada, a uma das maiores, especial
mente, para o microempresário, quando o Gover
no anunciou, alto e bom som, o problema do
tabelamento do spread, quando hoje, na Impren
sa, o próprio Presidente do Banco Central adverte
de que a única coisa que não preocupa ninguém
que vá tomar dinheiro, é o problema do spread.

A grande preocupação do micro, do pequeno
e do médio empresários e o problema da correção
monetária; fica-se levando uma grande parcela
da comunidade brasileira, na conversa, dizendo,
agora vai resolver o problema porque se tabelou
o spread, Até há alguns dias, a maioria absoluta
do microempresário não tinha nem idéia do que
era o spread, e se tabelou e se deu recursos
aos Bancos, na base de 0,5 de spread e a corre
ção do LBC.O micro não vai tomar esse recurso
e o recurso vai continuar no Banco, porque não
há condições dele tomá-lo.

Então, tem um item na sua proposta que eu
pergunto ao Sr. com toda sinceridade, como se
resolveria, é o décimo terceiro, que fala na estabi
lidade desde a admissão. Fui abordado, estes dias,
uma reunião de microempresários, sobre o pro
blema da estabilidade, que seria uma maravilha
se o Brasil pudesse ter, como acaba de nos dizer
o Dr. Milton, a vitaliciedade no emprego, no caso,
igual ao Japão.

Tem um velho ditado que diz que do couro
sai a correia e se o microempresário não tem
o couro ele vai tirar a correia de onde? Se ele
se caracteriza por empregar meia-dúzia de pes
soas e dentro de uma situação econômica, como
esta que nós atravessamos neste momento, ele
se sente sem condições de sobreviver,ou melhor,
sem condições de pagar as pessoas que com
ele trabalham, como ele pode proceder, como
ele deve proceder Dr. Alceu.

O SR. ALCEUPORTOCARRERO - A preocu
pação de V. Ex" realmente é de toda procedência,
agora eu quero observar só um fato. Quando eu
trouxe este trabalho como proposição, evidente
mente, eu trouxe um trabalho, como eu expliquei,
inclusive como as palavras iniciais, aquele resul
tado de encontros nossos de congressos e semi
nários e não sei se, afortunada ou desafortunada
mente, a área que eu represento não enfrenta
ou inexiste a figura do microempresário. Comuni
cações e publicidade. Porque, como é sabido,
a área de telecomunicações é toda estatal, a área
de rádio, televisão, jomais, grandes grupos econô
micos; então, curiosamente, não tem, e como
não tem nunca foi objeto de discussão nossa,
dos nossos representados; mas, evidentemente,
eu não deveria aqui simplesmente me omitir e
dizer eu não sei responder a isso e esse problema
não é meu. Eu não estou querendo caracterizar
simplesmente isso, eu quero simplesmente dizer
que essa nossa sugestão é em cima dos proble
mas que vivem os nossos representantes no dia
a-dia.

O SR. CONSTITUINTE LEW DIAS - Permite
V. Ex" um aparte?

O SR. ALCEUPORTOCARRERO - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE LEW DIAS - Só para
esclarecimento: não existe microempresa em pu
blicidade?

O SR. ALCEUPORTOCARRERO - Sob certo
aspecto, sim.

O SR. CONSTITUINTE LEW DIAS - No inte
rior do Brasil, há?

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Existem,
por exemplo, não é a regra, mas existem as exce
ções. É sabido, por exemplo, que no interior do
Brasil existem jomais semanais, quinzenais que
pertencem a uma familia; é o próprio dono que
edita, que redige, que compõe, com mais um
parente. Mas eu insisto que são as exceções não
é a regra. Agora, V. Ex" poderiam contra-argu
mentar comigo, mas nós precisamos fazer uma
constituição para todos e não é só para a regra,
prevendo as exceções também. E eu acredito que,
então, deveria existir uma ressalva, admitindo a
hipótese das condições econômicas da empresa;
se as condições econômicas não permitem, ...
uma é essa e a outra é que, mesmo com a forma
como está redigido, nós reivindicamos a estabi
lidade do emprego a partir da contratação, e é
sabido que existe um período pré-contratação,
que é o da experiência. Por aí já é admissível
a não aceitação daquele empregado; a experiên
cia que tivemos no passado, até 66 foi da estabi
lidade depois de 10 (dez) anos de empresa. Acre
dito que em microempresas era um período extre
mamente longo para ela manter ou não manter
o seu empregado, depois de 10 (dez) anos é por
que a estrutura funcional dela permitia que manti
vesse mesmo, senão demitiria antes. Se nós esta
mos postulando a estabilidade a partir do con
trato, eu admito que deva existiras ressalvas pelo
menos para esse aspecto das condições econô
micas da empresa, porque não poderia ser de
outra forma, porque quem representa os empre
gados também tem que ter uma preocupação,
da estrutura empresarial, porque afinal de contas
é a sua galinha dos ovos de ouro. Porque não
se pode ir à fonte, com a toda a sede, porque
seca. Então, as ressalvas eu admito como admis
síveis,a tese, o princípio, com as ressalvas neces
sárias.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Está
livrea palavra.

O SR. CONSTITWNTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, desejo aproveitar a presença
do Dr. Milton Seligman, com o grande cabedal
de conhecimentos que ele tem, para que ele pu
desse colocar aqui para esta Comissão, qual o
pensamento dele, pessoalmente, da entidade que
ele preside, a respeito do recente contrato, ou
consórcio, feito entre a IBM e o Grupo Gerdau.

.O SR. MILTON SEUGMAN- Em primeiro lu
gar, eu agradeço a oportunidade de poder discutir
um pouco, a questão da área de informática d~
um modo geral, quanto aos seus aspectos que
tem relevância em relação à Constituinte.

Antes de entrar, propriamente, na questão do
consórcio da IBM, a importância da informática
na sociedade está vinculada, exatamente, porque
ela se transforma, a partir da sua entrada em cena
de maneira irresistível,quase que no centro nervo
so do País, quer dizer na capacidade de se trans
mitir informações de maneira sistematizada, den
tro da sociedade, e com isso alterar as relações
de poder. O problema da informática é um proble
ma de natureza político, muito mais do que o
problema de natureza econômica; quer dizer, a

colocação ou a permissão de um Estado, para
que o desenvolvimento do seu sistema de infor
mações seja absolutamente livrede qualquer con
trole por partes dos representantes legítimos da
sociedade, significa entregar a quem detém o po
der de criar esses centros de irradiações de infor
mações, o poder concreto e definitivoda Nação.

Não é diferente, não é por outra razão que os
grandes estadistas, e isto em todos os continentes,
imediatamente, no início da década de 60, quan
do começaram a se aperceber dessa caracterís
tica, começaram a solicitar estudos profundos so
bre a maneira de controlar a informatização de
sua sociedade. No caso brasileiro, tivemos uma
fantástica coincidência, que nos permitiu, a partir
de um atraso muito grande do nosso desenvol
vimento industrial, de um modo geral, estarmos
absolutamente atualizados na questão de infor
mática. O pensamento científico, o desenvolvi
mento científico, enveredou por caminhos que
se mostraram, no iníciodos anos 70, como inade
quados, que era o pensamento inicial de que o
desenvolvimento do setor de informática se daria
pelo desenvolvimento de computadores de maior
porte e nós não sabíamos fazer sequer uma má
quina de calcular, quando os países já desen
volviam computadores imensos.

Quando, no início dos anos 70, através de um
entendimento, se viu que, ao contrário, era hora
de descentralizar, e descentralizar o processo todo
inclusive os computadores, de modo que não
mais se processasse tudo num computador, mas
se distribui esse processamento. E todo o desen
volvimento científico, feito até aquele momento,
se mostrava inadequado e insuficiente para o de
senvolvimento de pequenos computadores. E as
empresas, que apresentaram os pequenos com
putadores, eram empresas pequenas, e até por
uma razão que ninguém até hoje entende, mais
de 80% delas, com menos de sete empregados,
eram microempresas, desenvolveram os primei
ros computadores. E, dessa maneira, nos pegou
exatamente formando, dentro da universidade,
centros de pesquisa para desenvolver microcom
putadores. E: uma coincidência fantástica, que nos
colocou imediatamente ao mesmo nível do de
senvolvimento mundial. Exatamente por isso, o
Brasil não está hoje atrasado.

Então, nesses termos, o que o Brasil ficou rei
vindicando, a partir de mais de 300 empresas,
que tem só na área de desenvolvimento de com
putadores e periféricos, empresas privadas e uma
única empresa estatal, desmentindo aí, também,
a crítica de estatização que esse setor leva daí
por diante, tem 301 empresas - 300 privadas
e uma estatal. Essas empresas começaram, en
tão, a permitir ao Pais ter essa autonomia, a auto
nomia de decidir o ritmo, o tipo de produto a
se colocar no mercado e, realmente, colocar no
mercado esse produto, evidentemente com ônus
de preço, a mais, que justifique esse desenvol
vimento.

E se isso é verdade; na área de computadores
e tem mostrado resultados muito positivos, tanto
aí na criação de empresas, de riquezas e na cria
ção de postos de trabalho qualificados, na área
de produtos que os computadores utilizam que
são o "software" mais especificamente, que são
os produtos que os computadores utilizam para
que funcionem e, na área de serviços, a mesma
regra, a mesma ideologia é válida. Se era impor
tante ter uma indústria de computadores para
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ter autonomia tecnológica na área, é igualmente
fundamental ter autonomia de serviços e autono
mia de desenvolvimento de produtos na área de
"software" na área de aproveitamento. Exatamen
te nesse ponto em que a associação quer dar
ao IBM, causa uma imensa preocupação na área
de serviço. Por quê? Porque tendo essa nova em
presa, GSI,capacidade de capital, de ocupar uma
posição privilegiadíssima no mercado, tendo co
mo sócio alguém que detém o controle tecnoló
gico sobre o desenvolvimento de produtos, e é
importante que se diga a IBM é a maior empresa
mundial, na área de informática e não há similar
em nenhum outro setor de economia no mundo
inteiro, ela detém 60% do mercado mundial de
computadores. E essa empresa, desde a metade
dos anos 60,está fazendo uma inversão de investi
mentos. Ela investe hoje muito mais em progra
mas computacionais, software, do que hardwa·
re, em equipamentos. Hoje,boa parte dos equipa
mentos ela compra de outras empresas, que sim
plesmente agrega o investimento pesado, em
software. Essa é área vital, esse é o coração
do sistema. E é evidente que fazendo esse volume
de investimento, e o Brasil já tem experiência de
joint ventures, em vários setores, essa empresa
será constrangida a utilizar esses investimentos,
já feitos fora do País. E com isso vamos enfrentar
uma concorrência impossível de ser admissível
no campo do mercado livre, de uma empresa
que já teve todos os ônus do seu investimento
pago, fora daqui, com outras empresas que terão
de fazer esses investimentos e, portanto, terão
o produto mais barato.

Se é verdade que, na conjuntura, isso favorece
ao usuário, também é verdade que exatamente
por não fazer essa política, o Brasil tem hoje mais
de 10 mil engenheiros trabalhando em pesquisa
e desenvoMmento, que é o nosso futuro, contra
menos de 50 engenheiros, antes da lei de reserva
de mercado. É um número fantasticamente elo
qüente, e vamos viver situação similar, se não
for reservado o mercado da mão-de-obra qualifi
cada aos brasileiros. E isso infelizmente não pode
ser feito, simplesmente por um texto constitu
cional ou texto legal, e sim pela colocação de
características de mercado, que é exatamente im
pedindo que o emprego do exteriorvenha ocupar
o emprego nacional, através de um produto já
elaborado e já pago e, infelizmente, através de
exportação de capital, que nós fazemos, pelos
juros da dívida externa.

Então, na verdade, nós estamos pagando enge
nheiros que, trabalhando lá fora, trazem produtos
que tiram empregos dos nossos engenheiros e
com isso indo embora também o nosso futuro.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Está
livrea palavra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Celio
de Castro.

O SR. CONSTITUINTE CEUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, eu só quero fazeruma pergunta
ao Dr. Alceu Porto Carreiro.

Esta Comissão discutiu, Dr, Alceu, pormenorí
zadamente aqui, numa reunião anterior, a questão
da estabilidade no emprego, e após uma discus
são muito profunda, muito ampla, consensual
mente achou que a estabilidade de emprego era
um direito tão fundamental do trabalhador, que
ele passaria a ser incluído, não só no capítulo
constitucional que trata do direito do trabalhador,

mas seria incorporado também naquele capítulo
que trata dos direitos fundamentais do cidadão.
Aliásfoiessa a proposta do Deputado, participante
desta Comissão, Domingos Leonelli.

O que me preocupa, um pouco, na questão
da estabilidade, é quando se começa a colocar
condicionantes na estabilidade de emprego. Por
exemplo, eu tive oportunidade de colcoar aqui,
na sessão anterior, refutando também algumas
colocações nesse sentido, quando se contrapõe
à estabilidade de emprego, o seguro-desempre
go, o fundo de garantia, etc.

Da mesma forma, a questão da microempresa.
Eu penso e já tentei entender melhor a questão
da microempresa, eu acho que falta um estudo
cientificamente colocado para provar que as difi
culdades das microempresas não advém da esta
bilidade do seu empregado. Ela advém de outras
causas, do mercado perverso, da concorrência
e uma série de outras causas. E não se colocar
como a solução que vai propiciar melhores condi
ções para a microempresa, ela não cumprir a
estabilidade.

Penso que a estabilidade é um estatuto que
deve ser preservado como um direito fundamen
tal e não comporta qualquer tipo de condicionante
de exceção. O caso da microempresa parece que
mereceria estudo mais profundo para ver se essa
hipótese que eu levanto, que as dificuldades da
microempresa são dificuldades conjunturais de
mercado e não decorrentes da estabilidade de
emprego.

Eu queria a sua opinião a esse respeito.

O SR.ALCEUPORTOCARRERO -Muito bem,
Constituinte Celio de Castro, é a antítese de outro
ilustre Constituinte que o antecedeu; ficamos
diante de um dilema.

Insisti em que, na nossa área, a microempresa
seria a exceção e não a regra. E admiti, vamos
dizer assim, pelo hábito de dirigente sindical, de
negociar a conciliação, que a estabilidade seria
também a regra e os casos eventuais exceção.
Mas é inegável que a estabilidade, desde o primei
ro dia, me parece, deve constituir um problema
ao ponto até de desestimular alguém que pre
tenda ingressar na área empresarial. Resumo, exa
tamente em razão dessas variações da situação
real do País. Tivemos um exemplo muito grande
com o Plano Cruzado I, onde a sociedade com
prava, isso comprovadamente de uma forma até
desbragada, e fez com isso um estimulo indireto
ao surgimento de uma quantidade enorme de
microempresas, e mais, empresas que já existiam
na qualidade de micro chegaram até a média,
porque ampliaram o seu campo de produção,
na expectativa de que aquilo ia perdurar pelo tem
po; uma conclusão equivocada, mas aconteceu.
E hoje estamos vendo as falências aí, as concor
datas de uma quantidade enorme de empresas.

Então, não sei, não tenho a palavra final. Eu
acredito até que companheiros de outras entida
des sindicais, como por exemplo, eu não sei se
aqui vieram e falaram no assunto, Confederação
dos Trabalhadores do Comércio, aquela Central
USI que é uma área que representa 8 milhões
de trabalhadores e que tem microempresas com
uma quantidade incomensurável por este País.
E insisto, nós nunca podemos descartar, nós nun
ca podemos duvidar que vamos elaborar uma
constituição para todo esse universo tão variado
que representa o Brasil, vários países dentro de
um País só.

Então, não sei se ainda terão outras alternativas,
se essa estabilidade não fosse desde o primeiro
dia, fosse a partir do primeiro ano, do segundo
ano, eu confesso que eu não sei, Sr. Deputado.
Eu tenho aquele meu universo limitado àscatego
rias que eu represento, mas o problema é de
uma maior magnitude, de uma maior amplitude,
e sob pena de eu estar apenas querendo ser agra
dável às várias colocações, eu iria talvez apre
sentar sugestões que talvez não fossem as me
lhores.

Eu prefiropermanecercom a minha tese, admi
tindo que pode ser encontrada altemativa se isso
realmente pode causar um problema sério neste
País.

OSR.PRESIDENTE(GeraldoCampos)-Estâ
livrea palavra. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE CEUO DE CASTRO
- Nós desejamos fazer também duas perguntas
ao Dr. Alceu Portocarrero sobre um assunto que
não havia sido ainda discutido e que, no entanto,
constou de sua proposta, como foidito, em nome
da sua Confederação, que é a questão do resguar
do, do princípio da unicidade do movimento sin
dical.

Sabemos que o assunto é controverso, como
foi dito e gostaríamos de conhecer a fundamen
tação, a defesa desse ponto de vista.

O SR. ALCEUPORTOCARRERO - Sr. Presi
dente, a defesa da unicidade resulta de fatos con
cretos, comprovados. A pluralidade sindical, cu
riosamente, temos que admitir que existe, hoje,
no País; existe, por exemplo, a empresa jorna
lística,da minha área, onde seus empregados são
representados por sete ou oito entidades: jorna
lista,gráfico, administração, publicitário,sem falar
em categorias diferenciadas, como telefonistas,
cabineiro, motorista etc, etc, etc. Então, a nossa
grande preocupação com a pluralidade tem outra
conotação, é a permissividade sem limitações;
há esse pluralismo sindical, ao ponto de permitir
que, em determinado setor trabalhista, uma deter
minada facção política, dentro do sindicato, pelo
simples fato de COncorrer a uma eleição nessa
entidade e poder partir para a criação de um sindi
cato paralelo. Aonde é que vamos parar com isso?
Aunicidade sindical não existe,hoje, no País; exis
te simbolicamente - estão aí as nove Confede
rações de Trabalhadores e mais três centrais que
não são reconhecidas de direito, ainda, mas são
reconhecidas de fato.

Esta é a nossa preocupação, e como nós redigi
mos com esta segurança de que os sindicatos
sejam constituídos por ramo de produção, ou se
tor de serviço, seguramente se impedirá que
aconteça isso. Estamos até admitindo uma refor
mulação completa na estrutura sindical yigente,
porque isso aqui, se transformado em d~positivo

constitucional, faria com que até as própnas cate
gorias diferenciadas, e entre elas existem repre
sentadas por esta confederação, se extinguissem.
Por que uma telefonista de banco ia p~ssar a
ser bancária, por exemplo, mas um motonsta que
trabalhasse numa empresa jomalistica, seria um
empregado de empresa de comunicações? Pare
ce-me que isso, se prevalecer a tese, é realmente
um avanço no sentido de fortificaro movimento
sindical.

Gostaria que V. Ex' me desse a oportunidade
de registrar uma outra preocupação, o que seriam
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minhas palavras finais. Não é uma advertência,
mas um apelo aos atuais Conmituintesque, mo
mentaneamente, podem-se transformar em legis
ladores. Se o Executivoenviapara cá uma mensa
gem, com determinados projetos que me parece
estão sendo elaborados açodadamente pelo Exe
cutivo. Refiro-me, especificamente, a um sobre
convenções coletivas,outro sobre direitode greve
e outro sobre estrutura sindical;além da proximi
dade da votação, no Senado, da Convenção 87
da OIT.Parece-me que tudo isso, se for decidido
agora pelo Legislativo deste Pais, é forçar com
que a própria Constituição, que ainda está sendo
discutida, seja condicionada a essa legislação or
dinária, que vem a ser aprovada, para depois ser
introduzida como princípio. Parece-me que há
uma inversão da lógica, parece-me que deve ser
descartado tudo em razão da Constituição. Se
a lei de greve que está ai, que surgiu nos piores
anos das liberdades sindicais, primeiro com a Lei
n° 4.330 e, depois, com o Decrete-Lei n° 1.632,
e perdurou desde 67 até os dias de hoje, ela pode
perdurar por mais alguns meses, para que a Cons
tituição defina isso, sem redundância, e em cará
ter definitivo. Mesmo porque, o projeto que está
para vir como mensagem ainda proibe a greve
nos serviços essenciais. Eu me pergunto e per
gunto a V. Ex": não será mais uma legislação que
já começa como letra morta? Quem, neste Pais,
assegura que, proibida a greve nas atividades es
senciais, elas não continuarão ocorrendo? Estão
ocorrendo cada vez com mais freqüência, em te
das as atividades essenciais!

Parece-me que o problema da greve, o movi
mento sindicalvaiminimizar,quando houver uma
real estabilidade econômico-financeira no País,
só isso e mais nada. Não é através de lei que
se proíbe uma greve. O problema da organização
sindical não tem nenhum sentido, data vênia do
ilustreMinistro do Trabalho estar elaborando para
mandar para o Congresso agora, porque, como
verificamos aqui, não somos donos da verdade,
outros estão trazendo propostas. Realmente, es
ses princípios é que vão permitir, depois, uma
revisão de toda a CLT, de toda a lei ordinária,
para estabelecer, realmente, o que é o sindica
lismo livre e autêntico, o que são convenções
coletivas. Este projeto que está elaborado, por
mensagem do ano passado, foi retirado e está
voltando nos próximos dias - ainda fala em Co
missão de Enquadramento Sindical, conseqüen
temente, da tutela do sindicalismo ao Ministério
do Trabalho.

Chamo a atenção de V.Ex", com muito respeito
e humildade, para que fiquem atentos para isto:
a própria Convenção n° 87, da história do sindica
lismo mundial, não provou que resolve o proble
ma da liberdade sindical; ela está ratificada por
muitos paises, como o Chile, de Pinochet, e não
é cumprida simplesmente na prática.E dou exem
plo inverso, o dos Estados Unidos que, como
o Brasil, até hoje não ratificaram a Convenção
rr 87, e parece-me que é um dos países onde
existe a maior liberdade sindical do mundo, não
vamos entrar no mérito do capitalismo, mas lá
existe,porque as entidades sindicais se vinculam
até a partidos políticos. Esse não é o cerne da
questão, mas precisa ser levado em grande consi
deração, sob pena de que, por açodamento, te
nhamos uma Constituição que já venha prejudi
cada pela imposição conseqüente de leiordinária,
que está sendo açodadamente colocada em

questionamento, nestes dias que estamos atra
vessando. Nada disso vai resolver o problema
atual. Eu acho que as greves, e não entro no
mérito,se são justas ou injustas,que estão aconte
cendo, e estão programadas para esses próximos
dias, são única e exclusivamente conseqüência
da situação que o País está atravessando, econo
micamente. Se esse Governoveio com a intenção
de resolver os problemas do passado, a Nova
República começou razoavelmente bem, me pa
rece, com o aplauso de toda sociedade, com o
Plano Cruzado I. Mas, hoje, nós estamos atraves
sando inflações superiores a toda a História do
Brasil, a perspectiva é de mais de 500% até o
finaldo ano. Não me parece ainda que a simples
troca de Ministro vai resolver o problema, porque
o problema é o projeto em si, é a solidariedade
da sociedade e o atendimento - e, aí, já vou
a um tema mais profundo -, que é principal
mente, a compreensão das classes empresariais,
porque o descongelamento que aconteceu foi
conseqüência de boicote, até certo ponto de lock
aut, proibidopela própria Constituição,e ficamos
sem ter o que comprar no País, o que forçou
uma baixa de preço e começou a aparecer o
câmbio negro. Aíjá se envolveproblema de cultu
ra, problema de toda uma existência nossa que
são primordiais e se sobrepõe a tudo isso.

Voltando, objetivamente, ao tema da Subco
missão, pois parece que já satisfiza V. Ex", respon
dendo a pergunta, que foi da unicidade sindical,
mas me empolguei porque ela não pode ser anali
sacia isoladadamente num universo tão grande.
Daíessas minhas ponderações, que podem estar
até equivocadas, mas é o meu pensamento e
a experiência de tantos anos de sindicalismo.

O SR. CONSmUlNTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, só para complementar.

É do conhecimento de V. Ex" que no Paraguai
seria aprovada a Convenção n° 87?

O SR. ALCEU PORTOCARRERO - Eu tenho
o prazer, inclusive, de deixar com a Presidência
a relação de todas as convenções da OIT, desde
a primeira, em 1919, até a última. Curiosamente,
o Brasil até hoje não ratificou a primeira, e, de
repente, não mais do que de repente, quer ratificar
ade87

Paraguai também ratificoua Convenção n° 87.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Gostaria de registrar que, em discussão havida
em nossa Subcomissão, o questionamento da
grande maioria dos presentes, com relação às
possíveis mensagens a serem encaminhadas, os
projetos de lei ordinária, versando sobre greve,
sindicaIização, assuntos que estão sendo tratados
pela Assembléia Nacional Constituinte, bem as
sim a discussão para aprovação da Convenção
n° 87, da OIT,pelo Senado, ainda antes que esta
Assembléia Constituintese manifeste, foirecebida
com repúdio por parte desta Subcomissão, o que
vai ao encontro do posicinamento do Dr. Alceu
Portocarrero.

Gostaríamos de fazer uma última pergunta,
sendo porta-voz do Constituinte Edmilson Valen
tim, que se encontra afônico, ao Dr.MiltonSeleig
rnan, sobre o quarto ponto das proposições da
UBIP, do uso obrigatório de medidas tecnológi
cas, visando eliminarou reduzirao minimo a insa
lubridade dos locais de trabalho.

O SR. MILTON SEWGMAN- A proposta da
UBIP, referente ao uso obrigatório dessas medi
das, se dá' exatamente do entendimento de que
desenvolvimento tecnológico propicia a solução
dos problemas que envolvem o processo de pro
dução, basicamente naqueles em que o aumento
de produtividade está associado à elevação dos
lucros do capital. E por que isso? Porque essa
decisão, até o presente momento, tem sido de
exclusivaresponsabilidade do empregador, do ca
pitalista.Aproposta de que um conjunto de medi
das tecnológicas existentes visem a influir no pro
cesso produtivo,não somente para aumentar sua 
produtividade mas para reduzir as dificuldades
do trabalhador, em relação a esses processos,
é algo que pode ser colocado, exatamente em
função dos problemas concretos que identifica
mos hoje, por exemplo, no caso brasileiro, nas
aciarias, onde a automação tem-se realizado,em
muitos casos para aumentar a capacidade de um
fomo, em relação a um mesmo tipo de combus
tível que ele está queimando, aumentar o nível
de produtividade desse fomo, pode ser colocado,
por exemplo, um esforço dessas empresas para
que o trabalhador não fique sujeitoàs altas tempe
raturas desse mesmo fomo, o que ocorre hoje
naturalmente, sem que haja medida necessária
nesse sentido. Não há nenhuma obrigação de
que o esforço produtivo, de que essa empresa
coloque no centro de pesquisa e desenvolvimento
requisitos no sentido de que a situação dos traba
lhadores, quer a nível de insalubridade, quer a
nível até de benefícios, em relação à diminuição
do esforço fístco, seja colocado como uma neces
sidade, uma imperiosidade, em relação ao empre
gador. É basicamente nesse sentido, de que a
prioridade da automação do processo produtivo,
a prioridade do desenvolvimentose dê ao homem
e não propriamente, simplesmente, à reprodução
do capital.

O SR.PRESIDENTE (GeraldoCampos) - Tem
a palavra o Constituinte Mansueto de Lavor.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE IA·
VOR - Eu queria fazer um questionamento, que
já foi superado pela intervenção do Presidente,
quando manifestou repúdio por essa verdadeira
enxurrada de leis trabalhistas, inclusive essa que
vem para alterar a Lei de Greve, às vésperas de
uma definição da Assembléia Nacional Consti
tuinte. No que se refere à Convenção de 87, foi
retirada de pauta do Senado, a nosso pedido.
É um projeto que não tramita mais.

Eu queria era me congratular com os exposi
tores e não tendo, realmente, nenhum questiona
mento a fazer, eu pediria permissão aos exposi
tores para levantar uma questão de ordem sobre
os trabalhos da nossa Subcomissão. Não sei se
algum colega já o fez. Ela não é intempestiva,
porque isso é muito importante para as díscus
sões e principalmente para as votações poste
riores.

Sr. Presidente, é sobre a alteração do quorum
das Subcomissões, porque, diante de tão impor
tantes proposições aqui feitas sobre questões fun
damentais do mundo do trabalho e do Direito
do Trabalho, inclusiveesta reunião de hoje, apro
xima-se o momento de termos uma definição
no seio desta Subcomissão. Fui surpreendido, Sr.
Presidente, com a informação de que o quorum,
quer dizer,o colégio de Constituintes desta Sub-
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comissão teria sido alterado, com o ingresso de
um Constituinte do PFL, outro Constituinte do
PDS e outro Constituinte, se não me engano, do
PDT.

Primeiramente, eu gostaria de perguntar a V.
Ex" se procede essa informação. Em segundo
lugar, eu gostaria de saber em que se baseou
esse critério da entrada de novos Constituintes.
Gostaria de frisar que não é o momento e qu~

não tenho nada contra os colegas Constituintes
que foram escolhidos pelos seus respectivos parti
dos. O que estranho, como estranho e repudio,
é o fato de que Ministro do nosso Partido não
compreenda a impórtância da Assembléia Nacio
nal Constituinte, não compreenda a importância
desta Subcomissão e dos debates que estão aqui
sendo realizados, como em, todas as demais e,
por cima desses trabalhos e desses objetivos, es
teja mandando para o Congresso ordinário inicia
tivas tais como Lei de Greve, iniciativastais como
essa abortada tentativa de se aprovar, sem entrar
no mérito, a Convenção da OIT n° 87. Assim tam
bém estranho a alteração do quorum desta Sub
comissão, exatamente quando se aproxima o mo
mento da votação desses temas, do produto final
desta Subcomissão, através do nosso digno Rela
tor, o Deputado Constituinte Mário Uma e sob
a Presidência de V.Ex"

Gostaria dessa informação, Sr. Presidente, so
bretudo se esse ingresso de três novos Consti
tuintes no Colégio desta Subcomissão realmente
atende aos requisitos da proporção partidária, que
é praxe comum na nossa vida parlamentar e nos
trabalhos da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Quanto à questão do quorom, nós" atendendo
aos reclamos dos Constituintes que compõem
esta Subcomissão, já havíamos dirigido ao Presi
dente Edme Tavares, da Comissão Temática da
Ordem Social, a nossa interpelação. Hoje,recebe
mos a resposta de que o entendimento na direção
da Comissão é de que ficaria, dessa forma, a
nossa Subcomissão com 24 membros, quando
o Regimento estabelece 21 ou 20, enquanto ou
tras, como a Subcomissão C, da Ordem Social,
que trata das populações indigenas, dos negros
e das minorias, .encontra-se apenas com 18. Se
tivéssemos dúvidas ou não concordássemos, re
clamássemos junto aos Partidos, já que as Ude
ranças é que fazem as indicações. Não estamos
satisfeitos com a resposta, até porque como V.
Ex" é prova, isso não satisfaz, a forma como foi
respondida a questão.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR - Então, V. Ex- está atento ao problema,
estã verificando as origens, e, se for um estrito
direito, segundo o critério da proporcionalidade,
não .teríamos que rejeitar. Acredito que aproxi
mando-se o momento da votação, os grandes
temas desta Subcomissão, dos importantissimos
temas desta Subcomissão, é pelo menos suspeita
essa alteração do quorum desta Subcomissão.
Altera a proporcionalidade, portanto, pode alterar
também o resultado da votação dos trabalhos
finais. Eu não quero desconfiar. Quero apenas
solicitar de V.Ex", Sr. Presidente, todo o empenho
a fimde que traga um esclarecimento ao Plenário
ou pelo menos a mim, acredito que a todo o
Plenário desta Subcomissão, visando a tranqüi
lidade que reinou nesses trabalhos até o momen
to, e principalmente o resultado final, que é a

votação do relatório do digno Relator Mário kírna,
sob a presidência de V.Ex-, para que seja ofere
cido a grande Comissão da Ordem Social um
trabalho que represente a vontade daqueles que
nos elegeram, pelo menos a vontade majoritária.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Consideramos a questão em aberto ainda. Vamos
voltar ao Presidente da comissão temática, na reu
nião de quarta-feira, às 15 horas, e vamos procu
rar o Líder do nosso Partido e, se for o caso,
nós vamos à Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte, para termos uma resposta definitiva.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LA
VOR- Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Gostaríamos que a Secretária procedesse, para
que n6s regularizassemos nosso trabalho, à leitura
das Atas.

O SR. €ONSTlTUINTEAUGUSTOCARVALHO
-Sr. Presidente, antes da Secretária fazer a leitura
da ata, eu gostaria de fazer uma sugestão que
me escapou, quando fiza intervenção, de solicitar
ao nosso companheiro Milton Sel/igman, se ele
tiver a possibilidade, reunir esse material, essas
informações, exemplos de legislações que já exis
tem em outros países, que ele mencionou, que
fosse encaminhado ao nosso Relator para poder
dar substância ao n0550 trabalho, principalmente
no trabalho de convencimento, que será depois,
a nível de plenário. É muito importante.

O SR. MILTON SEWGMAN - O que estiver
ao meu alcance, encaminharei à Mesa da Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Aliás, iria anunciar que o Dr. Milton Sel/igman
se comprometeu, tendo em vistao relacionamen
to dele com os membros da SEI, a atender o
pedido que o nobre Constituinte solicitou, da có
pia do resultado que os grupos de trabalho vêm
tendo na área de informática.

Solicito à nossa Secretária fazer a leitura das
atas a fim de que possamos regularizar as que
estão dependendo de aprovação.

(É lida e aprovada a ata da primeira reu
nião.)

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Soli
cito à SI"" Secretária leitura da segunda ata.

(Procede-se à leitura da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Em
discussão a ata que acaba de ser lida. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, acho que seria importante cons
tar na ata que o Presidente da USI aceitou modi
ficar a redação inicial do seu documento, sobre
estabilidade no emprego, de acordo com inter
venções de minha autoria e do Constituinte Paulo
Paim, para a redação proposta pelo DIAP.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Mais
alguma observação?

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Constituinte que

queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam a ata quei

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

Queríamos comunicar que recebemos um ofi
cio da SI"" Constituinte Raquel Capiberibe, que
é suplente em nossa Comissão, solicitando que,
de acordo com o art. 14 do Regimento Intemo
da Assembléia Nacional Constituinte, seja ouvida
pelo Plenário desta Subcomissão a Confederação
Nacional dos Pescadores. Esta, na verdade, deve
ter sido a única Confederação que não foi relacio
nada, talvez por desconhecimento nosso. Nós
queríamos propor ao;PIenário que autorízassea
inclusão dessa Confederação na nossa pauta ~
n6s a intercalariam os, na falta de outra, ou até
juntando quatro, ao invés de três, se fosse o caso.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Pela ordem,
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Relator Mário Lima
para encaminhar a votação.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Realmente,
nós nos esquecemos e quero louvar a atitude
da ilustre Constituinte do Amapá, Raquel Capibe
ribe. Realmente, o setorde pesca é um dos setores
onde a ditadura deixou a sua marca mais degra
dante; os trabalhadores são hoje verdadeiros es
cravos. Eu queria, s6 a título de ilustração, relatar
um fato que acontece no meu Estado: a Federa
ção dos Pescadores da Bahia foi assaltada por
3 pessoas inteiramente estranhas ao meio, um
é engenheiro agrônomo, o tesoureiro é econo
mista e a secretária é advogada. Esses trabalha
dores não têm direito a nada.

Por isto acho da maior importância a iniciativa
da ilustre Constituinte pelo Amapá. Temos que
aprovar a convocação do Presidente da Confede
ração dos Pescadores e encontrar um espaço pa
ra que ele possa, de vívavoz,mostrar o descalabro
que existe, por parte das autoridades constituidas,
no que dizrespeito à atividade do pescador profis
sional. A minha opinião é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Em
votação a ata.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Desejamos, agora, anunciar a nossa pauta do

dia 28 de abril.
Às 9 horas, os temas aprovados para debate

foram: salários, jornada de trabalho e locação de
mão-de-obra. Na sessão das 17 horas, já estão
relacionados a Confederação Nacional dos Traba
lhadores do Comércio, Dr. Antonio Alves de Al
meida, e a Confederação Nacional dos Profissio
nais Liberais, o Dr. José Augusto de Carvalho.
Possivelmente nós acrescentaremos um outro ór
gão, se conseguirmos contactar em tempo.

O SR.RELATOR (MárioLima)- Peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Relator
Mário Límapara uma questão de ordem.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - A pr6pria
Confederação de Pesca, o Presidente viveem Bra
sília,poderia ser contactada, através da Deputada
Raquel Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Se
pudermos contar com ~ colaboração da Consti-
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tuinte Raquel Capiberibe, facilitaria e ficaria para
nossa pauta de amanhã.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente reunião. Antes, queremos manifestar o
nosso profundo reconhecimento ao Dr. Alceu
Portocarrero, da Confederação Nacional dos Tra
balhadores em Comunicação e Publicidade e ao
Dr.Milton Sellígman, da União Brasileirade Infor
mática Pública, pelas brilhantes exposições que
satisfizeram a curiosidade de todos e pelas infor
mações que trouxeram ao conhecimento desta
Subcomissão. Muitoobrigado!

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA
EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES, DA CIÊNCIA

E TECNOLOGIA E DA
COMUNICAÇÃO

2' Reunião OrdInárIa,
reaUzadaem 25-5-87

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às onze horas,
no AuditórioNereu Ramos - Anexo 11 - Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnoogia e da Comunicação, sob a presidência
do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha com
a presença dos seguintes Constituintes: Osvaldo
Sobrinho, Arturda Távola, Nelson Aguiar,Roberto
Augusto,.Eraldo Tinoco, Eunice Michiles, Iberê
Ferreira,João de Deus Antunes, MariaLúcia, Rita
Camata, VingtRosado, Cristina Tavares, Mendes
Ribeiro, Roberto Vital, Hermes Zaneti, Aécio de
Borba, Pedro Canedo, ÁtilaLira, Chico Humberto,
Florestan Fernandes, Sólon Borges dos Reis e
Acival Gomes. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e solicitou que fosse dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, que foiconsiderada aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente esclareceu
que as atividades da Comissão Temática, nesta
data, cingir-se-ão ao recebimento dos antepro
jetos das Subcomissões da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação e da Família, Menor e Idoso,
vez que a Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes está elaborando a redação final do
mencionado documento; e ao processo de dis
cussão do Regimento Interno da Comissão, con
tendo as normas e o calendário sugerido pela
secretaria. Informou ainda, a Presidência que, em
sendo deliberado pelos Senhores membros da
Comissão, poderão ser ouvidos alguns represen
tantes de segmentos sociais durante audiências
públicas. Em seguida, Sua Excelência concedeu
a palavra ao Constituinte Artur da Távola, Relator
da Comissão, que em vista da informação pres
tada pela Presidência, sugeriu sejam ouvidas as
seguintes personalidades: na área de Educação,
os Professores Paulo Freire, Cristóvão Buarque,
Darcy Ribeiro,Laércio Moura; na área de editora
ção, Sérgio Lacerda, Alfredo Machado; na área
de cultura, o Professor MunizSodré; na de teatro,
Fernanda Montenegro; cinema, Carlos Diegues
e ArnaldoJabor; esporte, o jomalista João Salda
nha e o Dr.Manoel Tubino, Presidente do Conse
lho Nacional de Desportos; turismo, o Doutor Jo
sé HugoCastelloBranco; na área de comunicação
social, Carlos Chagas, Jânio de Freitas, Evandro

Carlos de Andrade, HélioGasperi, MinoCarta, Ar
naldo Niskíer, Marcos Sá Corrêa, na de telejoma
lísmo, José Augusto Ribeiro, Tarcísio Holanda,
Armando Nogueira, Mauro Costa; na de teleno
vela,Dias Gomes, José Louzeiro;na de teledrama
turgia, Walter Avancini; na de teleshow, Augusto
César Vanucci;na de ciência e tecnologia, os Pro
fessores José Leite Lopes, José Goldberg, e na
informática, Raimundo de Oliveira; na área da fa
mília,menor e do idoso, o jurista Raimundo Faoro,
Dom Hélder Câmara, Pastor Jonas Resende, Ca
milo Ashcar, Divaldo Franco, Leonardo Boff,Pa
dre Bastos Ávila, MinistroRafaelde AlmeidaMaga
lhães, Mauro Viegas (pelos aposentados), bem
como um representante, a ser designado da reli
gão afro-brasileira. O Senhor Presidente passou
a palavra à Constituinte Cristina Tavares, que en
caminhou recurso à Comissão Temática sobre
o anteprojeto apresentado pela Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Usou
da palavra, o Constituinte Mendes Ribeiro, que
teceu considerações sobre o recurso apresentado
pela Constituinte Cristina Tavares. Prosseguindo,
o Senhor Presidente franqueou a palavra aos se
nhores Constituintes, a fim de que fizessem as
suas sugestões quanto as personalidades que de
vem ser ouvidas. Usaram da palavra: CristinaTa
vares indicando os nomes dos Senhores Maurício
Arraes,Sérgio Resende, do Departamento de físi
ca da UniversidadeFederal de PE, e Senhor Belar
mino da Corisco-PE; Nelson Aguiar sugerindo o
nome do Doutor Jorge Gchca, Presidente da As
sociação de Juízes de Menores do Riode Janeiro;
Aécio de Borba solicitou seja dimunuído o núme
ro de participantes nas audiências públicas, tendo
em vista a exigüidade de tempo para os trabalhos;
Eraldo Tinoco sugerindo o número de duas per
sonalidades por sessão pública, destacando a im
portância de que seja convidada uma persona
lidade da área petrolífera;Osvaldo Sobrinho para
questão de ordem quanto às audiências públicas.
O Senhor Constituinte Hermes Zaneti, solicitou
à Presidência que o cronograma dos trabalhos
da Comissão seja votado na próxima reunião. A
Presidência esclareceu ao Constituinte Hermes
Zaneti que, dentro do previsto, as normas e o
calendário serão objeto de votação da referida
reunião. A Constituinte Eunice Michiles forma
lizou, em nome da SUFRAMA, seja ouvida em
audiência a Superintendência daquele órgão, es
clarecendo a possibilidade de ser promovida uma
visitaà Zona Franca de Manaus, em dia oportuno
aos Senhores Constituintes, caso a Comissão as
sim o delibere. Usando novamente da palavra,
a Constituinte Cristina Tavares solicitou à Presi
dência que, devido a impossibilidade de serem
cumpridos alguns programas por parte da Subco
missão da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação, tais como a visita à F10CRaz, no Rio de
Janeiro, CTAe IMPA, em São José dos Campos,
bem como ao CNPq e SEI, em Brasília, que a
Comissão avoque essa responsabilidade. A se
guir, o Senhor Presidente Marcondes Gadelha so
licitou aos Senhores Constituintes o exame do
anteprojeto do Regimento Interno da Comissão,
para possíveis alterações ao texto das normas de
funcionamento, bem como ao texto do calendário
das atividades. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
às treze horas, cujo teor será publicado, na integra,
no Diário da Assembléia Nacional ConsU
tulnte, convocando os Senhores membros da

Comissão para a próxima reunião, a realizar-se
dia vinte e seis de maio, às dez horas, com a
seguinte pauta: discussão e votação do Regimen
to Interno da Comissão. E, para constar, eu Luiz
Femando Lapagesse AlvesCorrêa, Secretário, la
vreia presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte Marcondes Gadelha, Presidente.

REUNIÃO EM 25 DE MAIO DE 1987
Às 11:00H

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Havendo número regimental, declaro aberta a
reunião.

Srs. Constituintes, iniciamos hoje uma nova eta
pa no processo de elaboração constitucional, eta
pa importante, de extraordinária significação, de
revisão e integração dos textos oriundos das Sub
comissões, culminando com a apresentação de
uma proposta da Comissão Temática, na forma
de um anteprojeto a ser redigidio pelo eminente
Relator e que será, afinal, encaminhado à Comis
são de Sistematização.

A partir deste momento, as três Subcomissões
formam um só corpo deliberativo. Quero dar as
boas-vindas a todos, saudar a participação e elo
giar o trabalho até aqui desenvoMdo a nível de
Subcomissões.

Recebemos os textos da Subcomissão da Ciên
cia e Tecnológia, da Comunicação e da Subco
missão da Família, do Menor e do Idoso. Infeliz
mente, até este momento, não chegou até esta
Presidência o texto da Subcomissão da Educa
ção, Cultura e Esportes. Aquela Subcomissão
tem, entretanto, o prazo até meia-noite para pro
ceder à entrega. Neste momento, seus membros
devem estar reunidos, elaborando a redação fínal
do anteprojeto daquela Subcomissão. Nada im
pede que iniciemos os nossos trabalhos com uma
visão preliminar de prazos e com uma visão, tam
bém, da matéria substantiva que haveremos de
discutir.

O primeiro fato para o qual quero chamar a
atenção é que vamos ter que trabalhar com uma
noção de prazos reduzidos. Não mais aquele pra
zo de 45 dias que tivemos nas Subcomissões.
Nesta Comissão, dispomos de apenas 20 dias,
uma vez que temos que entregar o produto do
nosso labor, rigorosamente, impreterivelmente,
no dia 15 de junho, à Comissão de Sistemati
zação.

Vamos iniciar com uma discussão e votação
de um conjunto de normas de funcionamento
próprias desta Comissão. À margem do Regimen
to Intemo e sem colidir com ele, propusemos
um texto, um conjunto de normas para uso inter
no desta Comissão.

Esta Presidência encarece aos Srs. Constituin
tes que procedem, ao longo de todo o dia de
hoje, à leitura e à formulação das emendas que
acharem convenientes, de tal maneira que ama
nhã já possamos votar essas normas pelas quais
nos orientamos.

Procederemos, hoje, também, à distribuição
dos avulsos dos anteprojetos, complementando,
evidentemente, amanhã com a da Subcomissão
da Educação, Cultura e Esportes, e abriremos,
a contar de depois de amanhã, um prazo de cinco
dias para a apresentação de emendas.

Vejam,Srs. Constituintes, como essa noção de
curto prazo é fundamental. Vamos ter, em cinco
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dias apenas, de promover uma revisão de todos
esses textos. É evidente que emendas já apresen
tadas às Subcomissões voltarão à discussão, por
que cada Subcomissão tem uma visão apenas
parcial das coisas. Cada Subcomissão representa
apenas um.terço, mesmo da visão do seu assunto
específico. Quem trabalhou na Subcomissão da
Família, do Menor e do Idoso não teve, por exem
plo, oportunidade de defender suas emendas refe
rentes à Subcomissão da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação. Vai, portanto querer reapre
sentar essas emendas, vai querer discutir tudo
de novo, vai querer ter oportunidade para defen
der as suas propostas. O mesmo acontece, em
relação à Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes, que não pôde participar dos trabalhos
da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.
Asssim, teremos praticamente toda uma revisão
dos textos. Essa revisão é fundamental e vamos
ter que ser tolerantes no que dizrespeito à opinião
dos outros, porque muito do que foi estabelecido
nas Subcomissões será matéria de revisão, seja
por necessidade de integração e coerência do
texto,seja por necessidade de economia proces
sual, umavezque em alguns pontos estabelecidos
podem ser considerados matéria de legislação
ordinária. É natural que os documentos aqui trazi
dos sejam detalhistas porque traduzem um pri
meiro contato e um contato mais direito com
a sociedade civil, que teve uma participação inten
siva. Esses documentos, oriundos das Subcomis
sões, traduzem a primeira visão geral da socie
dade sobre o que deva ser a Constituição do País.

Estabelecida uma média, pelas informações
que temos das outras Comissões Temáticas e
das diversas Subcomissões, extrapolando esses
números, teríamos uma Constituição muito alen
tada, uma Constituição muito volumosa, uma
Constituição com matérias de códigos etc. Assim
sendo, vamos precisar dessa isenção e dessa tole
rância, para que entreguemos à Comissão de Sis
tematização um documento elegante, traduzindo
o sentimento geral dos 63 membros desta Comis
são Temática.

Informo, ainda, que é possível promover au
diências públicas no curso das nossas discussões.
Pelo menos no período que medeia entre a distri
buição dos avulsos, que se procederá amanhã,
e a apresentação do parecer do Relator, podere
mos ouvir personalidades e representantes dos
diversos grupos sociais.

Se os Srs. Constituintes quiserem oferecer su
gestões,

O Sr. Relator e o Sr. Presidente se colocam
inteiramente à disposição para, depois, fixarmos
um roteiro de audiências que será, evidentemente,
submetido à consideração do Plenário.

O eminente Relator, em seguida, fará uma pri
meira proposta de nomes, sem prejuízo de que
os Srs. Constituintes também o possam fazer.

Finalmente, quero chamar a atenção para o
prazo do Relator, que se encerra domingo, dia
7 de junho de 1987. Significa que, na segun
da-feira, dia 8, impreterivelmente, o eminente Re
lator terá de comparecer com o seu trabalho pe
rante esta Comissão para que, na terça-feira, pro
cedamos à publicação e distribuição de avulsos,
e já no dia 11, quinta-feira, iniciemos o processo
de votação.

Estas as considerações preliminares que esta
Presidência gostaria de fazer. É evidente que este

calendário está sujeito a objeções, observações,
a retoques por parte do Plenário. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Relator para, tam
bém, fazer algumas considerações e apresentar
um roteiro inicial.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, li o calendário das reu
niões da Comissão e gostaria de fazer uma peque
na sugestão. A partir da quinta-feira, dia 28 de
maio, estará aberto o prazo para discussão do
anteprojeto da subcomissão, em duas reuniões,
uma, às 9 horas e outra, às 17 horas. Na sexta
feira, a mesma coisa, em dois horários: uma, às
14 horas e, outra, às 20 horas. Depois, na segun
da-feira, dia 19 de junho, às 17 horas, haverá a
discussão. Abre-se, então, um prazo que vai do
dia 10ao dia 7 de junho para o relator elaborar
o seu parecer. Portanto, uma semana em que
não estão previstas reuniões plenárias da Comis
são.

Gostaria de consultar a Comissão para uma
possível alteração, se achar necessária. Se houver
a vontade de ouvir pessoas, ou seja, audiências
públicas, haveria para as audiências esse período
de 10 a 7 de junho, que é o período da discussão
do anteprojeto, embora nesse período para o rela
tor seria bastante difícil, porque ele estará fazendo
o trabalho, ao mesmo tempo em que recebe as
emendas, lê-Ias, emiti parecer, elabora o substi
tutivo, conforme manda o Regimento. É impor
tante lembrar que são 11 os temas tratados por
esta comissão. Então, neste caso, as audiências,
nesta semana em que não há plenário, se por
um lado são indicadas, por outro, para o relator
seria bastante díficil. Assim, proponho para dis
cussão da comissão, se achar interessante, fazer
as audiências justamente no dia 28, que é quinta
feira desta semana, nas suas duas reuniões, utili
zando o tempo de discussão do anteprojeto da
subcomissão, na quinta-feira, na sexta-feira e na
segunda-feira. Teríamos três dias para ouvir pes
soas que ainda nos parecem interessante ser ouvi
das. Eu mesmo tenho uma sugestão a fazer. Dei
xaríamos esta semana em que não estão previstas
reuniões plenárias justamente para discussão dos
vários relatórios, porque aí coincidiria a discussão
do Relatório com o tempo de elaboração do pare
cer pelo Relator, que, com isso, ganharia os bene
fícios da discussão, exatamente nos momentos
em que está elaborando o parecer.

É uma sugestão de trabalho, e a Comissão
deliberará da melhor forma.

O Sr. Presidente me havia solicitado manifestar
o .desejo de ouvir as pessoas que fossem neces
sárias. Elaborei aqui uma lista de pessoas, bus
cando o máximo de essência possível sobre o
pensamento contido nessas sugestões. E passo
a ler à 'comissão os nomes que me ocorreram
a propósito de cada tema. Apenas me falta um
que oportunamente será lembrado. Pensei em
convidar para nos falar sobre o tema educação
o Professor Paulo Freire. Na área de universidade
pensei convidar o Professor Cristóvam Buarque,
da Universidade de Brasília; o Professor Darcy
Ribeiro e o Padre Laércio Alvesde Moura, da PUC,
do Rio de Janeiro. Com isso, tratariamos das três
formas: um livre pensador da universidade, um
reitor engajado na atividade universitária e um
pensador de universidade privada.

Em nome dos editores de livros, pensei em
convidar - foisugestão, inclusive,do nosso Presi-

dente - os editores Sérgio Lacerda, que é o Presi
dente do Sindicato Nacional dos Editores, e Alfre
do Machado, que é o Presidente da principal ou
da maior editora brasileira, a Editora Record.

Na área cultural, pensei em convidar o Prof.
Muniz Sodré, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro; para nos falar sobre teatro, pensei em
convidar a atriz Fernanda Montenegro; para nos
falar sobre cinema, os cineastas Carlos Dieguez
e Arnaldo Jabor; para nos falar sobre esporte,
o Jornalista João Saldanha e o Presidente do
CND, Manoel Tubino dos Santos; para nos falar
sobre turismo, o Ministroda Indústria e do Comér
cio, José Hugo Castelo Branco.

Na área de comunicação, propriamente, tendo
em vista que nas subcomissões foram convidados
os representantes de empresas de comunicação,
pareceu-me prudende convidar, nesta segunda
etapa, por assunto específico, profissionais direta
mente relacionados com o dia-a-dia da matéria.

Assim, na área de jornalismo escrito, pensei
nos seguintes nomes: Carlos Chagas, Jânio de
Freitas, que representariam a Folha de S. Paulo;
Evandro Carlos de Andrade, Elio Gaspari, que
representariam a revista Veja; Evandro Carlos de
Andrade, que é o editor do jornal O Globo; Mino
Carta e EUo Gaspari, representantes das revistas
de âmbito nacional; Arnaldo Niakier, represen
tante da Bloch Editores, e Marcos Sá Corrêa, que
é editor geral do Jornal do BruO.

Na área de telejomalismo, matéria diretamente
relacionada com os trabalhos desta comissão, os
seguintes profissionais: José Augusto Ribeiro, da
Rede Bandeirantes; Tarcísio Holanda, que opera
em várias redes de televisão; e das redes oficiais,
Armando Nogueira, da Rede Globo, e Mauro Cos
ta, da Rede Manchete.

Na área da telenovela, Dias Gomes, que é um
escritor de telenovelas da Rede Globo, e José
Louzeiro,que é um escritor de telenovelas da Rede
Manchete. Sendo que José Louzeiro é também
Presidente do Sindicato dos Escritores.

Na área da teledramaturgia, o realizador Walter
Avancini é, hoje, na Rede Bandeirantes, autor de
um conjunto de realizações importantes no setor.
Na área de teleshow, Augusto César Vanucci, hoje,
na Rede Bandeirantes.

Para a área de ciência e tecnologia, pensei em
três nomes que nos pudessem dar uma visão
abrangente desse setor. Um deles é um cientista
de alta importância, que retomou ao Brasil após
anos de exílio e que hoje, de certa forma, está
aí até um tanto afastado da participação direta,
que é o Físico José Leite Lopes, e o Professor
Goldemberg, de São Paulo.

Na área de Tecnologia e Informática, o ex-De
putado Raimundo de Oliveira,que é um especia
lista na matéria.

No setor família, menor e idoso, pensei em
convidar representantes do pensamento laico bra
sileiro e representantes do pensamento religioso
que têm uma tradição de militância neste parti
cular. Pensei nos seguintes nomes: como repre
sentante do pensamento católico, Dom Helder
Câmara; como representante do pensamento
protestante, o Pastor Metodista, Camilo Ascar; co
mo representante do pensamento espírita, o líder
intelectual desse movimento, que é o Professor
Divaldo Pereira Franco. Pensei ainda em trazer
o Ministro Raphael de Almeida Magalhães, cuja
Pasta trata diretamente dessa matéria, e um repre-
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sentante do Movimento Nacional de Aposentados,
Mauro Viegas.

Procurei pessoas cuja visão se referisse não
mais a aspectos pormenorizados dessa díscus
são, o que foi feito à exaustão nas Subcomissões
e de uma maneira altamente eficaz, eficiente, útil,
mas tivessem os macropensamentos, a visão ge·
ral e, ao mesmo tempo, que pudéssemos num
prazo breve - porque não temos mais do que
dois ou três dias para realizar todas essas audiên
cias - se for do agrado, do interesse da Cornís
são, justamente captar o pensamento essencía
lizado de cada uma dessas pessoas. Evidente
mente, são sugestões do Relator à Comissão. São
reflexões que deixo para discussão dos Srs. Cons
tituintes.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina
Tavares.

A SM CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- Sr. Presidente, companheiro Relator, Artur da
Távola, meus colegas Constituintes.

Tenho três temas que procurarei tratar da ma
neira mais sucinta possível.

O primeiro deles, que gostaria de fazer à consi·
deração desta Mesa, é um recurso com relação
ao desentendimento que houve entre um grupo
de Srs. Constituintes na Subcomissão de Ciência
e Tecnologia e da Comunicação e a Presidência.
Gostaria que a Mesa desta Comissão se pronun
ciasse sobre esse recurso e acatarei qualquer que
for a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V. Ex- já encaminhou o recurso?

A SM CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- Não, vou encaminhá-lo ainda. Gostaria de fazê
lo apenas, verbalmente, agora, para o conheci
mento dos integrantes desta Comissão.

No meu entendimento, no Capítulo que dizres
peito à criação do Conselho de Comunicação S0
cíal,essa proposta, acatada pela relatoria, se deva
no art. 16, que era a criação do Conselho e, no
art. 17, o que era a competência do Conselho.
Houve uma emenda do eminente Constituinte Jo
sé Carlos Martinez que modificava a competência
do Conselho. A emenda do Constituinte José Caro
los Martinez dizia que a concessão e outorga de
canais de rádio e televisão competiam à União.
No art. 17, eu não falava dessa competência; fela
va da criação de um Conselho. E, no art. 18,
diziaque a competência seria do Conselho. Então,
haveria uma emenda substitutiva ao art. 18 com
relação à competência, quem teria a competência
de outorgar canais de rádio e televisão.

Em virtude dessa discordância, houve um de
sentendimento o qual lamento, mas que de forma
nenhuma prejudicou o andamento dos trabalhos
dos Srs. Constitiuntes daquela Subcomissão.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, faço um ou
tro recurso.

Foi aprovada na Subcomissão uma emenda
do Constituinte Pompeu de Souza, que no seu
art. 3°, dizia o seguinte:

"Nenhuma lei conterá dispositivo que pos
sa ,constituir .qualquer embaraço à plena li·
berdade jornalística em veículo de informa
ção social."

Essaemenda do Constituinte Pompeu de Sou
za é a cópia exata da primeira emenda da Consti·

tuição americana: "Eproibido a qualquer lei proí
bir liberdade de imprensa". Foi aprovada e não
consta no relatório, art. 13; o que consta aí é
uma emenda também do Cosntituinte Pompeu
de Souza, mas que não tinha sido votada. De
forma que peço retificação desse relatório.

Agora, para discutir, Sr. Presidente, vejo que
realmente o nosso tempo é muito pequeno.

As sugestões do Relator Artur da Távola são
as mais felizes, acho que daria até um curso na
universidade, se tivéssemos tempo de ver e apren
der com todos esses que fazem o pensamento
da educação, da ciência e tecnologia, da indústria
e da família. Entretanto, pondero duas coisas: a
primeira, foi aprovada na nossa Subcomissão, por
unanimidade, a sugestão do Constituinte Carlos
Alberto Caó, do PDT do Rio de Janeiro, de convi
darmos o Dr. Roberto Marinho. Explico: - o Dr.
Roberto Marinho não é uma instituição, e é a
maior instituição no Pais. E como instituição, que
é contestada, que é admirada e que divide os
campos, a Subcomissão fez-lhe um apelo, e eu,
como Relatora daquela Subcomissão, em virtude
de ter sido aprovado por unanimidade, faço um
apelo a esta relatoria, que o Dr. Roberto Marinho
venha prestar depoimento a esta Comissão.

Em segundo lugar, tenho dúvidas realmente,
com tanta gente, se teremos capacidade em pou
co tempo de aprender tantas coisas. E, de certa
forma, a nossa experiência na Subcomissão não
foi boa. Colocamos algumas vezes quatro, cinco,
seis depoentes ao mesmo tempo, cada um falan
do dez minutos. Então, havia um certo acúmulo;
uma ciranda de idéias que não eram apreendidas.
Entretanto, acho muito importante e faria outra
sugestão em substituição, na questão da ciência
e tecnologia, além do Dr. Roberto Marinho.

Parece-me que, entre os trabalhadores intelec
tuais, além desses nomes consagrados como
Walter Avancini-, são todos nomes muito consa
grados - existem outras pessoas que também
têm um trabalho criativo e idéias mais avançadas,
mais modernas, para estabelecer o contraditório.
Sugiro a Mauricio Arraes, que é uma pessoa que
tem trabalhado na TVGlobo; na parte de novelas,
e que é contestador também.

Tenho duas sugestões, até para trocar. Acho
que há gente demais e em uma semana seria
muito complicado colocar todas essas pessoas.
Mas tenho uma experiência da minha região, Nor
deste, como o nobre Constituinte Arturda Távola
tem a experiência na região do Rio de Janeiro,
onde há todo um universo muito rico, e o nobre
Constituinte Marcondes Gadelha, que é de Cam
pina Grande, na Paraíba, também conhece essas
experiências. No Nordeste, temos enorme dificul
dade de pesquisas, de desenvolvimento, de mão
de-obra e de indústria. Não queremos que haja,
no País, a mesma relação que há entre paises
avançados e países atrasados. 05 avançados imo
põem aos paises atrasados o consumo de tecno
logia, de tecnologia da ponta dos dedos. Sei ma
nejar com o computador e não sei fazê-lo nem
montá-lo. Este mesmo fenômeno desgraçada
mente está ocorrendo no Brasil. O Centro de Pro
dução Tecnológica está concentrado muito mais
em São Paulo - 80% em São Paulo, 10% no
Rio de Janeiro e 10% no resto do País inteiro.
Temos esforços significativos. No Estado de Per
nambuco existe uma fábrica de microcomputa
dores e deram a ela o nome de Corisco, que
foi um célebre cangaceiro de Lampião. Ela tem

tido um sucesso enorme e representa um esforço'
industrial, empresarial da maior significação, por
que é feito em quase um deserto com um único
ponto de apoio que é o da Universidade Federal
de Pernambuco, no Departamento de Física, com
o Professor Sérgio Rezende.

Então, faço a sugestão, ou o industrial do com
putador Corisco ou o Dr, Sérgio Rezende, da Uni·
versidade Federal de Pernambuco, do Deperta
mento de Física, que terão significativos depoi
mentos para dar a esta Comissão, a fim de que
seus membros, no momento em que estiverem
votando, no capítulo da Ciência e da Tecnologia,
tenham a consciência de que estarão fazendo
uma opção para o futuro, em nome do povo bra
sileiro.

Concluo, com estas, as minhas sugestões; e
os recursos encemínhá-los-el a esta Mesa, dízen
do que aceitarei qualquer que seja a sua decisão.

O SR. PREsiDENTE (Marcondes Gadelha) 
Com relação aos recursos, a Mesa vai agum;dar
o encaminhamento, e distribuirá para o Sr. Rela
toro Evidentemente, a Mesa aguardará alguma
contestação, porque se trata de matéria da maior
relevância, da maior importância, esses recursos
a serem apresentados pela Constituinte Cristina
Tavares. Não pode um artigo de um anteprojeto
simplesmente ser excluído, se foi aprovado, como
disse S. Ex-, Então essa matéria é de alta indaga
ção e temos de ouvir outras partes.

Suponho que o Constituinte Mendes Ribeiro
deseja falar sobre este assunto. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Men·
des Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
Sr. Presidente, Sr. Relator, a Constituinte Cristina
Tavares tem absoluta razão no que se refere ao
esquecimento. Não foi incluída como parágrafo
do art. 13, suponho eu, a sugestão do Constituinte
Pompeu de Souza. Realmente, houve um esqueci
mento que será facilmente provado, ouvindo a
gravação da votação.

Diz o art. 13:
"Art. 13. Nenhuma lei conterá dísposí

tivo que possa constituir qualquer embaraço
à plena liberdade jornalística em veículo de
informação social."

Isto foi aprovado como parágrafo do art. 13
e que diz o seguinte:

"§ O Estado assegurará o sigilo das comu
nicações postais, telegráficas e telefônicas."

Houve apenas um esquecimento.
Quanto ao restante, por evidente, não concordo

com a nobre Constituinte Cristina Tavares, porque
e emenda foi substitutiva, mas será julgada por
V.Ex"

Sr. Presidente, apenas para aproveitar a estada
no microfone, gostaria de responder à Mesa algo
que a mim parece óbvio: terça-feirateremos dis
cussão e votação, aqui, dessas normas; quarta
feira, publicação e dlstríbuíção de avulsos; quinta
feira iniciaremos a discussão da Subcomissão
"A"; depois, a Subcomissão e, a seguir, a Subco
missão "C", ou com as audiências públicas. Mas
na semana que vem, vamo-nos posicionar no
substitutivo da lavra do nobre Relator Artur da
Távola.

Agora, Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de
fazer uma ponderação: a prática ensínou-nos.jja
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Subcomissão da qual fizemos parte, duas dificul
dades - a primeira delas, de que as emendas
devem ser apresentadas a artigos com nume
ração correta, sem discrepância; em segundo lu
gar, é duplicidade de trabalho apresentar emen
das agora e depois da unificação feita. Então,
a sugestão é inverter a ordem proposta pelo nobre
Relator Artur da Távola em nome do bom-senso.
S. Ex-que vai unificar os trabalhos terá apenas
agora a tarefa de fazer uma primeira sistema
tização, restrito àquiIo que as Subcomissões refe
rendaram. Quando voltar para nós no primeiro
dia - isso pode ser amanhã ou depois, porque
é um trabalho apenas mecânico - já teremos
o índice dos artigos a serem mencionados nas
emendas. Ganharemos tempo com isso. E ga
nharemos, pelo menos, uma semana para que
possamos ouvir, com menos galope, os nomes
tão bem indicados por S. Ex-e pela Constituinte
Cristina Tavares, aos quais referendo e bato pal
mas, porque hei de aprender com todos. Mas
em sí~teseé isto: que comecemos pelo princípio,
ou seja, comecemos em cima do projeto em blo
co da Comissão reunida. E aí, então, partirmos
para as emendas e, depois, para as discussões.
Parece-me o óbvio.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V.Ex-tem razão.

Devo dizer que este calendário apresentado foi
uma proposta de trabalho da Secretaria que não
é obl'igado a seguir esse curso tão didático como
está aqui: discussão do anteprojeto da Subco
missão 81A, discussão do anteprojeto da Subco
missão, outra discussão etc., nessa seqüência, até
porque o Regimento não manda fazer desta ma
neira. Tenho impressão de que a Secretaria ope
rou dessa maneira como uma forma de distribuir
o tempo apenas. Mas não temos de votar ou dis
cutir em separado esses anteprojetos. No curso
dessa discussão podemos ouvir, simultaneamen
te, concomitantemente ou paralelamente, essas
personalidades.

Tenho alguma dúvida com relação às nossas
possibilidades para ouvir tanta gente. Havia pedi
do ao Sr. Relator e, S. Ex-, no início, se impôs
um certo comedimento dizendo apenas que havia
um número um pouco restrito de algumas pes
~as, e acabou apresentando aí uma população
mcomensurável de professores, de personalida
des etc. Vamos tentar contornar e levar em consi
deração alguns aspectos relevantes sugeridos pe
la nobre Constituinte Cristina Tavares.

ASRA. CONS1IT<BNTE CRIS11NATAVARES
Esqueci de incluir uma sugestão, que é da maior
importância para a votação, que é a discussão
da questão da energia nuclear.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Perfeitamente. Acho da maior importância e tam
bém não tenho objeção a fazer a nenhum desses
nomes aqui apresentados pelo nobre Relator.

Agora, considerando esse problema de tempo
e de prazo, acho que a Comissão deveria, primei
ro, deliberar sobre quantas pessoas vamos ouvir
em cada reunião. Daí, veremos quantas podere
mos ouvir, independente do nome.

O SR. CONSTrrrnNTE Nelson Aguiar'- Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONTITrnNTE Nelson Aguiar - Sr. Pre
sidente, bom seria se pudéssemos ter aqui todas
essas personalidades. Mas, acho que precisamos
ter, pelo menos, um especialista em cada área.
Daípor que venho ao microfone sugerir um espe
cialista para a área do menor.

Havíamos convidado uma pessoa, mas ela esta
va de férias, viajando para o exterior e não pôde
comparecer, que é o Presidente da Associação
Nacional dos Juízes e Curadores de Menores, o
Dr,Jorge Uchôa. Acho que ele traduz o pensa
mento nacional da entidade que representa. Por
tanto, temos um especialista nesta área, mas acho
que em cada área precisamos ter, pelo menos,
um especialista. E, como' dessas personalidades
anunciadas não vi nenhum especialista que se
dedique especificamente à área do Direito, estou
sugerindo o nome do Dr.Jorge Uchôa, Presidente
da Associação Nacional de Juízes e Curadores
de Menores, do Estado do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A Mesa acolhe a sugestão, mas queríamos pedir
ao Constituintes sugestões, agora, com relação
ao número ótimo de personalidadesque devemos
ouvir por reunião.

De acordo com a experiência haurida no pró
prio trabalho da Subcomissão, sabemos que atro
pelar com muita gente acaba não resuItando em
eficácia, nem importância, nem é intereSsante pa
ra a elaboração do anteprojeto, tanto para a Co
missão, quanto para o Relator. Então, gostaria
de ouvir a experiência de cada um sobre o que
se considera útil e suficiente ouvirmos em cada
reunião.

O SR. CONSmUINTE AÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, nos parece que a coisa fica inver
tida. Não é possível estabelecer-se quem se deva
ouvir, quando não sabemos em que reuniões ou
viremos e o tempo de cada uma. Então, ocor
reu-me sugerir à Presidência que ela determinas
se, de hoje para amanhã, não digo aquelas pes
soas em definitivo, mas determine quais as reu
niões em que seriam ouvidas algumas persona
lidades e o tempo que essas pessoas deveriam
ocupar a palestra, para que os Constituintes pu
dessem discemir. Porque cada um terá interesse
em trazer pessoa da sua área, ou daquilo que
ele mais conhece, ÓU pessoas que julgue de maior
destaque. Mas, parece-me que temos de globa
lizar para sintetizar o mais possível cada assunto,
cada setor, e ouvir daquelas personalidades que
tenham mais influência na nossa formação de
opinião.

O SR. PRESIDENfE (Marcondes Gadelha) 
É evidente que a Presidência pode estabelecer
este cronograma, arbitrariamente. Mas, gostaría
mos de ouvir a própria experiência dos Consti
tuintes e as suas sugestões.

Primeiro ponto: quantas personalidades deve
mos ouvir por reunião e qual o tempo útil interes
sante para dedicarmos a cada uma dessas perso
nalidades?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, tenho uma sugestão concreta de
ouvirmos duas personalidades em cada reunião,
oferecendo um tempo de 30 minutos e deixando,
pelo menos, 1 hora para os debates com essa
personalidade. Teríamos, aIlSim,urna hora e meia
para cada personalidade, num totaI de 3 horas,

que acho um prazo razoável para a realização
de uma reunião desta ordem, desde quando esse
prazo nem sempre é rígido, principalmente na
parte do debate. Quanto a depender do interesse
do assunto, muitos dos Srs. Constituintes podem
querer usar da palavra e, com isso, teríamos um
tempo disponível para o debate, que é o ponto
fundamentai nessas audiências.

Vejam V.Ex'" que, pela experiência das Subco
missões, devemos multiplicar aqui por três, por
que em cada Subcomissão tínhamos um total,
em média, de 20 Constituintes; aqui, temos 63.
Isto significa que o tempo para o debate deva
ser sempre maior. Por isso, justifico a minha su
gestão de ouvirmos apenas duas personalidades,
em cada reunião. Podendo ter, evidentemente,
reuniões pela manhã e à tarde, a partir das 17
horas, conforme o Regimento nos concede essa
possibilidade. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Há uma proposta concreta do nobre Constituinte
Eraldo Tinoco de que ouçamos apenas duas per
sonalidades por reunião, de modo a que sobre
tempo para um debate mais produtivo, um debate
mais útil, mais fecundo.

Gostaria de saber se há alguma outra a1temá
tiva, ou se há outra proposta? (Pausa.)

Então, submeto a votos.

O SR. CONSmrnNTE OSVALDOSOBRINHO
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSmrnNTE OSVALDOSOBRINHO
- Acredito que deveríamos limitar também, em
cada Subcomissão, um determinado número de
paIestristas. Tivemos 4 na Subcomissão de Edu
cação; tivemos 4 na Subcomissão de Tecnologia;
e 4 na Subcomissão do Menor. Serão dois por
dia. Assim, teríamos um limite máximo e não can
saria: Aqui, todo mundo já está mais ou menos
com sua opínlão a respeito do assunto, todos
já sabem o que querem e o que não querem
nesta Comissão. E teríamos tempo também de
fazer nossas emendas, nossos trabalhos, nossas
observações, e mais tempo para discutirmos, in
clusive, com esses oradores. Quatro por Subco
missão e dois por dia.

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra o Relator.

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, queria prestar um esclarecimento aos com
panheiros Constituintes. O que orientou a suges
tão de nomes que fiz, evidentemente, com fartura,
exatamente para merecer o crívo dos Srs. Consti
tuintes, foi o convite a pessoas que nos fizessem
não mãiSpalestias de especlalístas, porém os cri
térios gerais que norteiam, nas suas linhas funda
mentais, o pensamento sobre a matéria de cada
Comissão. De maneira'que, eu deixaria com os
Srs. Constituintes, seja qual for a sistemática (qua
tro, dois, seis), a idéia de que mantenhamos o
critério geral de trazer pessoas que nos falem s0
bre os aspectos gerais de cada especialidade. A
mim me parece boa a sugestão que acabou de
ser dada de convidar, talvez, quatro por Subco
missão. É verdade que quatro, por Subcomissão,
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seriam 12 convidados e temos 11 assuntos, o
que daria, praticamente, um convidado por assun
to. Então, chegaríamos ao máximo da síntese.
Mas, deixo com os Srs. Constituintes a sugestão
para que não abandonemos a idéia de trazer pes
soas que nos falem sobre idéias gerais, sobre
a essência do pensamento que norteia cada uma
das especialidades. Porque a discussão especí
fica, pormenorizada, foi feita na Subcomissão e
aí, sim, seria redundante trazê-Ia de volta à Co
missão.

o SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, de acordo com todas essas suges
tões, acho que poderíamos ter um encaminha
mento bastante prático sobre a matéria. Temos
a definição de um calendário, que cabe à Mesa
estabelecer os dias para o Relator, os dias para
apresentação de emendas, etc. Acho quejá temos
um parâmetro básico dessas duas propostas: ou
virmos, pelo menos, quatro pessoas referentes
aos temas de cada Subcomissão, sendo duas por
reunião, e não por dia, porque poderemos ter
duas reuniões diárias.

Agora, se a Mesa tem flexibilidade, ao invés
de seis reuniões para ouvirmos - porque quatro
por Subcomissão daria um total de 12 pessoas,
e, sendo duas por reunião, teríamos seis reuniões
- podendo ser em três dias, se tivermos reunião
pela manhã e pela tarde, mas caso a Mesa tenha
flexibilidade para programar outras reuniões de
debate, ela tomaria essa iniciativa, uma vez guar
dados esses parâmetros, esses mínimos aqui su
geridos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
AMesa informa que, realmente, dispõe dessa flexi
bilidade e pedimos ao Plenário que ignore esses
aspectos constantes do calendário sobre a discus
são de anteprojeto na Subcomissão BA, 8B, etc.
que vão do dia 28 de maio até o dia 10de junho,
porque isso foi apenas uma proposta-tentativa da
Secretaria, de distribuir o tempo. Porém, -não te-»
mos que seguir isso; podemos aproveitar esse
tempo para audiência pública também e, paralela
mente, fazermos discussão sobre os anteprojetos.

Concedo a palavra ao nobre constituinte Her
mesZaneti.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, vim a esta sala por acaso e vi que
aqui se está desenvolvendo um trabalho que en
volve também a nossa Subcomissão. Percebi que
aqui estava o nosso Vice-Presidente Aécio de Bor
ba, e troquei umas idéias com S. Ex" Por isso,
vim a este microfone para tentar trazer uma contri
buição, a fim de começarmos bem os trabalhos
da Comissão.

Sr. Presidente, V.Ex" está avisado que somente
hoje, às 15 horas, a Subcomissão que presido
aprovará a redação final do seu anteprojeto. Em
conseqüência disso, obviamente, após essa hora,
V. Ex' será por mim procurado para fazer-lhe a
entrega daquele documento.

Percebi que V.Ex"já estava propondo a aprova
ção do cronograma de trabalho. A minha questão
de ordem seria: para não prejudicar a discussão
e o trabalho aqui, pondero que, eventualmente,
possamos receber da Mesa a proposta do crono-

grama de trabalho. É uma ponderação, sem que
se decida agora, mas talvez na reunião de ama
nhã, e nós receberíamos uma proposta do Regi
mento da Comissão e também a proposta do
cronograma.

Hojeà tarde, se V.Ex" me fizera gentileza, estarei
à disposição, às 15 horas, e teremos o prazer
de receber V.Ex" e também o Relator, Constituinte
Artur da Távola, em nossa reunião, quando, ao
distribuir o cronogramaeapropostade regimento
dos trabalhos desta Comissão, será marcado o
horário da próxima reunião da Comissão, e os
membros daquela Subcomissão também toma
riam conhecimento da proposta de trabalho. Po
deríamos, na verdade, aportar também a contri
buição daquele grupo e, seguramente, aprovar,
amanhã, essa proposta de trabalho já com a inte
gração daqueles Constituintes, e, em conseqüên
cia, parece-me, um clima mais harmônico, de
mais disposição de trabalho em conjunto, se faria.

Seria a questão de ordem que eu faria, data
venla do entendimento de V.Ex", convencido de
que assim estou contribuindo para criar melhor
integração e desenvolver os trabalhos desta Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Antes de responder a questão de ordem de V.
Ex", eu queria pedir a todos os Constituintes que
ao usarem o microfone declinassem-o nome para
efeito de apanhamento taquigráfico. lamentavel
mente, vamos ter que fazer um trabalho de identi
ficação pela voz.

Gostaria, inicialmente, de fazer um reparo a V.
Ex' quando afirma que chegou a esta sala por
acaso. No sábado à noite compareci perante à
Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte,
como fiz perante as outras Subcomissões, para
anunciar que nos termos do Regimento devería
mos nos reunir para receber os anteprojetos das
diversas Subcomissões.

Já naquele instante, o eminente Relator da Sub
comissão de Educação, Cultura e Esportes, Cons
tituinte João Calmon, afirmou que talvez não nos
pudesse entregar o seu anteprojeto, em tempo
hábil, para esta reunião das 10 horas, eflrmação
à qual não fizemos qualquer objeção, dizendo que
essa entrega poderia ser feita até à meia-noite
de hoje. Não obstante, nos reuniríamos para co
meçar de maneira inda um tanto informal, para
termos uma visão do nosso trabalho, e foi isso
que fizemos, desde o início, contando com a tole
rância e a compreensão para esse fato que, inclu
sive, ressaltei no início desta reunião que a Subco
missão de Educação, infelizmente, não poderia
estar presente, porque ainda estava ultimando a
redação final do seu texto.De modo que começa
riamos uma discussão para ter um encaminha
mento, uma visão, sem qualquer propósito delibe
rativo final;tanto assim que no próprio documento
que distribuímos estabelecemos que a data para
a votação do calendário e a discussão das normas
gerais será o dia 26, terça-feira, ou seja, amanhã.

Nada impede iniciemos agora a distribuição
dos avulsos, o que já temos em mãos, a dístrí
buição do calendário, da proposta de normas in
temas para que cada um comece a estudá-los
e possam apresentar emendas até amanhã. Nada
impede, também, que os membros da Subco
missão de Educação, Cultura e Esporte, como
V.Ex", compareçam aqui, neste momento, à1nda
que não tenham concluído os seus trabalhos, para
tomar conhecimento dos anteprojetos oriundos

das outras Subcomissões. Mas, esse espírito de
integração e de harmonia que V. Ex" sugere é
o que esta Mesa espera, deseja e fará todo o
esforço, todo o empenho para obter.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Agradeço V. Ex" O que motivou a questão de
ordem é que pensei que V.Ex" estava procedendo
à votação; então, agradeço que V.Ex" tenha essa
compreensão e estamos plenamente de acordo.

Faria novamente um apelo a V.Ex" no sentido
de que pudéssemos ter os documentos em mãos
para as 15 horas, quando poderíamos fazer a dis
tribuição, e, se pudermos contar com a presença
de V.Ex" e com a do eminente Relator, nós agrade
ceríamos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Agradeço a V. Ex" Concedo a palavra ao nobre
Constituinte Mendes Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE MEND,ES RIBEIRO
Queria, então, tomar prático aquilo que foi posto
no início, ou seja, que se invertesse a posição
e que o Relator Artur da Távola trouxesse a conso
lidação dos pareceres das Subcomissões.

Outro ponto. V. Ex" deve ter observado que
a reunião de segunda-feira estava vazia, mesmo
que quiséssemos deliberar, não teríamos o quo
rum mínimo, que é a metade mais um; e se so
mC\S 63 deveremos ter 33 Constituintes para o
quorum mínimo, portanto, não teríamos quo
rum para deliberação. Então, essas palestras po
deriam ser dirigidas para as reuniões de segunda
e sexta-feira, ficando as de terça, quarta e quinta
feira, onde efetivamente se tem segurança de pre
sença, para as questões pertinentes aos trabalhos
das Comissões.

Já encaminhei ao Relator, o Constituinte Artur
da Távola, duas outras restrições que me parecem
ter o consenso: é de que não sejam exigidas 10
ou 20 assinaturas para destacar, porque teremos
aqui a repetição do que há em plenário, ou seja,
a profissionalização do pedido de assinatura. Ne
nhum Constituinte deve ficar constrangido a isso.
Deverá ele pedir e ser responsável, porque assim
prevê o Regimento lnterno,

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, lamento não poder acolher
a sugestão de V. Ex" A Mesa considera que não
sesía justo para os nossos convidados os dias
vazios, ou momentos em que não haja uma au
diência, quorum, número suficiente para corres
ponder ao esforço de cada um em comparecer
e em dar o melhor de si, para a colaboração
com os trabalhos desta Comissão. Vamos manter
o calendário regularmente. Vamos utilizar todos
os dias úteis, inclusive as segundas-feiras, a sema
na toda, porque - insisto neste ponto - embora
nesta reunião inicial não tenhamos um número
relevante, nós temos que lutar contra o relógio.
O nosso prazo é muito curto e devemos esgotar
tudo o que tenhamos a dizer, num período de
apenas 20 dias. (Pausa.)

Tem a palavra a Constituinte Cristina Tavares.

ASRA. CONSTITUINTE CRIS11NA TAVARES
Sr. Presidente, quero transferir as minhas respon
sabilidades de Relatora da Subcomissão para esta
Mesa. Tínhamos, na nossa Subcomissão, nos
comprometido e não houve tempo hábil, por isso
transfiro para a decisão da Mesa três audiências:
uma no Nordeste - e solicitei ao Dr. Cameiro
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Leão, da Diretoria da Sudene, que se dirigisse
a V. EX - quando deveríamos ter um encontro
com todas as universidades, as reitorias de ciência
e tecnologia, os institutos de pesquisas da Sude
ne, em todo o Nordeste; outra em São José dos
Campos, onde visitaríamos o Centro Aeroespacial
da Aeronáutica e o Instituto de Pesquisas Espa
ciais, o CPQD, da Telebrás, e, no dia seguinte,
iríamos ao Rio Grande do Sul, a convite do Secre
tário da Ciência e Tecnologia; finalmente uma
terceira, que é um convite recebido da Fundação
Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro; da Cobra, do
Rio de Janeiro e da Universidade do Rio de Janei
ro, para um debate.

O meu testemunho, Srs. Constituintes, é de
que esses debates públicos - e fomos ao Amazo
nas, fomos às universidades de São Paulo - fo
ram extremamente enriquecedores. Compreen
dendo as dificuldades de tempo, quero me desin
cumbir dessa responsabilidadde, que me cabia
como Relator da Subcomissão, e transferi-Ia para
a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A Mesa recebe sugestão e vai estudá-Ia em co
mum acordo com o Relator, ouvindo também
as conveniências de cada um dos Srs. Consti
tuintes. (Pausa.)

Tem a palavra a nobre Constituinte Eunice Mi
chiles.

A SRA. CONSlITUlNTE EUNICEMlCHILES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nobre Relator:

O Amazonas é hoje o maior pólo eletroeletrô
nico do País; por conseqüência, tem muito a ver
com esta Comissão. Eu gostaria de sugerir que
fosse convidada uma pessoa da Suframa ou que
representasse os interesses da Amazônia e do
pólo ali instalado, para que ela possa ter a oportu
nidade de vir a esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -+
Sugestão anotada.

A SRA CONSllTUlNTE EUNICEMlCHLES 
Eu queria acrescentar à sugestão do nosso colega
para que fôssemos até lá. Isso seria bastante inte
ressante também; eu já me sentiria autorizada
a convidá-los.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muito obrigado a V.&

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, também a respeito de sugestão
de ouvirmos determinadas áreas, acho que o seg
mento petroquímico é um segmento tecnológico
de grande importância, de certo modo até novo
ao País. De sorte que, sugiro a inclusão de alguém
da área petroquímica. Tenho, inclusive, uma su
gestão de nome para submeter a V.EX no mo
mento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
As sugestões estão anotadas, serão devidamente
processadas e amanhã poderemos fechar um en
tendimento sobre essas convocações.

Não havendo mais quem deseje fazer uso da
palavra, esta Presidência vai convocar uma reu
nião para amanhã, às 9 horas, neste mesmo recin
to, para a díséussão e votação do calendário e
das normas gerais de funcionamento dos traba
lhos da Comissão. Pedimos aos Srs, Constituintes
que examinem cuidadosamente essas normas e
apresentem emendas até amanhã, para que te
nhamos um texto de orientação final.

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
Sr. Presidente, a Subcomissão da Femília, do Me
nor e do Idoso estará aqui, presente. Estamos
representando mais de dois terços dos presentes.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muito obrigado a V.Ex'

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 7 mi
nUtos.)

3' Reunlão Ordinária,
realizada em 26-5-87

Aos vinte e seísdlas do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
no Auditório Nereu Ramos -Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação, sob a presidência
do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha com
a presença dos seguintes Constituintes: José
Elias, Osvaldo Sobrinho, Artur da Távola, Nelson
Aguiar, Roberto Augusto, Eraldo Tinoco, Eliel Ro
drigues, Eunice Michiles, França Teixeira, João
de Deus Antunes, Maria Lúcia, Rita Camata, Arol·
de de Oliveira, Cristina Tavares, Ângelo Maga
lhães, Fausto Rocha, Mendes Ribeiro,OlivioDutra,
Pompeu de Souza, Rita Furtado, Roberto Vital,
Hermes Zaneti, Aécio de Borba, João Calmon,
Agripino de Oliveira Lima, Antônio de Jesus, Chí
co Humberto, Gáudio Ávila, Dionísio Hage, Flo
restan Fernandes, José Moura, Louremberg Nu
nes Rocha, Octávio Elísio, Osvaldo Sobrinho, Aci
vai Gomes, Sadie Hauache, Antônio Britto, Antô
nio Câmara, Gumercindo Milhomen, Francisco
Sales, José Dutra e Nelson Cameiro. Havendo
número regimental, o SenhorPresidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi consi
derada aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente, Constituinte Marcondes Gadelha, solicitou
ao Senhor Constituinte Osvaldo Sobrinho que les
se, para conhecimento do plenário, o recurso en
caminhado pela Constituinte Cristina Tavares à
Comissão Temática sobre o Anteprojeto apresen
tado pela Subcomíssão da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação. Manifestaram-se sobre o re
curso os Senhores Constituintes Pompeu de Sou
za e Arolde de Oliveira.O Senhor Presidente enca
minhou a matéria lida ao Senhor Relator, a fim
de fornecer parecer sobre a matéria. Em seguida,
convidou o Senhor Constituinte José Elias, Pri
meiro-Vice-Presidente, para assumir a presidên
cia, tendo em vista a necessidade de ausentar-se.
O Senhor Primeiro-Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, colocou em discussão e votação
o Regimento Intemo da Comissão Temática, con
tendo normas e o calendário sugerido pela Secre
taria da Comissão. Usaram da palavra os Senho
res Constituintes: Hermes Zaneti, Arolde de Olivei
ra, Cristina Tavares, Antônio Britto, Aécio de Bor
ba, Fausto Rocha, Mendes Ribeiro, Eraldo Tinoco,
Rita Furtado, Florestan Fernandes, Chico Hum
berto, Artur da Távola, Gumercindo Milhomen e
Octávio Elísio, sugerindo algumas modificações
no Regimento Intemo. Foram aprovados, sem
emendas, os seguintes artigos: Artigo segundo
e seus parágrafos; artigo sexto e seus incisos;
artigo sétimo, artigo nono e dêcímo, Foram apro
vados, com emendas os seguintes artigos: Primei
ro, Terceiro, Quarto, Quinto, Oitavo, Décimo prí-

meiro e Artigo Décimo segundo. O senhor Consti
tuinte Eraldo Tinoco, formulando questão de or
dem, solicitou ao Senhor Presidente eventual,
Constituinte José Elias, que encerrasse a sessão
devido ao adiantado da hora. Acolhendo a ques
tão de ordem, o Senhor Primeiro-Vice-Presidente,
José Elias, no exercício da presidência, deu por
encerrados os trabalhos, às treze horas e dezmí
nutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no
DIário da Assembléia Nacional Constituinte,
convocando os Senhores membros da Comissão
para a próxima reunião, a realizar-se dia vinte e
sete de maio, às dezhoras, com a seguinte pauta:
discussão e votação do Regimento intemo da Co
missão. E, para constar, eu, LuizFernando Lapa
gesse Alves Corrêa, Secretário, lavrei a presente
Ataque, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. - Constituinte Marcon
des Gadelha, Presidente.

REUNIÃO EM 26-5·87 - Às 10h30min

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Havendo número regimental, declaro aberta a
reunião.

Srs. Constituintes, a reunião de hoje foi convo
cada para discussão e votação das normas de
funcionamento intemo desta Comissão Temática
rr 8 e, bem assim, do calendário de trabalho.
Não temos ainda, evidentemente, número para
deliberar, mas nada impede que iniciemos a dis
cussão desta matéria, inclusive o encaminhamen
to de propostas, de sugestões e de emendas, que
serão recebidas ad hoc e discutidas imediata
mente.

Sobre a mesa, recurso da Constituinte Cristina
Tavares, que será lido pelo Sr. Vice-Presidente.

O SR. VICE-PRESIDENTE(José Elias) 

"Brasília, 25 de maio de 1987.

Sr. Presidente:
Na reunião de votação das emendas do ante

projeto original da Relatora da Subcomissão de
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, a Presi
dência decidiu que a Emenda rr 231, apresentada
em destacjue pelo Constituinte José Carlos Marti·
nez, referia-se ao art. 16 (Criação do Conselho
Nacional de Comunicação) e não ao art. 17 (Com
petência do referido CNC). Essa inversão provo
cou um impasse, de vez que o anteprojeto havia
sido aprovado em bloco, salvo quanto às emen
das destacadas, e não houve nenhuma solicitação
de destaque para o Art. 16, o que o tomava auto
maticamente aprovado.

Recorro, portanto, a V.EX, solicitada a decisão
da Presidência da Subcomissão de Ciência e Tec
nologia e da Comunicação. - Cristina Tavares,
Relatora".

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A matéria lida será encaminhada ao Sr. Relator,
Arthur da Távola, para opinar, na próxima reunião.

Pela ordem, concedo a palavra à Constituinte
Cristina Tavares.

A SRA CONSmUINTE CRISTINA TAVARES
- Sr. Presidente, encaminhei a V. Ex", não por
escrito, um outro recurso que também gostaria
de ver apreciado. Dizrespeito a uma emenda que
foi aprovada, por'unanitnidade, de autoria do
Constituinte Pompeu de Souza e que, nesse rela
tório da Subcomissão de Ciência e Tecnologia
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e da Comunicação, ele não aparece. É o Art. 13.
Fiz,ontem, esse pedido.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Se V.Ex"não faz objeção, eu pediria para forma
lizar, porque encaminharei ao Relator para falar
em primeira instância.

A SRA CONSmUINTE CRISTINA TAVARES
- Obrigada. Farei isso.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A Presidência gostaria de dar um breve aviso.
Há um convite da Fundação Oswaldo Cruz para
uma visita àquela instituição, na segunda-feira
próxima. Todas as condições seriam oferecidas
por aquela entidade e a Comissão terá o maior
prazer em agilizar tudo e agendar para aqueles
que se dispuserem a iraté o Riode Janeiro, segun
da-feira. Temos, aqui, um representante da Fun
dação Oswaldo Cruz, que poderá recolher os no
mes dos interessados e esta Comissão tomará
as providências.

Está aberta a discussão sobre a proposta de
trabalho apresentada pela secretaria da Comis
são.

Tem a palavra o Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. CONSmUINTE HERMES ZANEIl 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Estivemos estudando a proposta. Entendemos,
primeiro, que é possível que seja útil que tenha
mos um documento escrito para regular as rela
ções desta Comissão. No entanto, há algumas
questões aqui que, no nosso entendimento, de
vem merecer uma revisão, a fim de oferecer uma
melhor participação por parte destes Constituin
tes nos trabalhos. Refiro-me especialmente e a
começar da página 5, Art. lI, item N, onde diz:

"Serão verbais ou escritos e imediatamen
te despachados pelo Presidente os requeri
mentos que solicitem verificação de votação,
com apoiamente de um terço dos integrantes
da Comissão".

É meu pensamento, Sr. Presidente, que este
quorom de um terço, para apoiar o pedido, é
excessivamente alto. Primeiro, seria meu desejo
pessoal que um Constituinte pudesse pedir e lhe
fosse deferido. Mas, compreendendo o desejo de
V. Ex", na tentativa de encontrar um caminho,
quem sabe, médio, eu concordaria e proporia três
Constituintes.

A seguir, o Art. 12 diz, na proposta de V. Ex":

"Serão escritos, não terão discussão nem
encaminhamento e dependerão de delibe
ração do Plenário da Comissão os requeri
mentos que solicitem"...

Aminha sugestão ao Art.12 é que serão verbais
ou escritos, a exemplo da sugestão de V. Ex"no
Aft. 11, até para manter coerência com o que
V. Ex" mesmo propôs.

No Art. 13, parágrafo único, a proposta de V.
Ex' diz, da decisão da Presidência em questão
de ordem:

"Caberá, com o apoiamento de no mínimo
um terço dos integrantes da Comissão, re
curso escrito, sem efeito suspensivo, à Presi
dência da Assembléia Nacional Constítuin
te".

Data venia de V. Ex", entendo que isto aqui
estabeleceria para um foro extracomissão, delon
garia uma decisão, quem sabe até criaria algum

prejuízode relacionamento entre a própria Comis
são, que poderá decidir, como instância própria
e como decisão final,num clima quem sabe até
de mais produção, de mais compreensão e enten
dimento, e por isso mesmo, de produtividade do
seu trabalho.

Tenho a oferecer a seguinte redação:

"Da decisão da Presidência em questão
ordem caberá, com o apoiamento de no mí
nimo três Constituintes, recurso ao Plenário
da Comissão".

Mantém o quorum de três membros da Comis
são. Eu digo três Constituintes. Posso concordar
que sejam três membros da Comissão, com re
curso ao Plenário da Comissão.

A seguir, o Art. 14, até para estar em harmonia
com o que determina o próprio Regimento, que
o quorum para deliberação com o voto da maio
ria absoluta, acrescente-se ao Art, 14, de seus
integrantes, "quando for matéria constitucional".
Posso dar a V. Ex"o exemplo de vivência,nesse
sentido, na nossa Subcomissão, pelo menos, é
a avaliação que faço, com sucesso, a adoção des
se critério.

No art. 15, letra a, reduzir de dez para três e
ao invés de dizermos "assinaturas de" suprimir
"assinaturas de", o que guardaria aquela hipôtese
em consonãncia com os momentos anteriores
de ser escrito ou verbal.

Eu queria lembrar a V.Ex"que, eventualmente,
quando houver a necessidade de se fazer esse
pedido, pode ser uma situação tão imediata que
não haja sequer tempo para redigir o pedido, co
lher as assinaturas. Parece que seria uma mecâ
nica mais simples e mais consentânea com a
agilidade que se exige dos nossos trabalhos.

Onde, na letra b, fala em vinte integrantes da
Comissão eu também reduziria para três.

Agradeço a compreensão de V.Ex"e dos cole
gas. Eram as sugestões que eu tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Estão inscritos ainda os Constituintes Arolde de
Oliveirae Antônio Britto.

Com a palavra o ConstituinteArolde de Oliveira.

O SR. CONSmUINTEAROLDE DE OLNElRA
- Sr. Presidente, nobres colegas Constituintes:

É louvávela idéia de tentar colocar, por escrito,
essas normas gerais de trabalho, sem conside
rá-las, contudo, um regimento intemo. São nor
mas extraídas do Regimento que regula os traba
lhos das Subcomissões e das Comissões. Muito
louvável e congratuJo-me com a idéia de fazê-lo.
Tenho, contudo, algumas observações. Eu diria,
Sr. Presidente, com a experiência que tivemos
na fase inicial,na Subcomissão.

O Art. 8° diz:

"Os suplentes partidários da Comissão se
rão convocados pelo Presidente, ao anunciar
a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos
de cada reunião, obedecida a ordem de suas
assinaturas no livro próprio e em número
correspondente aos dos respectivos titulares
ausentes, que não mais poderão assumir os
seus lugares na Mesa da reunião."

O SR. CONSmUINTE AROLDEDE OLNEIRA
- Na mesma reunião. Eu gostaria de sugerir
ao nobre Presidente e ao Plenário desta Comissão
que, evidentemente, quanto à ordem de chegada,
esta é a prática parlamentar para que os suplentes

sejam convocados. Mas, quanto ao fato de definir
o Plenário qUalificado para as deliberações, logo
na Ordem do Dia, eu gostaria de sugerir que não
fosse neste ato e que o Plenário qualificado fosse
defmido logo antes de cada deliberação, dando
sempre ao titular a sua condição de titular.Agora,
tem matéria que a ele não interessa, é verdade,
pois são muito longas, são de 3 horas. Se fossem
sessões públicas de meia hora, uma hora, tudo
bem! Mas são de 3 horas, às vezes temos outros
afazeres. Então, privilegiaria, no meu entender,
a titularidade de membro da Comissão. Era esta
a minha sugestão, ou simplesmente suprimir esta
parte final e o titular, sempre que estivesse pre
sente, evidentemente, ele deslocaria o suplente.
Esta a sugestão que eu deixo à Mesa.

Depois, eu passo ao art. 13, parágrafo único,
que já foiaqui levantado pelo Constituinte Hermes
Zaneti,que é na decisão da Presidência, em ques
tão de ordem, caberá, com o apoiamento de no
mínimo, um terço dos integrantes da Comissão,
recursos escritos, sem efeito suspensivos, à resí
dência da Assembléia Nacional Constituinte.Mas,
quando fala das atribuições do Presidente, está
claro que as questões de ordem terão que ser
decididas de forma conclusivas. Isto é uma ques
tão que me parece primária. Se temos uma ques
tão de ordem, numa reunião, ela tem que ser
resolvidanessa própria reunião. E esses recursos,
sem efeito suspensivos, a um fórum extra, da pró
pria Comissão, parece-nos, realmente, que não
seria o mais adequado. Então, eu colocaria aqui,
que o Plenário, na questão de ordem, havendo
o recurso de quem pediu a questão de ordem,
talvez, aí, sim, com algum apoiamento, que seja
um mínimo de la, para manter esse nível,então,
seria recorrido ao Plenário da própria Comissão.
Eu deixo a sugestão, porque nós trabalharíamos
sempre com a maioria da própria Comissão, sem
recorrer, ainda mais que sem efeito suspensivo.
Podia ficar na questão de ordem, da maior impor
tância, no entender da maioria do Plenário, em
suspenso, aguardando a decisão da Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte. Peço vênia
a V. Ex" e gostaria de deixar esta sugestão, ou
uma forma que deixasse a decisão intemamente
ao Plenário da própria Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Para contraditar, concedo a palavra à Constituinte
Cristina Tavares.

ASRA CONSTTTUINT.E CRISTINATAVARES
Sr. Presidente, o art. 8°, no que diz respeito à
presença dos titulares e dos suplentes a mim me
parece que, iniciado o processo de votação, não
deveria ser interrompido pela presença de um
titular, e há experiências que não dizem respeito
às funções políticas, nem ideológicas. Nós tive
mos, na nossa Subcomissão, um incidente desse
tipo, quando o suplente começou a votar, às 9
horas da manhã, e o titular ficou negociando o
voto.dele até às 15 horas, quando ele voltou, ele
assumiu e ganhou uma. concessão de televisão
em Imperatrizno Marílllhão.E um incidente con
trário, que foi o do Constituinte Benedicto Mon
teiro, que estava em Belém do Pará, e que voltou
no curso de uma votação. Nada tem a ver, exata
mente com as questões políticas ou ideoI6gicas
que estiverem em discussão. É que a mim me
parec;e correta a proposta inicial do Presidente
desta Comissão. Iniciado um curso de votação,
o titularpassa a ser aquele que estiverno exercício
da votação. Era esta a minha contradita.
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o SR. CONSmUlNTEAROLDE DE OUVEIRA
- Eu não discordo totalmente da nobre colega
Cristina Tavares. O que eu disse é que nós não
deveríamos definir o quorum qualificado, logo
na leitura da Ordem do Dia, porque nós temos,
no decurso dos debates, discussões, mas, sim,
antes de cada deliberação. Quanto à votação, nós
vamos chegar lá. No final, nós temos também
uma sugestão. Poderemos_ver q~ais ~o os mo
mentos estanques da votaçao. VélI a minha suges
tão de que, durante a se.ssão, possa o ti~ar, ~

qualquer instante, assurmr, É lógICO que nao ver
interromper o curso de uma votação, uma vez
iniciada. Então, eu não discordo muito do que
falou a Constituinte Cristina Tavares, mas perma
nece aminha sugestão inicial.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Vamos ordenar os nossos trabalhos. Vejo que há
muitas sugestões, como há outras que não foram
ainda apresentadas. Eu ha~a concedido a.palavra
ao Constituinte Antônio Britto, e, em seguida, vou
fazê-lo, após S. Ex' concluir, mas eu gosta~a. de
estabelecer um critério, tão logo o Constituinte
concluísse e tão logo ouvíssemos o Constituinte
Antônio Britto, nós passássemos a discutir artigo
por artigo. Cada Constituinte que tivesse objeç~o

iria apresentando, à medida em que fosse feIta
a leitura dos artigos, para evitar tumulto, atropela:
mento, acúmulo de matérias, e, muitas vezes, ate
dificuldades até para anotação aqui. Então, V.Ex'
tem a palavra para concluir.

O SR. CONSmUlNTE AROLDE DE OUVEIRA
- Passaríamos ao art. 15, letra a e b. Aqui, fala:
as emendas, com parecer contrário, serãovotadas
em globo, salvo os destaques requeridos, com
o apoiamento de 10 assinaturas dos integrantes
da Comissão. As emendas, com parecer favorável,
serão votadas em globos, salvo o destaque reque
rido por 20 integrantes da Comissão. Primeira
colocação, Sr. Presidente e colegas Constituintes,
é de que nós não deveríamos privilegiar, neste
momento, o parecer que está em votação, do
Relator. Desta forma, nós estaríamos prívíleqían
do, e privilegiado de uma fom;a excessiva, porque
uma vez que os trabalhos, ate agora, se desenro
Iaram num ambiente de subcomissão, cujo quo
rum máximo era de 21 a 22 integrantes, eles
agora estão praticamente exigindo quorum de
uma subcomissão, para podermos encaminhar
requerimentos de destaque para parecer favorável
do Relator. Eu acho que poderia ser o mesmo
apoiamento. O que for decidido para o destaque,
com parecer desfavorável, contrário, seria tam
bém para parecer favorável. E.sta minha sugestã~.
Aproveito a intervenção antenor do nosso Consti·
tuinte Hermes Zaneti, que colocou algo aqui que
realmente eu gostaria de contrapor imediatamen·
te, que é o fato de aceitar desta,ques que nã?
sejam por escrito. Os destaques tem que ser fei
tos, na fase de votação final. E a fase mais impor.
tante da Comissão, não poderão ser feitos de for
ma oral, nem o apoiamento poderá ser de forma
oral. ..

Terão que ser feitos por escrito, com as posr
ções nitidamente colocadas, quem está apoiando
e um mínimo de apoiamento que eu não desceria
de 10. Por que la? Dez ficam em tomo de um
quorum necessário para apoiar matérias em.c~da
Subcomissão, onde já estão definidas as pOSIÇoeS
sobre cada matéria que o Relator vai reunir aqui.
Então, são estas as minhas colocações. Tem que

ser por escrito e com o apoiamento míni~o: E
acho que o apoiamento para todas as matenas,
dentro da Comissão, deve ser um mínimo de 10
dos Srs. Constituintes e por escrito e com assina
tura. Agora, tem lá no parágrafo 2° do art. 16:
O parecer, com substitutivo do Relator, terá prefe
rência para votação e, se aprovado, prejudicará
o anteprojeto original e as emendas, ressalvados
os destaques concedidos. Sr. Presidente, nós te
mos e, felizmente, p nobre Relator Artur da Távola
acompanhou os trabalhos, pe~o menos n~ ':linha
subcomissão, nós temos aqui nesta matena, um
ponto crítico, que pode trazer problemas ig~ais

a um que foi até levantado, em recurso, aqur na
Mesa, pela nobre Constituinte Cristina Tavares.
É que nós temos que ter um mapa, um endereço
de referência das emendas. O projeto que está
sofrendo emendas é muito claro, é o que está
sofrendo emendas. Se aparece, depois, um subs
titutivo,nós temos que preservar o projeto original,
que é onde nós temos o mapa, o endereçamento
de cada emenda, para podermos pedir os desta
ques. Este é um assunto muito importante. Então,
o substitutivo terá que ficar para algo posterior
e como conseqüência da votação do parecer do
próprio Relator. E nós temos que emendar, n~
realidade, o projeto original dele. Aquele que vai
entrar em avulso e que vai sofrer as emendas.
Anão ser que ao substitutivo apresentado ao Rela
tor seja dado um novo prazo para que possamos
apresentar novas emendas. Então, sobre este, ai
sim, com referência à articulação feita nesse novo
substitutivo, para que nós possamos ter ,o map~
correto dos pedidos de destaques. Esta e a reali
dade. E quero aproveitar para informar à nobre
Constituinte Cristina Tavares e à Mesa que o recur
so interposto sobre a questão de uma proposta
de Pompeu de Souza, ele, na realidade, é real,
existe e nós já levantamos, na gravação, pois está
tudo gravado, na subcomissão. Ele vaiserincluído
no relatório da subcomissão. E foi aprovado por
unanimidade. não cabe aqui falar sobre o outro
recurso. Como Presidente dessa comissão, se V.
Ex' me desse um minuto, eu gostaría de prestar
um esclarecimento ao Plenário, embora, o Relator
vá relatar a matéria.

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V.Ex' tem um minuto.

O SR. CONSmUlNTE AROLDE DE OUVEIRA
- Na realidade, houve o encaminhamento de
votação por esse problema de mapa, de endere
çament~ de emendas, sobre o art. 16, do projeto
original e este artigo prejudicava todos os outros.
Na realidade houve uma questão de saber que
tipo de eme~da era este destaque pedido. foi
sugerido pelo nobre Constituinte Pompeu de
Sousa, ~e o assunto f?sse levado a~ P~enário
da Subcomissão. O Plenario da Subcomíssâo, por
maioria regimental, acatou como sendo uma
emenda substitutiva e supressiva do art. 16, e,
depois, procedida à votação ~ respeitada dem.o
craticamente, no meu conceito de democracI~,

a vontade da maioria. Muito obrigado, Sr. Presí
dente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade~ha) 
Nobre Senador Pompeu de Souza, eu havia con
cedido a palavra ao Constituinte Antônio Britto,
mas S. Ex' declina em seu favor, de modo que
V.Ex'!pode fazer uso da palavra.

O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Na verdade, a reclamação da Constituinte Crís
tina Tavares, ao meu ver, é inteiramente proce
dente, porque o que se tratou foi o seguinte: não
é questão de ser o art. 16 ou 17, porque o art,
16 criava um Conselho Nacional de Comunica
ção, e o art.17 tratava da sua competência; "Com
pete ao Conselho isto assim, assim". A emenda
destacada referia-se à competência, portanto, ao
art. 17. O fato de ser antes numerado 16 ou 17,
não tem nenhuma importância. O que importa
é o conteúdo, a substância, não a circunstância
de estar com o número 16 ou 17. Isto foi levantado
calorosamente, por nós. Diante do autoritarism~,

perdoe-me o meu caro colega, Presidente da mi
nha Subcomissão, do autoritarismo da resolução
do Presidente, é que tentei evitar que se consu
masse uma violência contra a vontade expressa
do próprio autor da emenda, que se referiu ao
conteúdo do art, 17. Como tinha esquecido de
uma emenda que suprimisse a criação do Conse
lho Nacional de Comunicação, tinha sido esque
cido, e esta emenda inclusive não suprimia, dai,
é que eu propus, realmente, qu~ .esta e_menda
fosse considerada uma emenda aditiva e nao uma
emenda supressiva, porque ela não suprimia; ela
apenas acrescentava, quer dizer, em lugar de falar
em Conselho, falava "a União Federal criará isto",
mas não excluía a existência do Conselho. Então,
foi decidido, mais uma vez, arbitrariamente e já
com o rolo compressor de uma maioria que foi
criada de última hora, que a emenda era supres
síva, que foi mais um absurdo cometido. Era o
que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Com a palavra o Sr. Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRfITO 
Sr. Presidente, eu gostaria, inicialmente, em refe
rências às observações aqui expendidas pelos
Constituintes Hermes Zaneti e Arolde de Oliveir~,

lembrar que o louvável esforço que esta Presí
dência realiza no sentido de oferecer à conside
ração do Plenário da Comissão normas que disci
plinem e detalhem a nossa forma de trabalho,
evidentemente, terá, como pressuposto funda
mentai sob pena de incorrer em irregularidade,
o Regi~ento Interno da Assembléia Nacion~
Constituinte. Neste sentido, qualquer norma aqUI
proposta que contrarie o esp~ritc;> do Reg~ento

da Assembléia Nacional Constitumte estara mcor
rendo num erro flagrante e num desrespeito ao
que foi a decisão da maioria absoluta dos 559
Constituintes. Neste sentido, é que concordo inte
gralmente com a manifestação feita pelo Consti
tuinte Hermes Zanetí, no sentido de que os quo
runs ou apoiamentos necessários às diversas in
tervenções regimentais se dê a singularidade ~o

que ocorreu com o Regimento da, Assemblél~
Nacional Constituinte, não nestes numeros aqin,
de la, de 20 ou de 1/3 (um terço), que desce
racteriza o espírito democrático do Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte. A conta é um
pouco fácil de fazer. Se, no Regimento estabele
ceu-se 35, num colegiado de 559, é evidente que,
num colegiado de 63, a proporção de 10, de 20,
ou de um terço, que corresponde a 21, não guarda
obviamente proporção com aquilo.que.é espíri~

do Regimento. Por isso, reitero aqui a m~nh~ POSI

ção, no sentido de que se acolha.a Idéia do~

3 membros da Comissão para apoíamento, ate
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porque, por coincidência e pela matemática, é
este número, número de 3, que guarda proporcio
nalidade num universo de 63, na relação 35, 559.
Esta é a primeira observação. A segunda obser
vação é, uma vez mais, sobre a questão do papel
do Relator e do papel que daremos ao relatório
oferecido pelo nobre Constituinte Artur da Távola
se não estou enganado, Sr. Presidente, o que va
mos ter, a partir de ámanhã?, teremos a publica
ção de um avulso. Este avulso conterá consoli
dados os relatórios apresentados pelos nobres
Constituintes Cristina Tavares, Eraldo Tinoco, e
João Calmon. Imediatamente após isso, com ba
se no Regimento, abrir-se-á prazos para apresen
tação, durante 5 dias, de emendas. Isto feito, terá
o Relator prazo igual para avaliar as emendas e
oferecer parecer a estas emendas. Ora, até racio
cinando pelo absurdo, raciocinando de que o Re-
lator pudesse interpretar, em tudo, o sentimento
unânime desta Comissão, a aprovação do seu
parecer às emendas consolidaria a vontade de
toda a Comissão. Tanto é assim que sempre foi
assim dentro desta Casa. O que obviamente não
significa que, apresentado e lido o parecer, tenha
cada Constituinte o óbvio direito de solicitar desta
que às emendas que, não tendo sido aceitas pelo
Relator, entenda ele que se aceitas, ou, em caso
contrário, solicitar a exclusão de emendas que
tenham sido aceitas pelo Relator. O texto básico,
sobre o qual se trabalha, não é mais o texto do
anteprojeto, por que o texto do anteprojeto sofreu
uma rigorosa e democrática alteração, que foi
o acréscimo de todas as brilhantes emendas que,
seguramente, serão aqui apresentadas ou aqui
dirigidas por membros de outras Comissões. É
a partir do parecer do Relator que se estabelece
exatamente a decisão, por parte deste Plenário,
em relação ao trabalho das emendas e o do Rela
tor. Isto é tão óbvio que esta Casa consagra, con
forme V.Ex' será testemunha, consagra esta praxe
há quanto tempo? Desde sempre. Por último, Sr.
Presidente, eu gostaria de me reportar ao art. 16,
parágrafo 5; na nossa praxe parlamentar, a desig
nação de um Deputado ou Senador para relatar
matéria confere-lhe o direito e o dever regimentais
de expressar a sua opinião sobre a matéria em
exame. E esta matéria e esta opinião, uma vez
derrotada pelo colegiado a que se submete, cria,
evidentemente, a derrota desta opinião e a indica
ção de um novo Relator. Desde o primeiro mo
mento, já quando se discutia ainda emendas ao
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte, que se construiu, nesta Casa, por estar
mos numa Assembléia Nacional Constituinte, o
que já havia sido entendimento em outros preces
constituintes. Qual o entendimento? Deque, num
processo constituinte, a diferença do processo
legislativo ordinário, o papel do Relator é o de
buscar e expressar exatamente o quê? Expressar
aquilo que seja decidido pela maioria, aquilo que
seja opinião consolidade em votação. Tanto é as
sim que o nobre Constituinte Roberto Cardoso
ÃIves, que tinha dúvidas sobre o entendimento,
apresentou questão de ordem, em sessão plenária
da Assembléia Nacional Constituinte, e esta ques
tão de ordem foi resolvida pela Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte, num sentido exata
mente contrário aquilo que está aqui disposto no
parágrafo 5, do art, 16. Aqui se diz: se o parecer
do Relator não for acolhido, o Presidente desig
nará um integrante da Comissão, para redigir o
novo parecer, sendo-Ihes concedido o prazo até

a reunião seguinte. Não foi este o entendimento
da Mesa, em resposta à questão de ordem levan
tada pelo Constituinte Cardoso Alves,nem foiesta
a prática observada nesta Casa, ao longo destes
últimos três dias, quando, democraticamente, os
Relatores fizeram o quê? Fizeram o papel de con
solidar, num texto, aquilo que foi a expressão de
mocrática da maioria em cada uma das Subco
missões. Estas eram, Sr. Presidente, as observa
ções que eu gostaria de colocar à consideração
do Plenário, louvando, uma vez mais, o esforço
que fazemos todos sobre a Presidência de V.Ex",
no sentido de disciplinar, democraticamente, e
entendo, como bíblia, o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, os nossos tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Vou conceder a palavra, para uma questão de
ordem, a Constituinte Rita Furtado.

A SRA CONSlITUINTE RITA FURTADO - E
que avulsos nós vamos receber nesta reunião de
quarta-feira, às 17 horas?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
São os anteprojetos impressos, ordenados, e al
gumas propostas adicionais que foram feitas, no
caso da Subcomissão da Educação, direto à Sis
tematização. Então, tudo isto será publicado e
ordenado. Neste momento, deve estar aconte
cendo a reunião das Secretarias das Comissões,
sobre a maneira de apresentar. Há uma proposta
de que seja apresentado o avulso de cada Subco
missão, individualmente, ou que seja ordenado
por capítulos, integrando um texto único. Este
ponto está sendo decidido hoje e, amanhã, estes
avulsos serão distribuídos.

A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO
Então, basicamente, seria sobre esses avulsos que
nós faríamos as propostas de emendas?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Sim. A Mesa tem algumas informações a dar.
Primeiro, a idéia de termos um Regimento Interno
desta Comissão se deveu ao número de partici
pantes. Quanto maior a comissão, quanto maior
a complexidade de um organismo, de uma entida
de, tanto mais necessidade de que alguns critérios
sejam escritos e formalizados, para que haja uma
maior fluidezdos trabalhos. Segundo, a Comissão
de Sistematização elaborou também o seu pró
prio Regimento Interno. Este documento, muta
tis mutandis, é uma cópia razoavelmente fiel
do texto da Comissão de Sistematização, que foi
elaborado por técnicos, acompanhando sempre
e procurando nunca ferir o texto 90 Regimento
Interno Comum à Assembléia Nacional Consti
tuinte. É evidente que inúmeras objeções foram
feitas e outras certamente serão formalizadas,
mas eu quero dizer que o princípio geral foi aceito
pela Sistematização e está sendo aceito pelas ou
tras Comissões Temáticas, que também estão
adotando os seus próprios regimentos. Esta Presi
dência quer trabalhar em harmonia com o Plená
rio, e, tanto quanto possível, tentando interpretar
o sentimento da maioria. De modo que não há
qualquer preocupação de centralização de poder
de decisão, por parte da Mesa. Quanto mais fácil
for o processo de consulta ao Plenário, envolvi
mento do Plenário na participação e nas tomadas
de decísão, tanto melhor do ponto de vista do

Presidente. Entretanto, há um ponto que eu gosta
ria de chamar a atenção dos Srs. Constituintes;
é que nós devemos ter o cuidado de que a demo
craticidade não venha a prejudicar a fluidez dos
trabalhos, no que diz respeito, por exemplo, a
decisões sobre questão de ordem, problema sus
citado pelo Constituinte Hermes Zaneti e outros,
art. 13, e esta era a única observação que eu
pessoalmente, como Presidente, gostaria de fazer,
porque, em seguida, passarei os trabalhos para
o Primeiro-Vice-Presidente; o art. 13, parágrafo
único, da decisão da Presidência, em questão de
ordem, caberá, com o apoiamento de no mínimo
um terço dos integrantes da Comissão, recursos
escritos, sem efeitos suspensivos, à Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte. Dois pontos
aqui foram suscitados. O número, para apoia
mento de um terço, em relação ao qual não há
nenhuma objeção da Presidência para redução,
mas, foi sugerido também que, ao invés de o
recurso ser encaminhado à Assembléia Nacional
Constituinte, que ele fosse encaminhado ao Ple
nário. Aí, eu peço ao Plenário a atenção para um
detalhe: não há limite para o número de questões
de ordem; também não há limites para o direito
ao audi sensu, a discordância por parte do Plená
rio, por parte de cada um dos Srs. Constituintes,
da decisão do Presidente. Significa que nós pode
remos ter uma sessão inteira dedicada a decisão
sobre a questão de ordem, ou duas, ou três, por
que, a todo instante, as questões de ordem podem
ser levantadas; não há limites. Também não há
impedimento nenhum para o recurso ao Plenário,
nos termos propostos pelo Constituinte Hermes
Zaneti. Significa que, num dado momento, nós
podemos não discutir matéria substantiva, se os
Parlamentares resolverem levantar questões de
ordem em série e se, de cada questão de ordem,
couberem recursos ao Plenário, e, evidentemente,
contradita por parte da Presidência e por parte
de outros Parlamentares. Eu gostaria só de cha
mar a atenção para esse risco de que o zelo pela
democraticidade interna, nas tomadas de deci
sões, venham a comprometer o andamento dos
trabalhos. E insisto num ponto: esta Comissão
lutará contra o relógio. Nosso tempo é muito mais
exíguo do que o tempo das Subcomissões e nos
sa matéria é três vezes maior do que a matéria
das Subcomissões. De modo que peço a com
preensão dos Srs. Constituintes para este aspecto
e vamos ver se conseguimos encaminhar, de uma
forma eficaz, esta questão. Vou passar os traba
lhos agora. Ouço V. Ex'. Só pediria a V. Ex" que
fosse breve, porque, impreterivelmente, dentro de
5 minutos, tenho que deixar os trabalhos.

O SR. ANTÔNIO BRnTO - Sr. Presidente,
acho extremamente elogiável a sua preocupação
exatamente pela referência que faz ao tempo exí
guo que temos. Agora veja, este é o disposto
no Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte. V. Ex" haverá de ter, no enfrenta
mento deste problema, duas grandes vantagens:
primeiro, a sua experiência, o seu senso demo
crático, seguramente, haverá de nos dar, diante
de questões de ordem, decisões que, espero, pelo
que conheço de V. Ex", haverão de ter o apoia
mento desta Comissão. E, quando isto não ocor
rer, seguramente, estão aqui pessoas extrema
mente preocupadas em colaborar com V. Ex" e
realizar o trabalho dentro do prazo regimental.
Então, eu acho que, apesar de se criar esta p'ossi-
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bilidade, esta perspectiva, a sua competência, na
Presidência dos trabalhos, e a colaboração do
Plenário haverão de resolver estes problemas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Agradeço a V. Ex" a confiança que demonstra
no meu descortino, mas eu confesso a V. Ex"
que não me sinto merecedor desta unanimidade
que V.Ex" pressupõe que acontecerá das minhas
decisões. Muito pelo contrário, eu acho que nem
Cristo teve unanimidade. E é evidente que, num
Plenârio de 63, sempre haverá no rnínírno 3 pes
soas que discordarão da decisão do Presidente.
Como n6s estamos reduzindo o quorum, pelo
menos há uma proposta de redução de quorum,
por parte do Constituinte Hermes Zaneti, de um
terço, para 3 Constituintes apenas, eu creio que
vai ficar virtualmente impossível que este deside
rato, que este desejo, suponho mais um lance
assim do nobre Constituinte Antonio Britto, de
que eu tenha anuência do Plenário, cada vez mais
improvável que isto aconteça, na medida em que
nós reduzimos o quorum, para apoiamento, para
apenas 3 Srs. Constituintes. Entretanto, é uma
matéria que eu devolvo ao discemimento do Ple
nário; sugiro que seja ouvido também o Relator
a este respeito. Infelizmente, não posso ficar aqui,
neste momento. O nobre Vice-Presidente José
Elias assumirá os trabalhos. Agora, devo dizer que
o ordenamento proposto inicialmente que nós
venhamos a discutir, artigo por artigo, parece-me
o mais razoável e isto vai tomar tempo, mas não
vai prejudicar o fluxo das outras atribuições desta
Comissão, ou seja, a distribuição dos avulsos
acontecerá normalmente, porque esta é matéria
do Regimento Comum da Constituinte, e o fato
de nós, por ventura, não conseguirmos concluir
a deliberação sobre este Regimento, ainda hoje,
nem se prejudicará a distribuição do avulso, nem
se prejudicará a contagem de tempo, para a apre
sentação de emendas aos anteprojetos. Passo a
Presidência ao Sr. Vice-Presidente, José Elias,
com os agradecimentos pela atenção do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Vamos dis
cutir o art. 1°

O SR. CHICO HUMBERTO- Pela ordem, Sr.
Presidente, n6s estamos, a cada momento que
participamos da Assembléia Nacional Constituin
te, tendo um tipo de conduta, em termos de enca
minhamento das emendas, em termos de formu
lários. Estão exigindo formulários próprios. Nós
vamos ter também, a nível desta Comissão, for
mulários pr6prios, ou vai ser feito em papel da
Câmara, timbrado, simplesmente com a assina
tura? Porque já nos fizeram, por duas vezes, subs
tituir todas as propostas que tivemos, porque não
estavam em formulário próprio, devido para o
momento.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Serão for
mularios próprios, que serão distribuídos e enca
minhados aos Srs. Constituintes.

O SR. HERMES ZANETI - Uma sugestão
para procedimento dos trabalhos. Eu sugiro a
V.Ex"que leia simplesmente o enunciado do art
1°, art. 2° Quando houver destaques, pede-se, se
não houver destaques, V.Ex' prossegue para agili
zar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Pois não.
será feito. Estabelece as normas de trabalho da
Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Ciência

e Tecnologia da Comunicação. A Comissão da
família, da Educação, Cultura, Esporte, da Ciên
cia, da Tecnologia e da Comunicação, na forma
do art. 21, do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte aprovou e eu mando publi
cara seguínte norma: Art. 1°: a Comissão da famí
lia, da Educação, Cultura e Esporte, da Ciência
e da Tecnologia e da Comunicação reunir-se-á,
em dependência do Congresso Nacional, prefe
rencialmente no plenário da Comissão Técnica
de Transporte Comunicação e Obras Públicas
do Senado f E Ieral, sala 19, Ala Senador Alexan
dre Costa. Aí,. há uma mudança, porque parece
que nós vamo, reunir aqui no Nereu Ramos. En
tão, já teria aí uma modificação a fazer.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Eu proponho,
Sr. Presidente, para evitar problemas pouco práti
cos: "reunir-se-á em dependências do Congresso
Nacional".

O SR. P"IESIDENTE (José Elias) - Perfeita
mente. AI! .iêrn mais quer discutir?

OSR.C 5VALDO SOBRINHO-Eu queria fazer
uma sugestão: que nós fôssemos aprovando, arti
go por ar::Igo, para depois não ter que voltar atrás,
não é?

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Está em
discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo

permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Art. 2° O Presidente é o representante da Co

missão, coordenando e supervisionando os seus
trabalhos e a sua ordem, com a colaboração e
assistência dos demais Membros da Mesa. Tudo
na conformidade desta norma.

§ 1° O Presidente será substituído, em suas
faltas ou impedimentos, sucessivamente, pelo 1°
e 2° O Vice-Presidentes, ou pelo mais idoso.

Em discussão. (Pausa.)
§ 2° Verificando-se a vaga de qualquer cargo

da Mesa, far-se-á imediatamente a eleição para
o seu preenchimento, nos termos estabelecidos
no §2°,do art 2°,do Regimento Intemo da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Está em discussão. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo

permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Art. 3° Serão atribuições do Presidente, além

dos que estão expressas nesta norma, ou decor
ram da natureza das' suas funções, ou prerroga
tivas, e quanto às reuniões da Comissão Primeiro:
presidi-Ia e manter a ordem e a solenidade do
recinto; segundo: cumprir e fazer cumprir esta
norma e o Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte; terceiro: conceder a palavra;
quarta: solicitar ao orador que o declare, quando
for o caso, se vai falar a favor da proposição ou
contra ela; quinto: interromper o orador que se
desviar da questão, falar contra ou vencido, ou
faltar à consideração da Mesa ou do Plenário da
Comissão, a membros do Poder Público, e à As
sembléia Nacional Constituinte, advertindo-o, e,
em caso de insistência, retirando-lhe a palavra;
sexto: determinar o não acompanhamento de dis
curso ou aparte, pela taquigrafia; sétimo: suspen
der ou levantar a reunião, quando entender ne-

cesssário; oitavo: advertir o orador ou aparteante
quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo
que ultrapasse o tempo fixado nesta norma; nono:
decidir exclusivamente as questões de ordem e
as reclamações; décimo: anunciar a Ordem do
Dia e o número de Constituintes presentes; déci
mo primeiro: submeter à discussão e à votação
a matéria a isso destinada, estabelecendo o ponto
de questão sobre o qual deva ser feita a votação;
décimo segundo: anunciar o resultado da vota
ção; décimo terceiro: designar a Ordem do Dia
das reuniões; décimo quarto: convocar as reu
niões das Comissões e prorrogá-Ias de acordo
com esta norma.

Parágrafo único. O Presidente terá voto em
todas as deliberações da Comissão, em caso de
empate, prevalecerá o seu voto.

Em discussão.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Tenho um destaque a fazer, Sr. Presidente, é rápi
do. Só para registrar que no item 9, quando diz:
decidir conclusivamente as questões de ordem,
seria decidir as questões de ordem e reclamações,
ressalvado o disposto no Parágrafo único do art
13, que é o direito a recurso.

Parece óbvio. Acho que foi até um esqueci
mento áqui, porque, mesmo que não venha a
ser aprovado na proposta que eu fiz, mesmo que
fosse mantido o texto que já está aqui, deveria
haver a ressalva, na medida em que há direito
a recurso.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Com a
palavra o nobre Relator Artur da Távola.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - O meu
destaque é da mesma natureza, de maneira que
não há necessidade.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Em discus
são. (Pausa.)

Não havendo quem queira usar a palavra, en
cerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Então, ficaria o art. go assim: decidir conclusi

vamente as questões de ordem e as reclamações,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art
13.

- Das reuniões
Art. 4° As reuniões ordinárias ou extraordinâ

rias terão duração de 3 horas, podendo ocorrer
a sua prorrogação, a critério do Presidente ou
a requerimento de 1/3 dos integrantes da comis
são.

Em discussão.

ASRA CONSTITUINTE CRIS1lNA TAVARES
Queria diminuir este 1/3 para o número que seria
necessário para os pedidos de verificação, para
os pedidos de apresentação de emendas. Acho
que teríamos que ter um número comum, que
sugiro seja o número 3.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Alguma
outra proposta?

Em votação.

A SRA CONSTITUINTE RITA fURTADO - A
proposta que o número seja comum eu acato,
mas a proposta de que seja mantido o n9 10,
em geral.
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o SR. CONSillalNTE ANTONIO BRnTO 
Sr. Presidente, volto a insistir para o fato de que
nós estamos fazendo, para esta Comissão, o quê?
Qm trabalho de criação de normas que são obvía
mente vinculadas às normas gerais desta Casa,
o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte. Se lá houve a definição democrática
de determinados critérios proporcionalmente ao
conjunto de 559, nós estaremos, primeiro, des
cumprindo o espírito do Regimento e, segundo,
tomando esta Comissão menos democrática, ao
fixarmos um número absolutamente fora de pro
porção. Por isso, 3 não é um número aleatório;
é o número que, no universo de 63 corresponde
aos 35 do universo de 559.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Sr. Presi·
dente, eu queria fazer uma sugestão à Comissão
para que nós não interrompamos a discussão
aqui, neste ponto, a propósito da quantidade de
número necessário para esse tipo de delibera
ções.

Eu sugeriria que, neste artigo 49, a deliberação
da prorrogação ficasse a critério do Plenário da
Comissão. Tenho a impressão de que é bem mais
democrático que a prorrogação seja decidida pelo
Plenário da Comissão.

Veja bem: as reuniões ordinárias ou extraor
dinárias terão duração de 3 horas, podendo ocor
rer a sua prorrogação a critério do Presidente ou
a requerimento de...

Eu mantenho a idéia. Eu tenho a impressão
de que, a critério de quem seja, proposto por
quem seja, o Plenário decida.

O SR. CONSmaINTE HERMES ZANETI 
Eraa proposição que eu ia fazer,eminente Relator,
simplesmente acresceria aí: "podendo ocorrer a
sua prorrogação a critério do Presidente, ou re
querimento de 3 membros da Comissão, e apro
vação do Plenário, até porque, se o Plenário não
estiver de acordo, não adianta nem mesmo deixar
o número que está aqui, porque não vai haver
quorum para decidir nada. Esta a ponderação
que ia fazer.

O SR. CONSTITQINTE OSVALDO SOBRINHO
- Sr. Presidente, eu só pediria que cada orador
que ocupasse a tribuna declinasse o nome para
que fosse constatado nas gravações da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - São duas
propostas uma proposta de 3 e a do Regimento.

Está em votação.

O SR. CONSillQINTE GQMERCINDO MILHO
MEM-Sr. Presidente, sou membro suplente des
ta Comissão e tenho muita satisfação de estar
aqui participando dos trabalhos.

No entanto, não tenho direito de voto e não
gostaria de estar votando. Mas, a maneira como
o Sr. Presidente está encaminhando a votação
está me fazendo votar.

O SR. PRESIDENTE(José Elias) - V.Ex' pode
votar. V.Ex' está em exercício.

O SR. CONSill(JJNTE GQMERCINDO MILHO·
MEM - Não, eu tenho o meu titular que está
presente.

Sou suplente na Subcomissão, não sou efetivo
de nenhuma Subcomissão desta Comissão temá
tica.

Então, gostaria de consultar o Sr. Presidente
é que, pela maneira que está sendo encaminhada
a votação, está se fazendo ...

O ·SR. PRESIDENTE (José Elias) - Isto não
tem nada a ver, não, Sr. Constituinte. É suplente
da Comissão.

Se é da Subcomissão, portanto, é da grande
Comissão.

O SR. CONSillQINTE GQMERCINDO MILHO
MEM - Este é um caso específico. Mas pode
haver, em geral, e pode acontecer também de,
eventualmente, chegar o Constituinte OlívioDutra
e eu gostaria de permanecer no recinto partici
pando das discussões, dos trabalhos, e a maneira
como está sendo encaminhada a votação fazcom
que qualquer eventual suplente, que esteja aqui,
acabe votando também.

Porque fica assim: os que concordam perma
necer como estão e eu, permanecendo como me
encontro, acabo votando.

Então, gostaria de propor que o encaminha
mento fosse assim: aqueles que concordam le
vantem o braço.

O SR. HERMESZANETI-Sr. Presidente, pare
ce que há alguma dúvida sobre como ficaria o
texto. Eu me permitiria, então, ler a V.Ex' a pro
posta que eu faria com a incorporação da suges
tão do eminente Relator e com a proposta do
eminente Constituinte Antônio Britto.

As reuniões ordinárias ou extraordinárias terão
a duração de três horas, podendo ocorrer sua
prorrogação, a critério do Presidente - entendo
que isto deva ser ressalvado - ou a requerimento
de três membros da Comissão, âprovado pelo
Plenário.

O SR. ARTQR DA TÁVOLA - Aprovado pelo
Plenário o quê? O requerimento do Presidente
ou é a proposta ...

O SR. HERMES ZANETI - Penso que, como
está redigido no texto, já está esclarecido. Depois
da palavra Presidente, há uma vírgula e, depois,
segue; ou a requerimento.

O SR.ARTaR DATÁVOLA - Portanto, o Presi
dente prorroga a seu critério, sem ouvir o Plená
rio...

O SR. HERMES ZANETI - O que eu penso
que é correto.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Mas que
fique claro, para a Comissão, essa deliberação.

O SR. HERMES ZANETI - Eu fiz a ressalva
e disse que entendia correto que o Presidente
pudesse prorrogar a sessão, porque o Presidente
tem responsabilidade maior de conduzir os traba
lhos e vencer prazos. Então, eu penso que o Plená
rio deve assegurar ao Presidente esta prerrogativa.

ASM CONSTITQINTE RITA FQRTADO-Pe
ço a pelavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Com a
palavra a nobre Constituinte Rita Furtado.

A SRA.CONSillalNTE RITA FQRTADO- É
que houve uma dúvida na questão de ordem,
e me pareceu que a proposta do nobre Relator
seria a critério do Presidente, ou submetida a Ple
nário. Estão me informando que não; que o Rela
tor também propôs que a requerimento de 3 ...

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Eu havia
proposto a requerimento de qualquer dos seus
membros. Parecia-me mais prático, naquele mo
mento, caso se ficasse discutindo se eram 3 ou
10. Mas parece que a Comissão está assente que

sejam 3 e que o Presidente possa prorrogar a
seu critério.

A SRA.CONSTIT(JJNTE RITA FaRTADO - E
que possa submetê-Ia a Plenário.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Na hipó
tese de haver requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Está em
votação. Quem estiver a favorque levante o braço.
(Pausa.)

Aprovado.
Art. 50

"As reuniões ordinárias serão realizadas às
terças, quartas e quintas-feiras, às 9 horas
da manhã, e as extraordinárias serão convo
cadas pelo Presidente, de ofício,ou a requeri
mento de 113 (um terço) dos integrantes da
Comissão."

Está em discussão.

O SR. CONSTITQlNTE
Proponho, Sr. Presidente, a mesma fórmula do
artigo anterior ... (Fora do microfone.)

O SR. OSVALDO SOBRINHO- ama questão
de ordem, Sr. Presidente. Eu acho, é o meu ponto
de vista, que aí já é a convocação de uma reunião
e aí não caberiam 3, teria de ser 1/3 (um terço)
mesmo, porque convocar uma Comissão desta
não pode ser simplesmente pela vontade de 3
Teria que ter uma maioria mais expressiva.

A SM CONSTITQINTE CRISTINA TAVARES
- O Plenário. Então, ouvido o Plenário. A maioria
.(Fora do microfone).

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Consti
tuinte CristinaTavares, não seria o caso de estabe
lecer "ouvisse o Plenário"? Porque pode haver
a hipótese de um grupo de Srs. Constituintes exi
gir, por alguma razão, uma reunião extraordinária.
Então, uma vez fixado o quorom para essa exí
gência, ela se fará. Como o Plenário não está
reunido, se nós colocarmos a dependência de
ouvir o Plenário, impossibilitamos uma reunião
da Comissão.

O SR. HERMESZANETI - Só queria, por esta
mesma razão, referir o fato e, em seguida, dizer
que por se tratar da convocação de uma reunião
extraordinária, parece razoável que aqui h'!ia um
número especial e, aí, se dá o inverso. E para
assegurar a manifestação de vontade de um nú
mero expressivo, para que uma coisa venha a
ocorrer.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Fausto Rocha.

O SR. CONSmQlNTE FAaSTO ROCHA 
Só para lembrar o seguinte: hoje é terça-feira.
O primeiro avião que pousou em Brasília foi o
meu; foi o primeiro que saiu de São Paulo e de
outros Estados e chegou aqui às 9:20horas. U
primeiro avião a pousar hoje em Brasília, às 9
horas e 30 minutos; então, dá para chegarmos
aqui, ou 9 horas e 35 minutos.

. Então, minha sugestão era de que, a exemplo
da. nossa Subcomissão de Ciência, Tecnologia
e Comunicação, o Plenário estudasse a possibi
lidade de, ao invés de ser às 9 horas, fosse às
9 e 30 horas, terminando pelo horário previsto
ao meio dia e meia, o que não prejudicaria o
almoço.
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o SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Mendes Ribeiro

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sr. Presidente, tudo o que foideliberado aqui está
certo até agora. Só tenho uma observação a fazer:
terças, quartas e quintas-feiras, reuniões ordiná
rias. Então, que se fixasse que segunda e sextas
feiras - já fizesta observação ontem - se ouvis
sem os testemunhos programados, às segundas
e às sextas-feiras,isso obviaria,viriamàs segundas
e às sextas-feiras aqueles que, realmente, estives
sem interessados em ouvir as palestras, que não
interfeririam no desdobramento normal dos tra-.
balhos da Comissão que, pelo tempo exíguo, fica
riam, então, reservados e a salvo nas terças, quar
tas e quintas-feiras, às 9 e 30 horas, de acordo
com o quorum previsto, de acordo com tudo
o mais, apenas com esta observação feita.A pro
posta objetivaé esta: que as palestras que já foram
anunciadas e o rol dos convidados já foideclinado
aqui fossem marcadas para segundas e sextas
feiras, ficando terças, quartas e quintas-feiras, co
mo diz aqui, apenas para sessões plenárias de
deliberação ou discussão.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIODE BORBA
Sr. Presidente: no parágrafo 4",do artigo 34, diz:

"as sessões extraordinárias são convocadas
também pelo mesmo número de Constituintes
-35"

Então, acredito que ai]ui não deva haver diver
gência sobre o número estipulado de 3, porque
o Regimento, também para as sessões extraordi
nárias, exige uma convocação do Presidente ou
de 35 Constituintes; então, há similitude e, conse
qüentemente, deve ser mantido o mesmo nú
mero.

OSR. ERALDO TINOCO-Sr. Presidente, tam
bém de acordo com a exigência de 113, até por
que, sem o cumprimento dessa exigência, a reu
nião estaria comprometida pela falta de quolUm.
Então, o Requerimento de 1/3 significa que 113
dos membros da Comissão estará comprometido
a oferecer quorum a essa reunião extraordinária.

Quanto à sugestão do ilustre Constituinte Men
des Ribeiro,parece-me que não é objeto de inclu
são, no Regimento, até porque, eventualmente,
às segundas e sextas feiras,poderemos estar com
prazo de votação ou de deliberação caindo nesses
dias, onde comportasse uma reunião extraordi
nária para esse fim e, em outros dias, terças, quar
tas e quintas, poderemos ter - como provavel
mente teremos, na próxima semana - um prazo
que caberá ao Relator oferecer o seu parecer,
quando a Comissão não estará, necessariamente,
reunida.

Então, poderia ser aproveitado para ouvirmos
esses depoimentos que interessam à Comissão.

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Acredito que
esta questão levantada pelo Constituinte Mendes
Ribeiro e pelo Constituinte que ocupou a tribuna
ficaria a ~terlori, porque não está implícita
nes~e artigo, Rara questão de discussão e aprova
ção no momento. Então, ela seria a ~terlorl.

O SR. CONSillUINTE FAUSTO ROCHA 
Sr. Presidente: A sugestão do início às 9 e 30
que apresentei parece que obteve um tal aceita·
ção que o novo consenso que se forma, segundo
me parece, é de que as reuniões possam começar

às 10 horas, terminando 1 da tarde, permitindo
que Deputados que venham de Estados mais dis
tantes e, neste período do ano em que geralmente
o frio começa a chegar e 05 aeroportos abrem
mais tarde, então, fica esta sugestão.

O segundo ponto é o seguinte: na experiência
que tivemos na Subcomissão, pelo menos da nos
sa, de Ciência, Tecnologia e Comunicação, nós
ouvímos doutos pareceres, ilustres representantes
de entidades que tomaram um tempo bastante
grande, foi muito proveitoso, porém, percebemos
que a parte final, mais substancial, que era a dis
cussão entre nós para conhecermos o pensamen
to de cada um dos Srs. Constituintes foi muito
prejudicado, foiaté atropelado, chegando ao pon
to de, na hora da discussão e da votação, nós
tínhamos apenas um minuto, para o proponente
apresentar sua defesa, não mais do que isso. E
creio que cada um dos Srs. Constituintes terá
se sentido prejudicado, dando-se um tempo bem
maior às preleções e eu queria sugerir o inverso
ou até, dado ao curtíssimo prazo, deixar as pales
tras para uma fase subseqüente, quando teremos
tempo ainda de formar melhor o nosso conceito
para a votação final em plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Está em
votação.

Os Srs. Constituintes que a aprovam com os
destaques levantem o braço.

O SR. FAUSTOROCHA-Sr. Presidente, uma
questão de ordem. Acho que deveríamos colocar
primeiro a questão do horário. Como está na pro
gramação do anteprojeto ou 9:30 ou lO?

O SR.ARTUR DATÁVOLA- Hátrês hipóteses:
9,9 e meia elO.

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Portanto, exis
tem duas propostas, uma de 9 e outra de 10
horas.

O SR. ARTUR DA lÁVOLA - De 9 às 12 e
de 10 às 13.

O SR. PRESIDENTE(José Elias) - Em vota
ção. Os que estão favoráveisao horário de 9 horas
levantem o braço.

O SR. HERMES ZANETI - Sugiro, como já
consta do Regimento, que se vote a outra pro
posta. Se ela for aprovada derruba o Regimento;
se não, mantem o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Está em
votação a proposta das 10 horas.

Quem estiver a favor levante o braço. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTEJosé Elias - Nós temos,
agora, duas propostas: de um terço dos Consti
tuintes para querem que é do Regimento e de
três Constituintes.

Fica mantido o texto
Está em votação a proposta do Art.5°
Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam o Art. quei

ram levantar o braço. (Pausa.)
Aprovado.
Art. 6° O trabalho da Comissão será inciado

com a presença de, no mínimo, um terço dos
seus integrantes, obedecendo a seguinte ordem:
1°) votação, com qualquer número, da Ata da
reunião anterior, distribuída em cópias aos mem
bros da Comissão, permitindo a sua retificação

por escrito; 2°) leitura sumária do expediente; 3°)
comunicação da Presidência e da do Relator;4°)
Ordem do Dia, leitura, discussão e votação de
requerimentos, relatórios, pareceres e outras pro
posições.

Em discussão. (Pausa.) Se ninguém deseja dis
cutir, em votação.

Os Srs, Constituintes que aprovam levantem
o braço. (Pausa.)

Aprovado.
"Art. 7° O comparecimento dos inte

grantes da Comissão verificar-se-á pelo livro
de assinaturas, aberto trinta minutos antes
do início da reunião."

Em discussão. (Pausa.) Se ninguém deseja dis
cutir, em votação.

Os Srs. Constituintes que o aprovam levantem
o braço. (Pausa.)

Aprovado.
Art. 8" - Os suplentes partidários da Comis

são serão convocados, pelo Presidente, ao anun
ciar o Ordem do Dia,para participar dos trabalhos
de cada reunião, obedecida a ordem de suas assi
naturas no livropróprio, e em número correspon
dente ao dos respectivos titulares ausentes, que
não mais poderão assumir seus lugares na mes
ma reunião. Em discussão. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Men
des Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO 
Sr. Presidente, eu proponho que se suprima "que
não mais poderão assumir seus lugares na mes
ma reunião". Por tudo aquilo que já foi dito a
respeito aqui pelo Deputado que presidiu a Sub
comissão, da qual eu tive a honra de fazer parte

I e até porque, em homenagem aos que presidem
normalmente os trabalhos desta Casa. Veja, V.
Ex' está exercendo a Presidência. Se o Consti·
tuinte titular voltar, V. Ex' volta à Vice-Presidência
e S. Ex' assume. Isso também ocorre na Câmara,

. na Assembléia Nacional Constituinte, quando o
Sr. UlyssesGuimarães volta,reassume a qualquer
hora. Eu acho que é lógico:-otitular,quando vem,
reassume, salvose houver já deflagrada uma vota
ção.'Mas, de um artigo para o outro ele pode
reassumir. É a minha sugestão. Eu coloco aqui,
salvo se se deflagrada a votação de um artigo.

Aí, ele espera o próximo artigo e entra para
votar.

Sr. Presidente, é em função, inclusive, da se
guinte situação: suponhamos que, no decorrer
de um processo de votação, ressalvada essa hipó
tese de um artigo, de uma votação em curso,
mas, no processo de votação, se o suplente tem
necessidade de se retirar.E uma coisa que pode
acontecer; uma votação longa e o suplente em
uma necessidade qualquer. Quem assume o lu
gar dele? Umoutro suplente? Por que não o titular,
se já presente? Quer dizer, o segundo suplente
tem prerrogativa maior do que o titular?É evidente
que essa norma é inteiramente desnecessária,
porque contraria todo o processo normal de titula
ção e de suplência.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OUVEIRA
- Acho que foi prejudicada a minha intervenção
mas, de qualquer maneira, apenas para clarear
a redação gostaria de dar uma contribuição. E
em número correspondente, quando chega ao
final, aos dos respectivos titulares ausentes. Aí,
teríamos que colocar qualquer coisa que diga:
estes só não reassumirão se houver iniciado um
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processo de votação, um processo de votação
se entende que está colocada em votação e come
ça a chamada nominal. Então, tem-se que redigir
de acordo. Obrigado.

o SR. CONSTITUITE CHICO HUMBERTO 
Peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Chico Humberto.

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Na verdade, nós teríamos que suprimir também,
anteriormente, a este final, "o suplente partidário
da Comissão será convocado pelo Presidente".
Ai, retirar-se-ia ao anunciar a Ordem do Dia,
porque, se não, nós ficaríamos desconectados
no total da reunião. E dar-se-ia então, no final,
que não poderá assumir, se estiver a Comissão
em processo de votação.

O SR. AROLDE DE OUVEIRA - Peço a pala
vra, para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. MENDES RIBEIRO - É que pode haver
uma confusão que foi alertada pelo Constituinte
Hermes Zaneti. S. Ex" tem absoluta razão. A ex
pressão correta é "enquanto durar a coleta de
votos". Ai, ele não pode. No momento em que
terminar a coleta de votos, ele volta e assume,
para o próximo processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) -Acho mes
mo que, aí, poderia ser titulares ausentes. Acho
que este resto é redundante. V. Ex' não acha?
Porque chegou o titular, o suplente não está mais
ausente.

O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO 
Eu acho que-ele está praticamente fora. Eu gosta
ria imensamente de concordar com o meu colega
que dirige os trabalhos. Mas não é questão de
preciosismo, é que se nós colocarmos aqui: "em
números correspondentes aos dos respectivos ti
tulares ausentes", pode ocorrer que o Presidente
coloque em votação o art. 8° do parecer; defla
gre-se a votação, e, um minuto antes do voto
entre o titular e já substitui o outro que está prepa
rado para votar o artigo. Fase de coleta de votos,
não me parece correto. No restante, sim.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Florestan Fer
nandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Quero aprovar isto aqui, porque eu
já me vi numa situação como esta. O professor
Gumercindo Milhomem assumiu a discussão de
um problema que dizia respeito ao salário-edu
cação, introduziu, na discussão, elementos novos
e deu à discussão uma direção diferente. Eu, co
mo titular, precisei sair. Ao voltar, percebi que
a discussão tinha avançado bastante e que, por
tanto, era melhor que S. Ex" votasse e não eu.
Eu precisei ficar esperando, no corredor, até que
terminasse a votação. Quando eu pensei que tinha
terminado, entrei e não tinha. Ai, precisei sair de
novo. É melhor evitar isso. Seria uma norma mui
to bem-vinda essa que esclarecesse que, quando
suplente assume a discussão de um problema,

ele deve ir até o fim do processo, naquele caso,
naquele assunto, em que está naquela votação,
naquele artigo.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO DE JESUS
- Eu estou um tanto preocupado com a discus
são desse artigo, porque o Dugurt já afirmava
que a quimera eterna dos homens é julgar que
possam inserir, nas Constituições, uma perfeição
que eles mesmo não têm. Então, nós devemos
tomar o cuidado, como parece que há o consenso
da maioria, de que não devemos, sob hipótese
alguma, deixar o suplente discriminado. Se fora
num processo de votação, que ele continue sendo
aceito durante aquela sessão. Eu perguntaria ao
Sr. Presidente como ficará a questão do suplente
que não é convocado, mas que tem a vaga no
período da votação e ele aparece voluntariamente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Assinando
o livro, ele vota.

O SR. MENDES RIBEIRO - Permita V. Ex",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. HERMES ZANETI - A tentativa de dar
uma redação ao artigo, sei também que não vai
ser unânime, porque já houve manifestação con
trária, mas seria:

Artigo 8°:

"Os suplentes partidários da Comissão se
rão convocados, pelo Presidente, a participar
dos trabalhos, obedecida a ordem de suas
assinaturas, em livro próprio, emnúmero
correspondente aos dos respectivos titulares
ausentes, que não poderão assumir enquan
to a Mesa estiver colhendo os votos."

O SR. CONSTITUINTEOROLDE DE OUVEIRA
- V.Ex" poderia repetir o texto como V.Ex" su
geriu?

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Vou repetir, dizendo que agradeço o apoio do
eminente Constituinte Arolde de Oliveira.

Artigo 8°:

"Os suplentes partidários da Comissão se
rão convocados, pelo Presidente, a participar
dos trabalhos obedecida a ordem de assina
turas em livro próprio, em número corres
pondente aos dos respectivos titulares ausen
tes, que não poderão assumir enquanto a
Mesa etiver colhendo os votos:'

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Mais algu
ma sugestão?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Sr. Presidente,
eu gostaria de pedir ao Constituinte Zanetti ainda
um maior esclarecimento, porque a expressão
enquanto a Mesa estiver colhendo os votos não
deixa claro se é aquela votação momentânea, a
da volta do titular, ou se toda a votação. Não
sei se a dúvida é só minha.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Meus respeitos a V. Ex" Agora, veja bem que a
expressão: "enquanto a Mesa estiver colhendo os
votos" é uma expressão objetiva. Isto é colher
os votos. O resto será processo de discussão,
questão de ordem, em fim, qualquer outra coisa,
nova votação. Agora o ato, a expressão "colhendo
os votos" é objetiva e identifica quando a Mesa
está chamando cada um dos membros paravotar.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Aquela votação
ou todas as votações? Porque ficou dúvida se,
iniciado o processo da votação, a sua emenda

abarca todo o processo da votação, ou apenas
o voto que está se dando no momento.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Eu posso aceitar a expressão do eminente Consti
tuinte Mendes Ribeiro,dizendo: "Enquanto a Mesa
estiver colhendo os votos, dizendo artigo por arti
go, em cada caso, podemos agregar isso. Esse
Constituinte, no entanto, entende que isto não
é necessário, porque a expressão: "Enquanto a
Mesa estiver colhendo os votos significa exata
mente o processo de enunciarmos o voto de cada
Constituinte".

O SR. ERALDO TINOCO - Quero oferecer
uma humilde sugestão. Ao invés de falarmos na
negativa, vamos falar afirmativamente, Sr. Relator,
com a seguinte relação: "os Correspondentes aos
seus respectivos titulares ausentes, que só pode
rão assumir seus lugares, na votação seguinte.
Ai, esclarece o assunto".

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- Eu, realmente, estou em dúvida. Parece-me
que, nas sugestões oferecidas, eu não estou afir
mando, estou querendo saber. Suponhamos; nós
estamos votando o Regimento Interno estamos
no art. 8°.Como suplente do Partido dos Trabalha
dores, está aqui o primeiro suplente que assinou
o livro, está na titularidade. Nesse momento, en
traria o titular Olívio Dutra, seria que, só no art,
8°,S. Ex" não teria direito de votar, ou em todo
o processo da votação de todo o Regimento Inter
no. Então, é pelo artigo. Então, a sugestão do
Eraldo Tinoco é absolutamente mais compreen
sível.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Eu lembro
apenas ao Constituinte zaneti que a minha discor
dância não é contra a sua forma. Eu acho que
a forma é boa. Apenas tiraria o "5", para que
fique absolutamente claro: enquanto estiver sen
do colhido o voto, e não "os votos", porque os
votos dá a idéia de plural. É essa a idéia. Assim,
precisa mais. Nada obstante, a sugestão do Cons
tituinte Eraldo Tinoco também atinge a mesma
finalidade.

Está em votação.

O SR. CONSTITUINTE.HERMES ZANETI 
Eu acolho a sugestão para que se coloque no
singular: enquanto a Mesa estiver colhendo o voto.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Então, eu
vou ler, novamente, mais ou menos, como anotei
aqui:

Artigo 8°:

"Art. 8" Os suplentes partidários da Co
missão serão convocados pelo Presidente,
a participar dos trabalhos de cada reunião,
obedecida a ordem de suas assinaturas no
livro próprio, e em número correspondente
aos dos respectivos titulares ausentes, que
não mais poderão assumir enquanto a Mesa
estiver colhendo o voto."

Concedo a palavra à Constituinte Rita Furtado.

A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO - A
título de sugestão, poderia ficar, "em número cor
respondente aos dos respectivos titulares ausen
tes, que reassumirão, desde que não esteja em
momento de chamada nominal para a votação".
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Eu acho que aí também fecha, pois são várias
as chamadas nominais.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Consti
tuinte RitaFurtado, só para que possamos anotar
aqui a sua proposta.

A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO - Se
ria na parte final: "Em número correspondente
aos dos respectivos titulares ausentes, que reassu
mirão desdeque não esteja em momento de cha
mada nominal para a votação".

O SR.PRESIDENTE(José Elias)- Então, três
propostas.

O SR. RELATOR (Arturda Távola)-A palavra
votação também remete a um critério vago. O
que é votação? É o processo? Talvez a forma
da Constituinte Rita Rutado precise a vontade ge
rai da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Está em
votação a proposta da Constituinte Rita Furtado.

Os Srs. Constituintes que aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Das Atas:

"Art. 9<' De cada reunião será lavrada ata
suscinta, datilografada em folha avulsa e ru
bricada pelo Presidente, depois de aprovada
pelo Plenário."

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Constituintes

que queira fazer uso da palavra, encerro a discus
são.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

"Art. 10. De cada reunião será elaborada
ata circunstanciada contendo todos os por
menores dos trabalhos, que será publicada
no Diário da Assembléia Nadonal Cons
tituinte."

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Constituintes

que queria fazeruso da palavra, encerro a discus
são.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Dos trabalhos:

"Art. 11. Serão verbais ou escritos, e
imediatamente despachados pelo Presiden
te,os requerimentos que solicitem:

1-a palavra, ou a sua desistência;
li-leitura de qualquer matéria sujeita ao

conhecimento da Comissão;
111_observação de dispositivos desta nor

ma;
IV- verificação de votação, com o apoia

mento de 113 dos integrantes da Comissão;
V- retirada, pelo autor, de requerimento;
V1- informações sobre a Ordem do Dia."

Em discussão.

O SR.CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA
- Proponho, nobre Presidente e Srs. Constituin
tes, que se faça a leitura do caput com cada
número e cada item e vamos colocando em vota-

ção, pois fica mais fácil, porque eles são estan
ques.

O SR. PRESIDENTE(José Elias) -

"Art. 11. Serão verbais ou escritos, e
imediatamente despachados, pelo Presiden
te, os requerimentos que solicitem:
1-a palavra, ou a sua desistência;"

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Constituintes

que queira fazer uso da palavra, encerro a discus
são.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

"li-leitura de qualquer matéria sujeita ao
conhecimento da Comissão;"

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Constituintes

que queira fazer uso da palavra, encerro a discus
são.

Em votação.
Os Srs.Constituintes que aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

"111- observação de dispositivos desta
norma;"

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Constituintes

que queira fazer uso da palavra, encerro a discus
são.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

"IV- Verificaçãode votação, com o apoia
mento de 1/3 dos integrantes da Comissão;"

O SR.HERMES ZANETI- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(José Elias) - Concedo
a palavra pela ordem ao nobre Constituinte.

O SR. HERMES ZANETI- Primeiro, eu queria
fazer uma sugestão a V.Ex' datavenia do Consti
tuinte Arolde de Oliveira, gostaria de saber, se
S. Ex' concordasse, se poderíamos seguir essa
sistemática sugerida, só que não fizesseuma vota
ção para cada item, e sim que a votação se fízesse
ao final da leitura do artigo. Quando houvesse
problema, fazia-se e, discutia-se o destaque. Se
gue e, quando tiverterminado de apreciar o artigo,
aí, então, poderia votar.

A sugestão, em relação ao ponto 4, é aquela
que eu fiz, no inicio dos trabalhos, sugerindo a
redução de 1/3 para 3 membros, com a funda
mentação já destacada aqui pelo eminente Cons
tituinteAntonio Britto,ou seja, verificação de vota
ção, com o apoiamento de 3 integrantes da Co
missão.

O SR. PRESIDENTE(José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre ConstituinteArolde de Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA
- Eu ouvi as intervenções anteriores, com muita
atenção. São realmente sábias e inteligentes para
reduzir esse número para 3, não mantendo a pro
porcionalidade do grande Plenário.Contudo, esse

nosso trabalho aqui, no ambiente da Comissão,
data venia, ele tem características muito pró
prias, o tempo realmente é algo que nós não
dispomos em abundância, e, se nós tivermos 3
Constituintes apenas apoiando essa verificação
de votação, nós teremos facilitado uma série de
interferências e, criando aqui esse princípio, ele
vaise transferir a outros artigos, lá na frente, como
nós já vimos, e nós podemos entrar naquele moto
continuo das questões de ordem. Eu queria deixar
a minha experiência, novamente, aqui, como Pre
sidente da Subcomissão, de que podemos entrar
em um processo de confusão, de desorganização
e de, principalmente, obstrução indevida dos tra
balhos, por mecanismos que nem sempre são
aqueles que nós apreciamos mais nos trabalhos
parlamentares. Eu propunha que 1/3 pode ser
muito, mas que ficássemos como eu disse, com
o quorum simples de 10 ou 11 Constituintes
de cada Subcomissão. Eu, então, mantenho, ao
invés 113, 10 ou 12 integrantes da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO 
Sr. Presidente, primeiro, há aqui uma confusão:
não se pede verificação de votação, onde a vota
ção já é, por definição e pelo Regimento, nominal.
Este é o caso de todas as votações que incluam
matéria Constitucional. Logo, o que se assegura
aqui é a verificação de votação para os casos
em que ela não é obrigatória. Quais são esses
casos? - Casos relativos ao andamento dos tra
balhos. É evidente que se trata aqui de assegurar
que esta norma não fira o que é o Regimento,
sob pena de estar indo contra o que foi decidido
pelos 559. Nada tem a ver com obstrução de
trabalho nenhum. Trata-se de assegurar que se
explicite, se faça assumir a responsabilidade e
declinar nominalmente o voto de todos aqueles,
ao longo do processo Constituinte, haverão de
contribuir para exatamente explicar o que estão
pensando.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA
- Eu concordo com o Constituinte Antonio Brit
to. Realmente, S. Ex' tem razão para este caso
de verificação de votação. Acho que bastaria um
único Constituinte. Tudo esclarecido; é correta
a posição de S. Ex' Eu falei que vamos criar,
neste item, um precedente que vai, depois, ser
transportado para os itens na frente, que conhece
mos, quando se referem a pedidos de ,destaque
por escrito. Então, por isso, eu preservei. Neste
caso, eu proponho que a verificação de votação
possa ser feitapor um único Constituinte,ou qual
quer Constituinte da Comissão, para depois, dis
cutirmos o tema de fundo mais à frente.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO 
Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE(José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Antonio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO 
O que pretendo é exatamente estabelecer o prece
dente. O precedente que é determinado a todos
nós, pelo Regimento, que só se dá em matéria
processual, em matéria do andamento regimental
dos trabalhos, e de modo que tenhamos todos
um procedimento absolutamente democrático
aqui, pois, seguramente, pela responsabilidade de
todos os Constituintes e pela consideração de
todos, sobre a questão de prazos, dar-se-á nos
casos em que houver necessidade.



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta-feira 8 175

o SR. PRESIDENTE (José Elias) - São duas
propostas: a do Constituinte Zaneti, e a de Arolde
de Oliveira.

Em votação a proposta do Constituinte Zaneti.
Os Srs. Constituintes que aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Votaram a favor dez Srs. Constituintes.
Os Srs. Constituitnes que forem contra levan

tem o braço. (Pausa.)
Não é bem contra. Os que são favoráveis à

proposta do Constituinte Arolde. (Pausa.)
16 Srs. Constituintes.
Aprovada a proposta Arolde de Oliveira.

"V- retirada, pelo autor, de requerimen
to;"

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Constituintes

que queira fazer uso da palavra, encerro a discus
são.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

"VI-Informações sobre a Ordem da
Dia".

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Constítuíntas

que queira fazer uso da palavra, encerro a discus
são.

Em votação.
Os Srs. Constituintes, que aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo

a palavra à nobre Constituinte Cristina Tavares.

ASRA CONSTIr<.IINTE CRISTINA TAVARES
Nós fizemos 6 votações, quando poderíamos ter
feito uma votação só. Temos que votar 19 artigos
e temos que votar todos os calendários. Então,
eu proponho, não obstante a leitura detalhada
de item por item, mas salvo o destaque, o artigo
seja aprovado na sua totalidade, se não, vamos
ficar aqui muito tempo, e com muita matéria para
votar.

O SR.PRESIDENTE(José Elias) Aceitoa ques
tão de ordem proposta pela nobre Constituinte
CristinaTavares.

"Art. 12. Serão escritos, não terão dis
cussão nem encaminhamento, e depende
rão de deliberação do Plenário da Comissão,
os requerimentos que solicitem:

l-votação destacada de emenda, com
o apoiamento previsto no artigo 15, letras
ua" e ub"·

n- votaçâo de matéria, a~go por artigo,
ou de emendas, uma a uma;

11\ - encerramento de discussão, tendo
usado da palavra pelo menos 4 (quatro) ora
dores, sendo 2 a favor e 2 contra;

N - preferência;
V- votação pelo processo nominal;
V1- adiamento de votação e discussão.
Parágrafo único. Outros requerimentos,

não especificádos nesta Norma, igualmente
dependerão de decisão do Plenário da Co
missão."

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Artur da Távola
para uma questão de ordem.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Realmente, a
proposta da Constituinte CristinaTavares é muito
prática. Eu apenas, caso ela tenha sido aprovada,
sugeriria que o fosse depois da discussão desse
artigo, porque aqui nós vamos ser obrigados a
discutir item por item. Este artigo se refere ao
processo de votação. Portanto, talvez,seja o mais
delicado de todos o desse Regimento.

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Seria o caso
de algum Constituinte pedir destaque para os
itens que quer discutir mais.

O SR. HERMES ZANETI - Estou aqui para
o destaque ao caput do artigo. Conforme já havia
encaminhado no início dos trabalhos, é o caso
de repetir aqui. Invoco, para isso, o caput do
art. 11: "Serão verbais ou escritos...",Ainda assim,
no art. ~2, g~~ria de ver repetido: "Serão verbais
ou escntos....

O SR. ERALDO TINOCO- Sr. Presidente, um
destaque para o item Ill, que me parece mais
apropriado como item do art. Ll , que acabou
de ser aprovado. Imaginem V.Ex'" se, para encer
ramento de uma discussão, depois de cumprida
essa exigência de dois oradores a favor e dois
contrários, tivermos que ter um requerimento por
escrito para encerramento dessa discussão. É
uma matéria sobre a qual o Presidente pode deli
berar por requerimento verbal de qualquer mem
bro da Comissão.

Proponho que o item m, a cujo conteúdo sou
favorável, apenas se desloque para o art. 11.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Com a
palavra o Constituinte Arolde de Oliveira.

O SR.CONSillCIlNTE AROLDE DE OUVEIRA
- Essa é uma questão mais técnica. Aqui temos
a intenção do Relator deste Regimento Interno,
desta norma de trabalho, separando as questões
cujos requerimentos poderiam ser verbais daque
las cujos requerimentos poderiam ser escritos.

Se aceitarmos que podem ser verbais ou escri
tos e que não terão discussão em encaminha
mento, ao abordarmos os itens alinhados como
escritos na proposta, vamos incorrer em contra
dição com a norma parlamentar.

Os requerimentos, por exemplo, de pedido de
destaque, que são muito importantes no processo
de encaminhamento de votação, terão que ser
por escrito, poderão, nessa fase, ter ou apoia
mento, dependendo da nossa decisão, e terão
que estar sobre a Mesa antes do início da reunião
de votação. Durante essa reunião de votação, não
se admite mais requerimento de pedido de des
taque.

Sugiro ao nobre Constituinte Hermes Zaneti
que proponha o que puder ser pedido oralmente
dentre estes itens aqui e que os coloque à Mesa
para serem submetidos ao Plenário,passando-se
para o caput do art. 11. Essa seria a maneira
mais lógica, pois haverá matérias cujos requeri
mentos devem ser por escrito.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Com a palavra o Constituinte Gumercindo Milho
mem.

O SR.CONSTIrUINTEGUMERCINDO MILHO
MEM - Sr. Presidente, peço destaque para o

item I, que se refere ao que está previsto ainda
no art. 15, letras a e b, contanto que seja dado
o necessário destaque para que seja eventual
mente aprovado quando o for submetido à vota
ção o art. 15. Que fique agora: votação destacada
de emenda.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) - A
sugestão é no sentido de que o Constituinte Her
mes Zanetti, que fez a sua proposta, visse a possi
bilidade de se passarem alguns desses itens do
art. 12 para o art. 11. O Constituinte tem alguma
colocação a fazer?

Com a palavra a Constituinte Rita Furtado.

ASRA CONSTIr<.IINTE RITA FCIRTADO - Su
geriu-se ao Constituinte Zaneti que passasse para
o art. 11 os itens passíveis de serem verbais, e
os que devem ser escritos ficariam no art. 12.
Naminha proposta, os itens que realmente devem
parmanecer por escrito seriam o I e o ll, ou seja,
a votação de artigo por art JO, que seria também
um tipo de destaque, e a :>tação do destaque.

A partir do item lll, o f icerramento da discus
são, a preferência, a vou .tão pelo processo nomi
nal ou o adiamento da votação poderia ser verbal,
no momento em que ocorrer a necessidade de
se fazerem esses pedidos.

O SR. CONSTIrCIlNTE OSVALDO SOBRINHO
- Talvez,adiamento de votação, discussão talvez
não, até por alguns impasses que ocorrem em
matérias conflitivas.

ASRA CONS1Tf<.IINTE RITA FCIRTADO - Pa
rece que há houve um artigo sobre suspensão
de sessão, que seria deliberado de imediato, re
correndo-se ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Com a
palavra o Constituinte Octávio Elísio.

O SR. CONSTIT(JJNTE OCTÁVIO EÚSIO
A diferença essencial entre o art. 11 e o 12, refe
re-se ao fato de que, no pn neíro, a decisão é
exclusiva do Presidente; e, no 12, dependerá de
deliberação de Plenário e Comissão.

É importante decidir quais são os requerimen
tos que poderão ser decididos exclusivamente pe
lo Presidente e os que terão que ser remetidos
ao Plenário. Em ambos os casos, deve ser dada
a alternativa de serem verbais ou escritos.

A SRA CONSTIrUINTE CRIS11NA TAVARES
Minha experiência como Relatora da Subcomis
são de Ciência e Tecnologia é de que o destaque
verbal causa um enorme tumulto no Plenário, as
sim como o pedido de preferência. Tenho assis
tido a algun._3 votações nas Subcomissões e per
cebi que esses pedidos verbais quase inviabilizam
a decisão da Mesa, pois as dicussões são muito
acaloradas e de um clima emocional muito forte.

Sugiro, então, que esses pedidos de destaque
e de preferência devam ser por escrito.

O SR. CONSTIrUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, as observações aqui expendidas
são muito procedentes. Apresento, então, a se
guinte sugestão, que me parece atenderá a todas
as preocupações levantadas.

Deixemos no art. 11 as matérias que possam
ser deliberadas pelo Presidente, podendo, assim,
ser acolhidos requerimentos tanto verbais quanto
escritos. Por exemplo, o item ID, a que já me referi,
e o item V, que considero até redundante, pois
sabemos que as decisões constitucionais devem
ser todas pelo processo nominal. Eventualmente,
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pode um requerimento sobre matéria não consti
tucional ser apresentado, pela sua importância,
num processo de votação nominal. Mas, em to
das, o Presidente poderia deliberar.

As matérias que dependem de decisão do Ple
nário devem ser objeto de requerimento por escri
to. Seriam as matérias contidas no item I- vota
ção destacada; no item 11 - votação de matéria
artige por artigo ou de emendas uma a uma;
no item N - preferência - e no item VI adia
mento de votação ou discussão. Todas essas ma
térias ficariam, então, no art. 12.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Com a
palavra o Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Eu havia feito a solicitação de que os pedidos
fossem verbais ou escritos, e me foi pedido que
visse com o que poderia concordar nesse deslo
camento. Pensei sobre o assunto e tenho uma
proposta a fazer.

O item I - votação destacada de emenda 
seria objeto de requerimento escrito e, portanto,
ficaria no art, 12. O item 11 pode ser deslocado
para o art, 11, pois a votação de matéria artigo
por artigo ou de emendas uma a uma poderia
ser verbal, na medida em que seu destaque já
foi solicitado no item I e, portanto, já realizado
por escrito. Não há necessidade de que perma
neça aqui; pode passar para o art. 11.

O SR. ARTqR NA TÁVOLA - V.Ex-concorda
em que isso seja deliberação só do Presidente?
Senão, não tem cabimento ele ir para o art. 11.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sim, porque teremos recurso do Plenário depois.
Isso fica definido pelo menos na minha proposta,
pendente de deliberação pelo Plenário.

Volto a insistir. Quando se dizvotação de maté
ria artigo por artigo ou de emendas uma a uma,
o que quero ressalvar é que o requerimento possa
ser feito verbalmente.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Cabe ao Presi
dente deferir, e não ao Plenário, se esse item for
para o aIt. 11.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Estou prevendo, no parágrafo único do art. 13,
recurso da decisão do Presidente ao Plenário. Se
eu não tiver essa perspectiva, não poderei concor
dar com a exclusão da possibilidade de requerer
por escrito. O item IInão é uma questão ideológica
ou política, mas é mecânica, quer dizer: surgiu
a necessidade, ela será imediata, não dando tem
po para se fazer um requerimento por escrito e
conseguir apoiamento para a assinatura.

Estou chamando a atenção, com toda a pureza,
para a questão da mecânica do trabalho.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - A dúvida não
é quanto à praticidade de ser verbal: é se a delibe
ração de colocar em votação matéria artigo por
.artigo é exclusiva do Presidente ou deve ser do
Plenário.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Já disse que concordo, desde que apreciemos
o art, 13 e contemplemos aí a hipótese de recurso
ao Plenário.

Vou concluir minha sugestão.
Quanto ao item lll, não vejo nenhuma razão

para se manter a hipótese única de se fazê-lo
por escrito. Por isso deve ser objeto também de
req1!erimento verbal.

Quanto ao item N - preferência, tem razão
a Constituinte Cristina Tavares. Concordo que seja
objeto só de requerimento escrito.

O item V - votação pelo processo nominal
- e item VI- adiamento de votação e discussão
- obviamente precisam ser objeto de requeri-
mento verbal, pois são circunstanciais e momen
tãneos. No momento em que surgirem, ou se
tem o mecanismo de fazer solicitação, ou não
há razão de ter este processo deferido no Regi
mento.

Em tal hipótese, devem ser objeto de requeri
mento escrito ou verbal os itens ll, lll, V, VI e VII.
Os itens I e N devem ser só por escrito.

Sugiro duas altemativas de solução. Primeiro,
que possamos votar o seu conteúdo sem a deci
são de vinculá-lo ainda ao art. 11 ou não, porque
dos outros itens depende a aprovação do art. 13,
com a redação que ofereci antes. Que possamos
deliberar sobre o art. 12 no seu conteúdo, com
ressalvas aqui feitas. Retiro a palavra "verbais",
ficando vinculados ao art. 12, os itens I e ID. Os
demais itens seriam deslocados para o art, 11,
pendentes de entendimento do art, 13, ou seriam
objeto de um artigo isolado, que poderíamos cha
má-lo art, 13, passando o atual art. 13 para 14.

O SR. ARTURDA TÁVOLA - Este artigo teria
a seguinte redação: "Serão escritos ou verbais ...".

O SR. CHICOHUMBERTO-Se o ilustre Cons
tituinte me permitir uma sugestão, acho que resol
veria toda essa querela.

O SR. ARTURDATÁVOLA - Pela ordem. Co
mo essa questão é muito complexa, seria conve
niente pedirmos ao Constituinte Zaneti que redi
gisse a sua sugestão.

O SR. CHICOHUMBERTO-Mas é justamente
para não ter que redigir. Se anexarmos ao art,
11 um parágrafo único, dizendo que caberá recur
so ao Plenário, da decisão do Presidente, resolve
riamos todos esses problemas que o ilustre Cons
tituinte está levantando. Resolveriamos, a nível de
Plenário, todos os pendentes, anteriores ou poste
riores.

O SR. ARTURDATÁVOLA -Mas fica faltando
uma norma, porque praticamente, a cada vota
ção, vai haver recurso ao Plenário, o que atrapa
lhará o andamento dos trabalhos. Seria melhor
garantir algumas normas mínimas e, depois, defe
rir O recurso para o Plenário nos casos de interpre-
tação dúbia.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Asugestão do Constituinte Chico Humberto pro
cede, desde que aditemos o parágrafo único ao
art. 11, especificando que o recurso ao Plenário
caberá para os itens tais, tais e tais, que corres
pondem exatamente àqueles que estão sendo
transferidos do art. 12 para o art. 11.

Não me parece ser necessário haver recurso
a Plenário para esses itens já incorporados ao
art. 11. Mas me parece indispensável que haja
direito de recurso ao Plenário para os itens 11,
me V, que serão transferidos do art. 12 para o
11.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Quero manifestar a minha concordância com es
sa proposta, pois penso que ela equaciona o pro
blema. No art. 11, diríamos, item VII, com a reda
ção do item 11, do art. 12; item VIII com a redação
do item m, do art. 12; item IX com a redação
do item V, do art. 12; item X com a redação

do item VI, do art, 12. Neste caso, seriam renume
rados todos os itens do art, 12.

Vou repetir. O art. 11 tem seis itens. Serão trans
feridos para ele itens do art. 12, que, por sua
vez, passarão a constituir os itens VII, VIII, IX e
X do art. 11. Teríamos, ainda, um parágrafo 1°,
que é o parágrafo único do art. 12, e um parágrafo
2°,que dirá que dos itens de VII a X e do parágrafo
1° caberá recursos ao Plenário da decisão do Pre
sidente.

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OUVEIRA
- As formas técnicas apresentadas estão cor
retas.

Agora, queria voltar a insistir que acho que ma
térias como a do artigo 12, nos itens I, 11, IV e
VI, devem ser feitas através de requerimento por
escrito. Por conseguinte, existeuma proposta cla
ra do Constituinte Eraldo Tinoco, propondo que
os itens de noS III e V sejam passados para o ar!.
11. Esta proposta está clara e deverá ser contada
pela Mesa. Obrigado.

A SRA. CRISTINA TAVARES - Atenção para
o encaminhamento de votação.

AMesa coloca em votação se o·item I do artigo
12 deverá ficar no doze ou deverá ir para o 11,
com a ressalva feita pelo Constituinte Hermes Za
neti de que a esses artigos que estiverem indo
do doze para o onze caberá recurso ao Plenário.

Então, proponho que, como há várias suges
tões, a única forma de encaminhamento é que
sevote item por item.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Perfeito.
Vamos acatar a sugestão da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTECHICO HUMBERTO
Quando propusemos o recurso ao Plenário foi
mais por uma questão que nós pretendemos um
tratamento de igualdade, apesar de respeitarmos
a Mesa constituída.

Acho que não podemos abrir mão, nessa hora,
de resolver os nossos problemas discutindo,
exaustivamente, cada um e, com isto, se colocar
mos esse dispositivo no parágrafo único, estaría
mos anexando já a proposta do Constituinte Her
mes Zaneti, estariam resolvidos todos os proble
mas que foram aqui levantados, porque estaría
mos assumindo a responsabilidade que nos foi
confiada pelo povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Então, em
conformidade com a proposta da Constituinte
Cristina Tavares, vamos voltar a ler o item r do
artigo 12, para que os Srs. constituintes votem
em que artigo ele ficará:

"Art. 12. .. ..
I- Votação destacada de emenda com

apoiamento previsto no artigo 15, letras a
eb.

V.Ex"diz da impertinência, mas aqui é uma ques
tão de redação só: "Votação destacada de emen
da" - é óbvio que vai ter lá o artigo próprio
em que se vai dizer em que condição se dá o
destaque; parece-me absolutamente desnecessá
rio.

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
A intenção é de colaborar, então deixe-me dar
uma sugestão, porque estamos, agora, desenca
deando a votação.

O Constituinte Hermes Zenati tem razão. Nós
vamos eliminar esse "com apoiamento previsto
no artigo 15, letras "a" e "b", até porque lá pode
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haver uma modificação nas letras, no período de
discussão, e, votando em destacado as emendas,
fica definido como é que se faz o requerimento.
Basta isso.

Então, ponto e emenda deixam a redação lim
pa, sintética, sem qualquer tipo de dupla interpre
tação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Então, a
proposição do nobre Constituinte seria:

"1-Votação destacada de emenda."

Só isso?
Ficaria no 12.
Estáem discussão.
Encerrada a discussão.
Está em votação.
Os Srs. Constituintes que estiveram a favor le

vantem o braço. Aprovado.

"11-Votação de matéria, artigo por artigo
ou de emenda, uma a uma."

Estáem discussão.
Este ficaria no artigo 12,

O SR. PRESIDENTE HERMESZANETI- Vou
repetir a proposta: eu penso que podemos aprovar
o conteúdo, pendente de deslocamento para o
artigo 11, caso asseguramos aquele § 2° da nossa
proposta.

O 3R. ARTUR DATÁVOLA - Sim, mas apro
vando o conteúdo, Constituinte, aprova-se que
a decisão é do Plenário.

O SR. PRESIDENTE HERMES ZANEll- Se
não, mantenho as palavras "recursos verbais".

Que caiba recurso ao Plenário, esta é a ressalva
que estamos fazendo.

O SR. AROLDEDE OLIVEIRA - Há uma pro
posta, no entanto, anterior à proposta do Consti
tuinte Hermes Zaneti, que é a do Constituinte Eral
do Tinoco, que propõe seja preservado neste arti
go, a qual peço que seja votada, então, em primei
ro lugar, como está redigida.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ ELIAS - Então,
vamos votar.

Aproposta do Constituinte Eraldo Tinoco seria
para permanecer no 12.

O SR.AROLDEDE OUVEIRA- O caput mais
"votação de matéria, artigo por artigo, ou de
emendas, uma a uma".

Essa é a proposta de Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTEJOSÉ ELIAS - Perfeito.

O SR. ERALDO TINOCO - Sr. Presidente, só
para uma -observação fmal, acredito que, como
é uma matéria que deva ser objeto de deliberação
do Plenário, não é a dificuldade de se elaborar
um rápido requerimento de votação de matéria,
artigo por artigo, ou de emenda, uma a uma,
que vai impedir que essa matéria fique onde deva
estar, que é, exatamente, no artigo 12. O principal,
ai, é o problema da deliberação do Plenário da
Comissão.

Esse requerimento se fazpor escrito quase que
no mesmo tempo que se faz verbalmente, oral
mente. Por isso, acho que deve permanecer como
está: "Requerimento por escrito e deliberação do
Plenário".

O SR. ARTUR DATÁVOLA - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTEJOSÉ ELIAS - pois não,
tem a palavra.

O SR.ARTUR DATÁVOLA-Srs. Constituintes,
estou chegando a uma conclusão que quero levar
aos companheiros, porque talvez ela ajude.

Tenho impressão que teremos que fazer três
caputs de matéria:

Caputn° 1:

"Requerimentos escritos ou verbais e deci
didos pelo Presidente."

caputn02:

"Requerimentos escritos e decididos pelo
Plenário."

Caput rr 3:

"Requerimentos escritos ou verbais e deci
didos pelo Plenário."

Feitos esses três caputs, colocaremos dentro
de cada um aquilo que aqui vem misturando.
Essa é a ónica maneira de deslindar o problema.

O SR. HERMES ZANETI - A proposta de V.
Ex- é a mesma que fízemos, só que, ao invés
de haver um parágrafo, há o caput.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Exatamente.

O SR. HERMESZAN)::'TI- Eu concordo.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ ELIAS - Com a
palavra o nobre Constituinte.

O SR. CHICO HUMBERTO-V. Ex'" me descul
pem a insistência, mas fora feita, também, uma
proposta para ser editada ao artigo l l, um pará
grafo único, onde caberia recurso ao Plenário,
da decisão do Presidente. Isso não foi colocado
em apreciação e votação dos Constituintes.

O SR. CONSTIT(l)NTE OSVALDO SOBRINHO
- Questão de ordem, Sr. Presidente. Queria su
gerir ao Constituinte que fez a proposição para
que colocasse no papel, escrevesse, a fim de que
a taquigrafia não tivesse, depois, dúvidas, e que
deixássemos esse artigo para o final, depois da
redação feita por V. Ex-e o aprovássemos depois,
porque, senão, vai haver confusão para saber qual
vai ser escrito e qual vai ser verbal.

O SR. PRESIDENTE JOSÉ ELIAS - Com a
palavra a Constituinte Cristina Tavares.

ASRA CONSTIT(fiNTE CRISTINA TAVARES
Desculpe-me, mas temos que agilizar. Estou com
o mesmo sentimento de urgência. A proposta
do Relator Artur da Távola é que o artigo 11 já
está votado, encerrado; seriam artigos 12 e 13,
não é?

No artigo 12 seria escrito:

"Não terão discussão nem encaminha
mento e dependerão de deliberação do Ple
nário os requerimentos que solicitem:'

Então, há duas propostas: uma do Constituinte
Hermes Zaneti, com quais os itens que deveriam
ficar nesse artigo 12, e a outra proposta mais
liberal do Constituinte Eraldo Tinoco.

No artigo 13 seriam "escritas" ou "verbais" 
então, o que estaríamos discutindo aqui seria ape
nas quais eram os artigos que ficariam...

O SR. OSVALDO SOBRINHO- O artigo 13
nós não discutimos, ainda, Constituinte.

ASRA.CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Não, a proposta criariaum artigo 13, é uma emen-

da aditiva.Seriam verbais ou escritos tais requeri
mentos ou apenas escritos.

Segundo o Constituinte Hermes Zaneti, seriam
absolutamente necessários os escritos no item
1-"votação destacada de emenda" - e no item
N, de preferência. Os outros seriam orais ou ,es
critos. .

Parece-me que é esta a questão que temos
que votar agora.

O SR.ERALDO TINOCO-Sr. Presidente, uma
questão de ordem. Parece-me que só há uma
matéria que é objeto de dóvida, que é o item
11: "A votação de matéria, artigo por artigo, ou
de emendas, uma a uma"; dentro da minha pro
posta, esse requerimento deve ser por escrito.
Na proposta do Constituinte Hermes Zaneti deve
ser requerimento oral ou escrito.

Então, sugiro que, antes de deliberarmos, por
termos a necessidade de redigir um outro artigo
para contemplar, que submetamos a voto,porque
se concorda o Plenário em que o requerimento
deva ser sempre por escrito, a matéria estará ven
cida, cabendo no art. 12.

Se o Plenário decidir em contrário, que deva
ser requerimento oral ou escrito, a matéria estará
contemplada pela sugestão do eminente Relator
Art\lr da Távola. Parece-me que o ponto mais
rápido de chegarmos ao nosso objetivo é votando
imediatamente o item li, se deve ser requerimento
por escrito ou requerimento oral.

O SR. PRESIDENTE(José Elias)- Em discus
são.

O SR. CONSTlTQlNTE ARTUR DA TÁVOLA
- Bem, vou ler como ficaria,na minha proposta,
a redação dos três caputs do art. Tl , ao qual
teremos que voltar, de alguma forma:

"Serão verbais ou escritos e imediatamen
te despachados pelo Presidente os requeri
mentos que solicitem."

Votaremos, então, quais são os requerimentos
que devem caber nesta hipótese; alguns já estão
aprovados e outros estão sugeridos que passem
para lá, portanto, a deliberação ainda não é com
pleta.

O art. 12 ficaria com o seguinte caput:

"Serão escritos, não terão discussão nem
encaminhamento e dependerão da delibe
ração do Plenário da Comissão os requeri
mentos que solicitem."

Votaremos quais os que cabem nesta hipótese.
Art. 13, a se acrescentar:

"Serão verbais, não terão discussão nem
encaminhamento e dependerão da delibe
ração do Plenário da Comíssão os requeri
mentos que solicitem."

Encaixaremos, aí, os requerimentos que soli
citem.

Então, teríamos três hipóteses: escritos ou ver
bais, com deliberação do Presidente; escritos,
com deliberação do Plenário e verbais, com deli
beração do Plenário - estaria desfeita a confusão
que ora nos aflige.

O SR.PRESIDENTE(José Elias) - Em discus
são a proposta do Constituinte Artur da Távora.

Eu tenho a imprssão, Constituinte, que, aprova
dos os caputs, deveríamos voltar item por item,
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desde os itens do art. 11, ou a partir do 12, e
votar onde eles deveriam ser incluídos, não é?

O Constituinte concorda?
Está em discussão a proposta dos caputa, do

Constituinte Artur da Távora.
Está em votação. Quem estiver favorávellevan-

te o braço. (Pausa.)
Aprovado.
Caput dos arts. 12 e 13.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Pela ordem, Sr.
Presidente. O Constituinte Chico Humberto soli
cita que se vote junto o com parágrafo único
do art. 11 a colocação do seguinte texto:

"Caberá recurso ao Plenário nas decisões
do Presidente."

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Mas o art.
11 já foi votado, Constituinte.

O SR. ARTURDATÁVOLA-Tenho impressão
que devemos garantir ao Constituinte Chico Hum
berto que este critério, que é bom, será votado
na oportunidade.

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OLIVEIRA
- É redundante a proposta. Se voltamos a essa
reclassificação, ressalvado o que está aprovado
no item 11, podemos passar a ver, agora, o que
fica em cada caput desses.

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Exatamente.
A proposta é esta.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sim, mas foi
um engano meu na formulação, Constituinte. O
11 está votado. Está na minha proposta, mas co
mo já está votado e aprovado, não altera, ele já
está aprovado. Agora, votaremos o 12, depois o
novo 13 e, em seguida, essa sugestão de V. Ex-

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Então, vamos
votar no 12 os que serão escritos e no 13 os
que serão verbais. Com deliberação do Plenário.

oSR. PRESIDENTE (José Elias) - Então, co
mo o I já foi votado, não tem mais o que se
discutir. O 11:

"Votação de matéria, artigo por artigo, ou
de emendas, uma a uma."

Ficará no 12 ou no 13? Escrito ou verbal?

O SR. ERALDOTINOCO - Proponho que per
maneça no art. 12, tal como está.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Encerrada
a discussão, está em votação.

Quem for favorável a que seja escrito levante
o braço,

O SR. HERMES ZANETI - Quero fazer uma
sugestão de votação a V. Ex-, porque o que S.
Ex- propõe é que permaneça como está; portanto,
o que devemos fazer é a votação da outra alterna
tiva, que é jogar o item li para o art. 13, que
vamos criar.

Essa é a votação que deve ser procedida. A
minha proposta é que se desloque o item 11 para
o art. 13, que- seja objeto, também, de requeri
mento verbal eujá havia explicitado aqui as razões
especialmente porque esta matéria já teria sido
objeto de requerimento escrito antes.

Por essa razão, o que proponho como processo
de votação é que se vote se a comissão deseja
deslocar o item 11 para o art. 13. Se a proposta
for aprovada, será deslocado, senão, permane-

cera como está, pois é a proposta do eminente
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Então, a
proposta que vai ser votada, agora, é que o item
lI, que é do Constitiunte Hermes Zaneti, vá para
o art. 13, verbal.

Está em votação. Quem for favorável levante
o braço. (Pausa.)

Doze votos. Aprovada.
Constituinte, se for pedir verificação de quo

rum, não há votação.
Não cabe à Mesa, cabe aos Srs. Constituintes

pedirem verificação de quomm ou não.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI -
S. Ex- pede que peça os votos contrários e os
conte. Para contribuir com a Presidência: o que
o eminente Constituinte pediu, e é um direito,
foi saber quantos votam contra.

Portanto, V.Ex-se me permite, peça que votem
contra, compute os vótos, veja qual tem maioria
e prossiga a votação. Não entendeu este Consti
tuinte que o eminente Constituinte colega queira,
aqui, atrapalhar os trabalhos.

O SR. ARTOR DA TÁVOLA - O Constituinte
Eraldo Tinoco tem toda razão, data venia, pela
ordem.

Há25 Constituintes no plenário, de forma que
S. Ex-tem razão ao dizer que 12 não é maioria,
mas se V.Ex' repetir a votação, isso ficará claro.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Pois não.
Vamos colocar em votação; então, os que estão
contrários à proposta do Constituinte Hermes Za
neti, por favor, levantem o braço.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OUVEIRA
- Não foi muito lógico. Não sabemos se a cobra
está com febre simplesmente citando a tempe
ratura da cobra; temos que saber qual é a tempe
ratura normal da cobra. Então, isso é que foi pedi
do e feito. Obrigado.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDOSOBRINHO
- Mas a minha questão que coloquei é outra
que vai mais adiante, que nãe vamos levantar
aqui porque V.Ex-sabe o que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Vamos em
frente, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDOSOBRINHO
- Qual seria o próximo item?

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - O item
3.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Minha proposta é que fique no art. Ll.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDOSOBRINHO
- O art. 11não pode mais porquejá foi aprovado.

O SR. ARTORDA TÁVOLA - Poder pode.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Não o item no art. lI, me parece que pode, por
que a matéria está sendo votada, agora, não é
matéria vencida.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - O meu parecer
e o fato de termos aprovado o art. 11 não ímpe- .J

dem que se passe para o art. 11uma nova matéria.
Até porque parece o que inspirou o nobre Consti
tuinte Tinoco é a idéia de que encerramento de
discussão é evidentemente matéria da Presidên
cia e não do Plenário.

Está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
hem 3° do art. 12 irá para o art. 11.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDOSOBRINHO
- Quarto em preferência.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Em discus
são. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDOSOBRINHO
- Cinco votações pelo processo nominal.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Em discus
são. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Eraldo Tinoco
para discutir.

a SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO _
Minha sugestão é que este item vá para o art,
11. Porque já temos uma questão mais impor
tante que é a ditada pelo próprio Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte, de que toda
matéria constitucional é por votaSão nominal e
por maioria absoluta de votos. E evidente que
essa matéria dê apenas a possibilidade de maté
rias não constitucionais. Porque matérias consti
tucionais já estão deliberadas.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Então, qual
é a sugestão concreta do companheiro?

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
A minha sugestão é que vá para o art. 11,porque
acho que isso não é matéria que seja objeto de
decisão do Plenário. O Presidente vai definir isso
dentro das suas atribuições.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Não tenho essencialmente uma discordância nas
palavras que S. Ex-coloca. Apenas entendo que
isto melhor seria naquela hipótese do art. 13 pelo
fato de'que aí se garantiria verbal ou escrito e,
ainda, eventualmente, o direito do Plenário ao re
curso. Portanto, seria pela aprovação do item 5,
transferindo para o art. 13.

Muito obrigado a V. Ex-

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Uma proposta
para o art. 13 ou seja, deliberação do Plenário
a pedido verbal.

-O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Não haven
do quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. oswuso SOBRINHO - hem 6: adia
mento de discussão e votação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Em discus
são. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O item 6 irá para o art. 13.
Falta o parágrafo único.
Parágrafo único. Outros requerimentos não

especificados nesta norma, igualmente, depen
derão da decisão do Plenário da Comissão.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Hoje, perma
neceria como parágrafo único.

O SR.ERALDOTINOCO- Gostaria de sugerir
que em função da nova redação do acolhimento
do art. 13, essa matéria estaria melhor colocada
no art. 13, uma vez que esse requerimento pode
ser oral e não pode ser escrito. O que é importante
aí é a possibilidade de decisão do Plenário que
está também constituida no art. 13.

O SR. PRESIDENTE(José Elias)-Não haven
do quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. CHICO HUMBERTO - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra a V.Ex", pela ordem.

O SR. CHICO HUMBERTO - Sr. Presidente,
gbstll!íarnos de então fazer a inclusão daquele
parágrafo único que havíamos sugerido, de que
caberia sempre recurso ao Plenário sobre as deci
sões do Presidente, que fosse submetido, então,
à apreciação dos ilustres Constituintes para que
pudéssemos fazer a inclusão devida.

O SR. HAROLDE DE OUVEfRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Tem a
palavra V. Ex", pela ordem.

O SR. AROLDE DE OUVEIRA - Gostaria de
fazera seguinte sugestão à Mesa: vamos esquecer
o que já foiaprovado como art. 13, novo - depois
a redação acerta isso -, e nós continuamos se
guindo a mesma articulação, para facilitara amar
ração dos pontos. Quer dizer,vamos discutir, ago
ra, o art. 13. Sabemos que há um art. 13 que
vai entrar depois no reordenamento disso.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Mas há
o problema da Taquigrafia depois.

O SR. AROLDEDE OUVEIRA - Não importa.
A nossa decisão de agora, a Taquigrafia que vier
depois estará amarrada a esta decisão da Mesa,
se houver esta decisão.

Então, vamos discutir agora...

O SR. OSVALDO SOBRINHO - Teria que ser
o art. 11.

O SR. AROLDEDE OUVEIRA - ... estou pro
pondo que o artigo que foi aprovado fique sem
numeração neste momento. E que a redação de
pois faça a numeração. E vamos discutir o art.
13 como está aqui.

O SR. PRESIDENTE(José Elias) - Acatado.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Tem a
palavra V.Ex" pela ordem.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Sr. Presidente,
a proposta que talvez devesse ter sido encami
nhada a V. Ex', e não a mim, do Constituinte
Chico Humberto, que realmente está sem deci
são.

O Constituinte Chico Humberto apresenta pro
posta nos seguintes termos:

Parágrafo único. Das decisões do Presiden
te caberá, sempre recurso do Plenário.
Aprovada esta proposta do Constituinte Chico

Humberto ela será inserida, a meu juízo, no art.
11, que é o único que se refere às decisões do
Presidente. Então, por questão de ordem ficou
posta para depois, de maneira que ela deveria
ser objeto de deliberação antes do prosseguimen
to.

Agora, sugeriria ao Constituinte Chico Hum
berto que fixasse o quol11m para o Plenário deci
dir sobre decisão do Presidente.

OSR. ERALDO TINOCO-Sr. Presidente, per
mita-me, mas discordo da discussão dessa maté
ria por se tratar de matéria vencida. Senão, veja
mos. Caso esta matéria seja submetida ao Plená
rio e aprovada, isso implica dizer que desaparece
o art. 11. E essa matéria que está agora contida
no art. 11 passaria para o art. 12 que é a delibe
ração do Plenário.

O que se estabelece neste art. 11, até para faci
litar o andamento dos trabalhos, é que matérias
requeridas e são matérias automaticamente sub
metidas à deliberação do Presidente, para facilitar
o andamento da reunião. Se essas matérias aqui
contidas no art.11, que já foram por sinal votadas,
entendermos que caiba ainda um recurso ao Ple
nário, cai todo o art. í 1 e passaria para integrar
o art. 12, salvo melhor juízo.

O SR. CHICO HUMBERTO - Sr. Presidente,
V. Ex' me permite não é o nosso entendimento,
uma vez que já fízemos o aditamento no próprio
art. 11. Em absoluto, queremos contestar o ilustre
Constituinte.

Mas gostaríamos apenas de uma observação.
Uma vez que vai ser feita apenas e simplesmente
a vontade de um Constituinte em cima, pelo me
nos, da vontade dos Constituintes que fazem parte
desta Comissão. Então, gostariamos apenas, em
se aprovando este parágrafo, que ele fosse aditado
juntamente como foi o § 70. do art. H, que lhe
fosse aditado ao art. 11, uma vez aprovado por
este Plenário.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Lembraria ao
nobre Constituinte Chico Humberto, embora este
ja de acordo com as cautelas que S. Ex" deseja
ter, que o texto do art. 11 se refere apenas a
despachos do Presidente, não a decisões. Isso
é que me parece que devemos encontrar - não
sei qual é - a forma de inserção dessa sua caute
la, mas em outros artigos. O art. 11 diz:

Art. 11. Serão verbais ou escritos e ime
diatamente -despachados pelo Presidente os
requerimentos aue solicitem.

É uma questão de despacho, não é uma ques
tão de decisão propriamente.Tudo que cabe decio
são foi enviado para o Plenário da Comissão.

O SR. CHICOHUMBERTO - Lógico.

O SR. OSVALDO SOBRINHO- É despacho
administrativo.

O SR. CHICOHUMBERTO - Sabemos muito
bem. Exatamente. Mas é só em questões de or
dem, uma vez que o Presidente teria direito à
cassação da palavra ou da desistência, como te
mos direitos iguais aqui dentro desta Casa. É ape
nas para nos preservarmos, acho que é um direito
de todos nós nessa hora. Sim, pelo menos, hipote
ticamente, presume-se que tenha os direitos
iguais. A principio teríamos que ter os direitos
iguais. Quero apenas garantir esses direitos. Acho
até que é um direito que me concerne no mo
mento.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte.

O SR.AROLDEDE OUVElRA- Sr. Presidente,
o problema é que voltou a questão de ordem.
Então, não é aquela matéria do despacho do Pre
sidente. A questão de ordem está tratada especifi
camente no art. 13. Então, vamos chegar ao art.
13 para votar a questão de ordem e permanecer
o parágrafo único. Acho que é isso que temos
de fazer.

E a proposta de separação em três caput
feita pelo Relator da Comissão, Artur da Távola,
foi realmente neste sentido de ver o que vai caber
na deliberação do Plenário. Ficou apenas pen
dente ai quando é recurso ou não recurso. Mas
se já é deliberação, acho que isso é de menor
importância. Então, proporia que discutissemos
o parágrafo único do atual art. 12, que está ainda
aí em discussão.

O SR. OSVALDO SOBRINHO- Já foi apro
vado.

O SR.AROLDEDE OUVElRA - Então, passa.
mos ao art. 13 aqui deste papel.

O SR.ARTUR DATÁVOLA-Então, a proposta
do Constituinte Chico Humberto entraria no art.
13.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI _
Tentando contribuir com V. Ex', pedimos ao
Constituinte Chico Humberto que nos ouça para,
se merecermos sua concordância, penso que, no
mérito, poderíamos equacionar o problema.

Parece-me que uma discussão, agora, sobre
eventual matéria vencida ou não nos levaria tem
po de discussão e eventuais dissensões sobre o
mérito. Quem sabe entraríamos já na questão
do mérito e a minha proposta seria a seguinte:
vai mais ou menos na direção 'da de Arolde de
Oliveira, só que não seria parágrafo único ao art.
13. Aprovaríamos o art. 13, enfim, decidiríamos
sobre o art. 13 e, considerando que ele faza ressal
va de recurso ao Plenário, a nossa sugestão seria
que o texto proposto pelo Constituinte Chico
Humberto fosse apreciado, se aprovado, ele toma.
ria o art. 14, digamos, ao art. 15 depois - porque
há um que ficou suspensa a vigência - e, em
seguida, passaríamos por outro artigo e assim
por diante. Ou seja, como o conteúdo do pará
grafo único do art. 13 é sobre recurso de Plenário
e que ficaria imbutido na proposta do Constituinte
Chico Humberto, teríamos aí a solução do proble-
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ma com o que, me parece, concordar também
o eminente Constituinte Arolde de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE(José Elias) - Vou ter que
me retirar e vai assumir o nosso Segundo-Vice
Presidente Osvaldo Sobrinho.

O SR. ERALDOTINOCO - Sr. Presidente, pe
ço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho)
Concedo -a palavra a V. Ex" para uma questão
de ordem.

O SR. ERALDO TINOCO - Sr. Presidente, não
quero de maneira alguma atrapalhar os trabalhos
desta Comissão, e a prova eloqüente disso é que
estou aqui com todos os companheiros que aqui
estão.

Mas, parece-me que em se tratando de delibe
ração sobre um Regimento, e se queremos que
este Regimento, inclusive, mereça o respeito de
toda a Comissão, não poderemos continuar apro
vando o texto constitucional com um reduzido
número de Srs. Membros da Comissão aqui pre
sentes. Por isso proponho o encerramento desta
reunião, convocando outra reunião para amanhã,
reiniciando o processo de votação pelo art. 13.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) - V.
Ex" pede verificação de quorum?

O SR. ERALDO TINOCO - Exatamente.

O SR. OSVALDOSOBRINHO-56~ uma
forma de encerramento, ~gora, da reunião, que
é a falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) - A
reunião de três horas já está com o prazo esgo
tado. Então, seria apenas encerramento da reu
nião.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho)
Concedo a palavra a V.Ex", pela ordem.

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, pediria a atenção dos Srs. Constituintes
para realmente uma coisa muito rápida. Chegou
até mim uma matéria que veio da Subcomissão
de Comunicação, Ciência e Tecnologia. Trata
va-se de uma viagem desta Subcomissão ao Rio
de Janeiro, que fora adiada por motivos relevan
tes. Ocorre que esta viagem está marcada para
amanhã. E lá, no Rio de Janeiro, as entidades
que serão visitadas estão todas à espera da chega
da da Subcomissão de Comunicação, Ciência e
Tecnologia.

A representante, por exemplo, da Fundação Os
waldo Cruz, procurou-me ontem aqui e pernoitou
em Brasília exatamente para esperar uma delibe
ração desta Comissão. Ela encaminhou ao Presi
dente Marcondel>Gadelha, que tendo que se reti
rar, passou-me o problema.

De forma que está de pé e para decisão da
Comissão uma viagem ao Rio de Janeiro, onde
instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, a
Cobra Computadores, a Copa, que reúne os pes
quisadores dessa área, a Universidade Federal do
Rio de Janeiro e a NUCLEN, estão preparados
à espera dos Srs. Membros desta Subcomissão.
De maneira que alguma deliberação temos de
tornar.

O Constituinte Arolde de Oliveira, Presidente
da Subcomissão e que antes coordenava esta
viagem, sugeriu-me que se tirasse da Comissão
uma subcomissão representando agora a Comis
são Temática e que esta subcomissão viajasse
ao Rio de Janeiro e não deixasse sem um atendi
mento esse grupo de pensadores, de pesquisa
dores e de professores que estão esperando a
presença dos Srs. Constituintes. Sei que é um
problema um pouco complicado a esta hora, nas,
inclusive,;J. representante da Fundação Oswaldo
Cruz estava aflitíssima aqui à espera de uma deci
são que pode ser a de não ir e adiar, mas alguma
decisão creio que devemos tomar.

O SR. CONSmrnNTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) _
Tem a palavra V. Ex"

O SR. HERMES ZANETI- Sr. Presidente, esta
Constituinte consulta a V.Ex"se não há condições
para convocar uma reunião para hoje no final
da tarde, a fim de concluirmos a apreciação do
Regimento.

Tenho a preocupação - mas o nosso Presi
dente não está aqui mas nos recomendou e verba
lizou a preocupação que S. EX' tem ern relação
ao exíguo prazo que temos para o desenvolvi
mento dos nossos trabalhos. Não sei exatamente
qual a previsão de trabalho o nosso cronograma
teríamos para amanhã de manhã. Levo à conside
ração de V.Ex"essa lembrança.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho)
Não temos número para a convocação de uma
reunião extraordinária.

OSR.ARTUR DATÁVOLA-Quanto à questão
de ordem que formulei, informa aqui a Secretaria
da Comissão que a própria representante da Fun
dação Oswaldo Cruz pediu-nos que adiássemos
sine efie,o que resolve temporariamente o proble
ma. Fica, então, a sugestão para que na próxima
reunião não se deixe de discutir, a fim de que
esta Comissão, pelo menos, dê uma satisfação
às entidades que estão esperando a sua visita
ou que forme uma subcomissão que viaje ao Rio
de Janeiro nessas condições.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) -En
cerradas as discussões, convocamos uma nova
reunião para amanhã às 10 horas.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às ...)

4" Reunião Ordinária,
realizada em 27-5-87

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
no Auditório Nereu Ramos -Anexo fi - Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação, sob a presidência
do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha com
a presença dos seguintes Constituintes: José
Elias, Osvaldo Sobrinho, Artur da Távola, Nelson
Aguiar, Roberto Augusto, Antônio Salim Curiati,
Eraldo Tinoco, Eliel Rodrigues, Aávio Palmier da
Veiga, França Teixeira, Iberê Ferreira, João de
Deus Antunes, Rita Camata, VmgtRosado, Arolde

de Oliveira, Cristina Tavares, A1õfsio Vasconcelos,
Ângelo Magalhães, Antonio Gaspar, Arnold Fiora
vante Carlos Alberto Ca6, Fausto Rocha, José
Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro, Olívio Dutra,
Pompeu de Souza, Rita Furtado, Hermes Zanetí,
Aécio de Borba, João Calmon, Agripino de Oli
veira Uma, Antônio de Jesus, Átila Lira, Chico
Humberto, Cláudio Ávila, Florestan Fernandes,
José Moura Louremberg Nunes Rocha, Márcia
Kubitschek, Octávio Elísio, Osvaldo Sobrinho, Ru
berval Pilotto e Acival Gomes. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou inicia
dos os trabalhos e solicitou fosse dispensada a
leitura da Ata da reunião anterior, que foi conside
rada aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presiden
te procedeu as seguintes comunicações: que os
formulários para apresentação das emendas são
os mesmos utilizados quando das Subcomissões
e deverão ser entregu~sna Secretaria da Comis
são, a partir do dia vinte e nove, com o prazo
de encerramento dia três de junho, às nove horas;
e que os Senhores Constituintes que desejarem
viajar para o Rio de Janeiro, em visita a F10CRaz
e outras entidades e a Manaus, em visita a SUFRA
MA, deverão entrar em contato com o Senhor
Luiz Fernando Lapagesse, secretário da Comis
são. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Consti
tuinte Arolde de Oliveira, que solicitou à presi
dência que não acolhesse o recurso encaminhado
à mesa, pela Constituinte Cristina Tavares, tendo
em vista que o recurso se refere a uma decisão
da presidência, quando a referida decisão foi a
nível de plenário. A Constituinte Cristina Tavares
teceu comentários quanto ao mérito do recurso.
Diante do exposto, o Senhor Presidente, Consti
tuinte Marcondes Gadelha, determinou à Secre
taria que providenciasse fitas e ata da reunião,
onde foi votado o artigo dezesseis a que se refere
o recurso, a fim de ser encaminhado como subsí
dio para o Senhor Relator elaborar o parecer sobre
a matêríe, Em seguida, o Senhor Presidente solici
tou ao Primeiro-Vice-Presidente, Senhor José
Elias, que assumisse a presidência, já que teria
que ausentar-se por alguns minutos. Dando pros
seguimento aos trabalhos da reunião anterior, o
Senhor Presidente, em exercício, passou à discus
são e votação do Regimento Interno da Comissão
temática. Usaram da palavra, sobre o assunto,
os Senhores Constituintes: Hermes Zaneti, Arolde
de Oliveira,Flávio Palmier da Veiga,Fausto Rocha,
Aécio de Borba, Nelson Aguiar, Octávio Elísio,
Olívio Dutra, Osvaldo Sobrinho, Artur da Távola
e Gáudio Ávila.Foram aprovados, com emendas,
os artigos décimo terceiro em seu parágrafo úni
co, artigo décimo quinto, em suas alíneas "a"
e "b'', e acrescido de parágrafo único e o artigo
décimo sexto, parágrafo único, tendo sido supri
mido o artigo décimo quarto. Foram aprovados,
sem emendas, os artigos décimo sétimo, décimo
oitavo e décimo nono. Reassumindo a presidên
cia, o Senhor Presidente, Marcondes Gadelhapro
pôs a votação do calendário das atividades da
Comissão, que foi aprovado, com a solicitação
do Constituinte Hermes Zaneti de recebeh por
escrito, o nome das personalidades a serem ouvi
das em audiências públicas e as respectivas datas.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos às doze horas
e trinta minutos, cujo teor será publicado, na inte
gra. no Diárlo da Assembléia Nacional ConstI
tuinte, convocando os Senhores Membros da
Comissão para a pr6xíma reunião a realizar-se
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dia vinte e oito de maio, às dez horas, com a
seguinte pauta: discussão do anteprojeto da Sub
comissão da Educação, Culturae Esporte. E, para
ernstar, eu Luiz Fernando Lapagesse Alves Cor
rea, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Marcondes Gadelha
- Presidente.

COMISSÃO DAFAMlLIA, EDUCAÇÃO, CUL
TURA, ESPORTE, CItNCIAE T?CNOLOOIA
E DA COMUNICAÇAO REUNIAO EM27DE
MAfODE 1987ÀS 10:30H

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, Ciência e Tec
nologia e da Comunicação.

Srs. Constituintes, esta reunião destina-se, basi
camente, ao prosseguimento da discussão e vota
ção do nosso projeto de normas internas de fun
cionamento.

Antes de abrirmos a discussão, a Presidência
gostaria de dar alguns breves avisos: primeiro,
a Presidência informa aos Srs. Constituintes que
os formulários em que deverão ser aprentadas
as emendas, perante a Comissão temática, são
os mesmos utilizadosquando nas Subcomissões;
as emendas serão apresentadas, no prazo regi
mental, na secretaria da Comissão, Ala Senador
AlexandreCosta, sala 15, subsolo, a partir de ama
nhã, durante 5 dias. Hoje se procederá à distri
buição dos avulsos.

Ainda há um trabalho de elaboração, há uma
discussão quanto à forma de apresentação dos
avulsos, por parte de secretaria da Assembléia
Nacional Constituinte, e tão logo esteja defj~lida,

os avulsos chegarão aos gabinetes dos Srs. Cons
tituintes; a entrega será feita pela secretaria da
Comissão temática.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Her
mes Zaneti, pela ordem.

o SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, esta fase de apresentação de
emendas, neste caso de trabalho, como está orga
nizado,é absolutamente essencial. Énosso enten
dimento que nós Vé\ffios trabalhar sobre o produ
to, o resultado das Subcomissões e mais as emen
das que apresentarmos agora. Dada a essencia
lidade desse prazo, eu gostaria de consultar a
V. Ex" se o prazo expira segunda-feira, ou seja,
eu queria precisar, nas palavras de V. Ex", o dia
exato, da semana e do mês, em que este prazo
termina para que todos nós tenhamos isto muito
claro; dia e hora.

E pergunta um Constituinte,o Chico Humberto,
se conta, inclusive, sábado e domingo. A mim
me parece que sim, se concluir na segunda-feira,
mas eu gostaria disso bem preciso em função,
eu repito, da essencialidade dessa questáo.

o SR. CONSTITWNTE FAUSTO ROCHA
Complementando, Sr. Presidente, a pergunta do
nosso companheiro Constituinte Hermes Zaneti,

eu aduziriaa seguinte questão: se houver interesse
de que seja diminuído o número de emendas,
então, o prazo terminará como previsto,na segun
da-feira, porque a maioria de nós vai trabalhar
no fimde semana, quando há tranqúilidade, quan
do podemos pensar, analizar profundamente.

A maioria de nós vem de outros Estados, che
gará na terça-feira; então, se pudesse terminar,
pelo menos na terça-feira pela manhã ou até a
hora do almoço, vamos entender que a interpre
tação, embora os prazos sejam rígidos, será de
a Mesa favorecer a possibilidade de os Consti
tuintes apresentarem emendas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eu temo, nobre Constituinte Fausto Rocha, que
isto não seja possível. Aliás, eu quero pedir aos
Srs. Constituintes, insistir,encarecerque declinem
o nome, antes de usar a palavra, para que não
haja qualquer prejuízo nos nossos registros.

Atendendo à solicitação do nobre Constituinte
Hermes Zaneti fazeraqui um exercíciogregoriano.
As emendas começam a ser recebidas amanhã,
dia 28, quinta-feira, primeiro dia; dia 29, sexta
feira, dois dias; dia 30, sábado, três dias; dia 31,
domingo, 4 dias; dia 1°, segunda-feira, 5 dias;
até às 9 horas da manhã de terça-feira, porque
vou começar a contar o tempo a partir de 9 horas
da manhã de amanhã.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, de novo aqui em socorro à tese
apresentada pelo eminente Constituinte,suponho
que V. Ex" ainda não tenha a confirmação da
publicação dos avulsos hoje. Há notícia, mas V.
Ex" não tem a conflrmação, ou seja, o ato de
publicar os avulsos ainda não se deu. V.Ex"ainda
não tem em mãos, como nós ainda não temos,
a confirmação do ato da publicação do conteúdo
dos anteprojetos, dos três documentos das três
Subcomissões.

Considerando que nós temos reuniões pela
manhã, nós viríamos a tomar conhecimento, ofi
cialmente em reunião, amanhã. Parece que, com
boa vontade de V. Ex", e que já demonstrou que
a tem, poderíamos adotar a tese do eminente
Constituinte Fausto Rocha, no sentido de que o
prazo pudesse correr até na terça-feira, que foi
a tese apresentada. Nesse caso, como são dias
e hão horas, o prazo se conta em dias ou em
horas, no caso, o Regrrnento contempla dias e,
em comtemplando dias, a sugestão que eu faria
a V.Ex"é que incluisse o dia de terça-feira, data
venia o entendimento de V. Ex", mas com isso
pensoque estaria desposando a tese, apresentada
pelo eminente Constituinte,e que seria uma Cons
tituição ao processo legislativoà medida em que,
com razão, disse ele e V. Ex" sabe, todos nós
estamos solicitados nos finais de semana a desen
voÍvertrabalhos em nossos Estados.

.() SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, eu creio que se fôssemos to
mar essa discussão ao pé da letra, nós nos arrasta
riamos numa discussão sem fim. Embora não
possamos tomar horas como referência. e sim
dias, de qualquer forma o dia começa com horas.
A rigor, se eu fosse usar o rigor do Regimento,
eu teria de começar a zero hora de amanhã e
concluir a zero hora da segunda-feira.

Estoütomando como referencial o horário de
traI:ialho útil que geralmente começa às 9 da ma
nhã, então, resoM contar até às 9 horas. Agora,

avançar mais um dia é uma atribuição que escapa
à minha competência, nobre Constituinte.

Aobservação de V. Ex"de que pode haver atraso
na publicação dos avulsos é correta, é possivel
que aconteça, como de resto, neste País, muitas
coisas atrasam; o horário dos aviões, a entrega
da correspondência, mas não podemos respon
der pelo erro dos outros, ou pelo atraso dos ou
tros. É claro que se isso acontecer, nós faremos
as devidas compensações e ajustes nos nossos
prazos, mas o que temos que fazer é cumprir
os prazos regimentais. Assim sendo, nós começa
remos a contagem a partir de 9 horas de amanhã
e em seguida, contaremos 5 dias, salvo, abro uma
exceção, porque a grande vítimade qualquer atra
so nisso tudo é o Relator. Então, não quero preju
dicar o Relator. Não quero que S. Ex' venha a
receber emendas a destempo. Se começo a abrir
concessões, mais adiante eu terei talvezque pror
rogar um pouco mais o prazo, porque alguém
acha que tem uma emenda muito importante pa
ra apresentar, fora de hora, vai me pedir que rece
ba com data atrasada, coisa que o valha, e tenho
que estar atento a que este eminente Constituinte
tem um trabalho de extrema responsabilidade que
vai ser a condensação, o estudo, a digressão sobre
todas essas matérias e quero lhe oferecer, pelo
menos, o tempo que o Regimento lhe outorga.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Talvez a sugestão que possa contemplar tanto
as ponderações do nosso nobre Constituinte Her
mes Zanetti, quanto as de V.EX, na Presidência,
e o próprio interesse e a necessidade do Relator,
seria de uma pequena defasagem de horas; co
meçando amanhã ao meio-dia, nós teríamos pou
cas horas a mais e que não prejudicaria o Relator,
tanto é que ele estaria na reunião da própria Sub
comissão, e não poderia estar desatento aos tra
balhos da mesma e não o prejudicaria em nada;
começando amanhã ao meio-dia, todos os dese
jos estariam contemplados sem que houvesse
qualquer problema.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Consulto o Relator sobre a proposta do Consti
tuinte Fausto Rocha.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Eu peço
desculpas ao Constituinte Fausto Rocha. Eu esta
va conversando com o assessor que, aliás, a pro
pósito me informava da quase certeza de que
o relatório publicado só poderá estar em mãos
dos Srs. Constituintes amanhã. De modo que lhe
pediria que repetisse a proposta.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Pois não. Pelo horário fixado pelo Sr. Presidente,
o prazo seria até as 9 horas da terça-feira. Muitos
de nós não teriamos chegado dos seus Estados;
a partir das 9 horas, nosso nobre. Relator estaria,
na Comissão, atento ao que ocorresse nela; por
tento, não seria prejuízo para o Relator no seu
interesse e na sua necessidade que, começando
amanhã ao meio-dia se estendesse o prazo, para
a entrega das emendas, até o meio-dia da terça
feira. Não haveria prejuízo para ele e acho que
isso acomodaria tudo.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Eu acre
dito, inclusive, que a maioria das emendas virá
antes. Os Constítuíntee que já viveram a fase da
Subcomissão têm muito claras as suas idéias
principais e as teses que pretendem defender de
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maneira que,a impressãoque tenho é que a maio
ria chegará antes. Isso facilitará a assessoria que
irá separando as emendas. O Relator começará
lendo as emendas, o que não impedirá esten
der-se este prazo por mais algumas horas.

O SR. PRESIDEmE (Marcondes Gadelha) 
Se não há objeção do Plenário, esta Presidência
vai considerar aceita a proposta do Constituinte
Fausto Rocha, de que o prazo para o recebimento
de emendas se estenda até o meio-dia da terça
feira.

üm segundo aviso que, na verdade, é uma retifi
cação. A viagem, sugerida ontem, com destino
a~ Rio de Janeir0r marcada para segunda-feira,
fOI postergada para 5 de julho; o convite não é
da Fundação OSWaldo Cruz, mas da Secretaria
de Ciência e Tecnologia do Governo do Rio de
Janeiro, e nós temos em mãos um programa
que inclui, além da visita à FIOCRUZ, também
uma breve estada na COPPE e no CREA. Começa
às 9 horas e 30 minutos da manhã do dia 5
de junho e vai até as 20 horas do mesmo dia.

Pedimos, então, aos Srs. Constituintes, para
conflrmarern junto à Secretaria da Comissão te·
mática seus nomes, para o fornecimento de pas
sagens, refeições, deslocamento terrestre e, se
houver pernoite, hotel; e para contatos sugerimos
procurar o nosso secretário, Dr. Luiz Fernando
Lapagesse.

Há um adendo de última hora, solicitação da
Constituinte Eunice Michiles, de que a viagem
prossiga, a critério dos participantes do Rio de
Janeiro, para Manaus, para a Suframa. E, nesse
caso; sugiro entendimento de cada um com a
Constituinte Eunice Michiles.

Prosseguimos, então, com a discussão do nos
so projeto de normas.

Concedo a palavra, para uma questão de or
dem, ao nobre Constituinte Arolde de Oliveira.

O SR. CONSTITUImEAROLDE DE OUVEIRA
- Estamos na fase de comunicados ainda, e
na fase de comunicados no dia de ontem, V.
Ex" comunicou o recebimento de um recurso
interposto pela nobre Constituinte Cristina Tava~
res, contra a decisão do Presidente da Subco
missão de Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação, que lhe fala.

Como V.Ex" apenas citou que havia o recurso
e o encaminhou para estudo e parecer do Relator,
não tomei conhecimento do conteúdo. Contudo,
à tarde, recebi, em meu gabinete, uma cópia do
recurso conforme foi colocado. Sr. Presidente diz
o seguinte, no que é essencial e objeto do rec~so:

"A Presidência decidiu que a Emenda rr
231, apresentada em destaque pelo Consti·
tuinte José Carlos Martinez, referia-se ao art
16, criação do Conselho Nacional de Comu
nicação, e não ao art, 17, competência do
referido Conselho Nacional de Comunica
ção."

Eu queria, Sr. Presidente, Sr. Relator, apelar pa
ra V. Ex" no sentido de que fosse considerado
desclassificado o presente recurso por um erro
de objeto. Na realidade, o Presidente não tomou
tal decisão, a decisão foi tomada em plenário por
maioria regimental, inclusive absoluta, no caso
dos Constituintes presentes na Subcomissão. Por
conseguinte, não é contra o Presidente, o recurso
da nobre Relatora, e sim contra o Plenárío da
Subcomissão. '

O SR. PRESIDEmE (Marcondes Gadelha) -
V.Ex"levanta, então, uma preliminar pela desclas
sificação independente ou sem a análise do mé
rito, pelo fato de que o recurso da Constituinte
CristinaTavares se refere à Presidência e a decisão
foi tomada pelo Plenário.

O SR. CONSTITUlN1EAROLDEDE OUVElRA
- É o que submeto à consideração de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A Mesa indaga se algum dos Srs. Constituintes
tem alguma objeção a fazer quanto à preliminar
de desclassificação suscitada pelo Constituinte
Arolde de Oliveira.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
- Sr. Presidente, eu acho que é elementar que
a decisão final foi proclamada pelo Presidente
da Subcomissão. Eu não queria trazer para este
Plenário as intrigas; eu não queria trazer para este
Plenário a tentativa de torpedeamento da vontade
da Nação, que é, parece-me, o objetivo do nobre
Constituinte Arolde de Oliveira;eu não queria tra
zer para esta Comissão as contradições e o enca
minhamento que sofreu a Subcomissão de Ciên
cia e Tecnologia; eu não queria que este Plenário,
que deve decidir sobre o objeto de três Subco
missões, parasse e fosse objeto das intrigas de
quem tentou e conseguiu, em alguns casos, cor
romper e mudar votos; eu não queria que esta
Comissão fosse deter-se nessas questões meno
res; eu não queria que os membros desta Comis
são sofressem a humilhação de receberem pró
postas, de concessão de rádio e de canais de
televisão, para trocar o voto no dia da votação.
Eu queria que esta Comissão analisasse o mérito
das questões. '

Era o que eu tinha a dizer. ~

O SR. CONSTITUlmE AROLDEDE OUVElRA
- Sr. Presidente, realmente, os fatos estão todos
colocados e eu queria declarar a V.Ex' e ao Plená
rio desta Comissão que, por uma dessas ironias
que ocorrem na vida da gente, eu apresentei na
Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Co
municação, como Constituinte, uma emenda
criando o ":onselho Nacional de Comunicações.
A minha única diferença, em relação à posição
da Relatora, era de que eu acreditava, como acre
dito, que a criação do Conselho deva ser colocada
no texto constitucional como princípio, definindo
que a lei ordinária estabeleça a sua forma de fun
cionamento e os membros que dele participarão,
porque acho que isto é uma matéria mais circuns
tancial, mais conjuntural e, por conseguinte, não
deve ficar amarrada à rigidez que, naturalmente,
tem que ter um texto constitucional.

E por uma dessas ironias, sou hoje acusado
dessa maneira deselegante e que, partindo de
quem parte, evidentemente, não devo dar ouvi
dos, de que foram corrompidos os Constituintes.

Eu gostaria de perguntar, então, já que houve
esta acusação que a nobre Constituinte tivesse
a dignidade e a honradez de vira este microfone
e declarar, de público, para este Plenário, para
V.Ex" e para a imprensa, que Constituintes foram
corrompidos e em que circunstâncias?

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A Mesa vai decidir sobre a matéria.

O SR. CONSmUINTE FAUSTO ROCHA 
Não pretendendo alongar o assunto, mas apenas

trazendo a informação a V.Ex"e também àqueles
que não sendo membros da Subcomissão de
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, não to
maram conhecimento do seguinte fato: a votação,
a partir da saída de alguns nobres, queridos e
respeitados Constituintes, deu-se por 14 votos
dentre os 21 totais da Subcomissão. De forma
que 14, em 21, pensavam da mesma maneira
e votaram todas as questões desta maneira. Ora,
o peso de 14 votos em 21 deve ser relevante
na análise de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
AMesa vai decidir. Com relação ao mérito, a subs
tância da matéria contestada, ou seja, o Conselho
Nacional de Comunicação, evidentemente que
esta Comissão terá condição e tempo hábil e
competência para decidir.

É claro que novas emendas referentes a este
tema poderão ser apresentadas, neste Plenário,
perante o Relator.

Com relação à preliminar de desclassificação,
levantada pelo Constituinte Arolde de Oliveira, a
Mesa decide que, a título de tratamento igual,
acolhe a preliminar e baixa em diligência, da mes
ma forma que acolheu o recurso da Constituinte
Cristina Tavares, encaminhando ao Relator Artur
da Távola para opinar; esta Mesa acolhe a prelírní
nar, baixa em diligência, pede à Secretaria que
providençie as Atas e as fitas referentes ao tema
e determina que o Sr. Relator também se pronun
cie sobre a preliminar de desclassificação eJou
sobre o mérito, conforme a decisão ou a sua
opinião, respeitante ao pedido de desclassifica
ção.

É esta a decisão.
Prosseguimos, Srs. Constituintes.
Recebemos comunicação do Sr. Presidente da

Comissão de Sistematização, Constituinte Afonso
Arinos, propondo uma permuta de auditórios no
período da manhã do dia de amanhã; nós nos
reuniríamos no Plenário do Senado e a Sistema
tização se reuniria aqui, neste auditório. Indago
se há qualquer objeção por parte do Plenário?
(Pausa.)

Então, estamos de acordo e aceitamos a pro
posta do Senador Afonso Arinos.

O debate inicia-se hoje com o art. 13 da pro
posta da Secretaria, uma vez que na renumeração
passará a ser de rr 14. Mas, vamos seguir, pela
ordem como está aqui, vamos chamar de art
13, por hora, porque é impossível que, mais adian
te, também outras propostas sejam inseridas on
de couber, e tenhamos que fazer uma renurne
ração global, não sabemos se realmente ficará
como art, 14.

Informo também que já há quorum para delí
beração.

Toda matéria anteriormente discutida é consí
derada vencida. Iniciamos com o debate do art
13, que reza o seguinte:

"Art, 13. O integrante da Comissão po
derá fazer uso da palavra pela ordem, pelo
prazo de 2 (dois) minutos, para reclamação
quanto à observância desta Norma, ou do
Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, ou quanto aos serviços admínís
trativos, para esclarecimentos sobre a ordem
dos trabalhos, ou para suscitar questão de
ordem, vedados apartes."

Parágrafo único. Da decisão da Presidên
cia em questão de ordem caberá apoiamento
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de, no mínimo, 113 dos integrantes da Comis
são, recurso escrito, sem efeito suspensivo,
à Presidência da Assembléia Nacional Cons
tituinte."

Srs. Constituintes, passo os trabalhos ao Primei
ro-Vice-Presidente, José Elias Moreira, para algu
mas providências e votarei em seguida. Voltarei
ainda no curso desta reunião.

V.Ex" quer fazer uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Eu solicito a palavra para a discussão do parágrafo
único; troquei até algumas idéias com S. Ex", o
Sr. Presidente, antes.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
N6s não temos nada a opor, em relação ao art.
13, consideramos que o art. 13 no seu caput
está bem, até porque, dando o prazo de apenas
2 minutos para apresentação de questão de or
dem, evita que a questão de ordem venha a ser
usada como uma forma abusiva de protelação.
Aprotelação é até um expediente regimental reco-,
nhecido nos parlamentos, mas a limitação a dois
minutos parece que contemplaa hipótese de que
isso não venha a ser usado como um expediente
definitivo de impedimento para as decisões.

E por esta mesma razão, n6s ponderamos que
no parágrafo único déssemos uma redação que
pudesse contemplar que o caso de recurso se
esgotasse aqui mesmo no seio da Comissão.

N6s entendemos que isso impediria de criar
um conflito entre a Presidência e a Comissão,
recorrendo a uma outra instância. Imaginem V.
Ex"", somos 8 Comissões funcionando, se o Presi
dente da Constituinte tivesse que acatar recursos
para cumprir questões de ordem, nas 8 Comis
sões, o tempo todo, estaríamos, além de recorrer
a um f6rum extra-Comissão, também entravando
os trabalhos da Presidência.

Por esta razão, eu tentaria aqui, é uma tentativa
de redação, evidentemente sujeita à contribuição
de V. Ex": "Da decisão da Presidência caberá,
com apoiamento de, no mínimo, três Constituin
tes, membros da Comissão, recurso ao plenário".

É a tentativa de redação que nós apresentamos
e penso que com isso equacionaríamos o proble
ma no seio da Comissão, e tenho certeza que
isso contribuiria para melhor harmonia, melhor
clima de trabalho entre a Mesa e os membros
da Comissão.

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

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra o Sr. Constituinte Arolde de Oli
veira.

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OUVEIRA
- Sr. Presidente, nobres Colegas, a proposta feita
pelo Constituinte Hermes Zaneti, é realmente mui
to boa, apenas eu gostaria de ter um pouco mais
de certeza de que esses três Constituintes são
suficientes, são poucos, são muitos; por que três?
N6s ouvimos aqui também a exposição das preo
cupações do Presidente sobre o problema da obs
trução, que é um recurso parlamentar legítimo,
dependendo, naturalmente, de como vai ser feito,
aqui neste plenário, e tenho certeza com as pou
cas exceções quejá conhecemos, que serão natu
ralmente de uma maneira elegante, de uma ma
neira bem colocada.

Então, eu gostaria de ouvir outras opiniões de
outros colegas Constituintessobre esses três, para
que nós chegássemos a um acordo e passás
semos à frente que isso vai, inclusive, criar uma
jurisprudência lá para o artigo que define as ques
tões de encaminhamento de requerimento de
destaque. Então n6s estamos com esses números
na cabeça.

Eu gostaria de ouvir outros colegas sobre o
mesmo tema, sobre este mínimo de três.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Continua em discussão. (Pausa.)

Com a palavra o Constituinte Cláudio Ávila.

O SR. CONSTlTOINTE CLÁUDIO ÁVILA - Sr.
Presidente, a proposta apresentada pelo Consti
tuinte Hermes Zaneti, no nosso entender, está
bem pr6xima da realidade, da proporcionalidade
levantada ontem pelo Constituinte Antônio Britto,
e eu creio apenas que ela poderia ser modificada
de três para quatro, porque, segundo cálculos
do Constituinte Aécio de Borba, ontem, a propor
ção seria de 3,6, portanto, a aproximação para
quatro.

Eu creio que estabelecendo desta forma, quatro
Constituintes, com a questão de ordem oral, com
recurso a este Plenário para evitar que se reme
tesse à Assembléia Nacional Constituinte, ao seu
Plenário e ao seu Presidente, parece-me uma al
ternativa válida para agilizar os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Em discussão. (Pausa.)

Com a palavra o Constituinte Fausto Rocha.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA 
Sr. Presidente, eu estou inteiramente de acordo
com a proposta do Constituinte Hermes Zaneti,
até porque assuntos que dependessem de uma
decisão do Presidente Ulysses Guimarães pode
riam levar tempo e toda a seqüência da discussão
poderia estar prejudicada por um impasse, e até
que tivéssemos esta decisão, poderíamos não de
cidir, ficaríamos impossibilitados eventualmente
de decidir qualquer outra coisa.

Quanto ao aspecto do número, até aqui tem
bastado que um dos Srs. membros da Comissão
peça, ou questão de ordem ou recurso, tem sido
atendido, tem sido decidido pelo Plenário e tem
ocorrido rapidamente, coerentemente sob a acei
tação de todos. Por entender que o número três
está muito próximo do número um, já que se
solicitava antes 113, quero defender a tese de que
um Constituinte poderá e, no meu entender, deve
rá ter o direito de poder suscitar tanto questão
de ordem, quanto solicitar que o Plenário se mani
feste; ao se manifestar o Plenário, que será uma
coisa rápida, saberemos se ele teria apoio muito
mais do que os dois, que é a sugestão atual,
ou que chegue a ter a maioria mais um e terá
ganho a questão.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGOIAR 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Eu solicitei a palavra exatamente para fazer a pro
posta de que um Sr. Constituinte possa requerer
a manifestação do Plenário, no caso desse tipo
de recurso. Acho que temos que fazer tudo para
impedir restrição à atividade do parlamentar. O
que importa, aqui na Assembléia Nacional Consti·

tuinte, é garantir a atuação individual do parla
mentar, do Constituinte já porque a decisão é
plenária, a intervenção dele seria apenas para re
querer a manifestação do Plenário. Acho que é
preciso garantir esse direito ao Constituinte, en
quanto indivíduo, enquanto pessoa.

De modo que eu manifesto também a concor
dância em que a Comissão seja a instância única,
última para o recurso e também que cada um
Sr. Constituinte possa requerer a manifestação
do Plenário para este tipo de decisão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Continua em discussão. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OUVEIRA
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OUVEIRA
- A mesma questão, apenas como eu tinha ini
ciado e não concluí, a questão do número, eu
ficaria como minha proposta, a mesma do Consti
tuinte Hermes Zaneti, quer dizer, três Constituintes
poderiam apoiar uma questão de ordem. E eu
pediria vênia ao nosso nobre Constituinte Fausto
Rocha, a questão agora não é mais de fundo,
é apenas desse número, se ele concordasse com
três, aí n6s passaríamos à votação e iríamos para
o ponto seguinte.

G:u não estou cassando a palavra, eu s6 estou
perguntando se V.Ex" concorda com os três, en
tão aí, teríamos a palavra.

O SR. CONSTlTOINTE FLAVIO PAI..MIER DA
VEIGA - Sr. Presidente, eu acho que o consti
tuinte deve atingir a essência do seu trabalho,
cumprindo a sua missão aqui e representando
sempre aquilo que ele traz de sua base. Por isso,
sou contra que o recurso de uma decisão da
Mesa seja necessário à manifestação de mais de
um constituinte. Nisso eu apóio a iniciativa do
constituinte NelsonAguiar; eu acho que, em ques
tão de ordem, imediatamente à decisão do Presi
dente, o constituinte, ele próprio, unicamente, po
derá pedir, com novos argumentos, a nova mani
festação do plenário sobre a questão de ordem
decidida pela Presidência.

Acho que deve ser um direito do constituinte
fazer um recurso oral à Mesa, após a sua decisão,
para valorizar o comportamento, a participação
e a vivência do constituinte na Comissão.

O SR. CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA - Sr.
Presidente, diante das manifestações havidas eu
retiro a minha proposta de quatro constituintes,
manifestando a minha aprovação a três consti
tuintes.

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra V. Ex"

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Eu queria
lembrar aos Srs. constituintes que, ao votar o des
taque relativo ao número das pessoas necessárias
ao pedido de recurso ao Plenário, talvez esteja
deixando de votar o texto do parágrafo único,
que se refere a recurso escrito. E, então, eu lem
braria a algum constituinte que se achar que o
recurso é verbal fizesse o destaque para que pu
desse ser votado e o texto ficasse perfeito.
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o SR. CONSTITUINTE HERMES ZANEI1 
Data venta de V. Ex" eu vou reler o texto que
eu havia proposto.

"Da decisão da Presidência caberá, com
apoiamento de, no mínimo três constituintes,
membros da Comissão, recurso ao plenário."

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Perfeito;
nem escrito, nem oral. Como for. Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Encerrada a discussão, passa-se à votação da
proposta. Nós temos duas propostas: uma de três
e uma de um.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANEI1 
Se houver concordância das pessoas que nos
apoiaram, quero ressalvar o direito que elas têm
de manter o número três, porque retiraram a pro
posta de quatro, para apoiar a de três, e alguns
retiraram a proposta de um para apoiar a de três.

Então, eu quero, em função do apoiamento
que recebi, ressaltar que se houver concordância
eu retiraria a proposta para ficar apenas um, se
houver concordância das pessoas que nos ex
pressaram apoio.

O SR. CONSTITUINTE AROLDEDE OUVEIRA
- Eu a refaço, Sr. Presidente, porque é o direito
individual que nós queremos submeter aqui.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Acabo de obter a concordância das pessoas que
haviam apoiado a proposta de três para um, de
modo que temos então uma proposta, que é do
constituinte Nelson Aguiar.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - Sr. Presi-
dente, pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Tem a palavra V. Ex"

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - Sr. Presi
dente, para que fique claro, é a proposta do consti
tuinte Hermes Zaneti com alteração para o núme
ro um. É isso que vai ser votado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
Os Srs, constituintes que a aprovam perma

neçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Agora, vamos votar o parágrafo único, a reda

ção do constituinte Hermes zaneti, e eu gostaria
que ele a lesse novamente.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANEI1 
O parágrafo único passará a ser artigo na nossa
proposta, como já havia sido explicitado. Então,
relendo:

"Da decisão da Presidência caberá, com
apoiamento de, no mínimo, três constituin
tes, membros da Comissão, recurso ao pIe
nárío."

Aqui nós temos apenas o adendo que, ao invés
de ser três, é um: então creio que não precisa
nem explicitar que é um.

Da decisão da Presidência, qualquer membro
da Comissão poderá recorrer ao Plenário.

Isto é artigo, vou reler, por favor:

"C'c: d,'ds::'ü na Presidência, qualquer
('OllS;;llJLlix n,' .nbro da Comissão,poderá
recorrerao Prenédo,"

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Só para deixar claro: mas aí não é questão de
ordem?

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Eu estou fazendo uma proposta que foi discutida;
vou repetir o texto:

"Da decisão da Presidência, qualquer
constituinte membro da Comissão, poderá
recorrer ao Plenário."

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Em questão de ordem!

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Eu estranho que a Mesa... Eu estou desde ontem
lendo este texto, não há nenhum escamoteamen
to, com licença.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Não, não; não foi lido!...

Ainda não foi votado e V.Ex"tem todo o direito
de levantar a questão. Eu apenas estranho que
a Mesa faça questionamento sobreo texto,porque
desde ontem eu estou lendo o texto e determi
nando que seja artigo. Eu vou repetir: S. Ex"terá
oportunidade de contrapor outra redação, é um
direito que tem, eu apenas vou dizer, repetir, que
desde ontem este constituinte está fazendo uma
proposta de artigo, apenas mudando agora o nú
mero. E eu gostaria que a Mesa assegurasse aos
constituintes o direito de fazerem os seus textos.
Este constituinte foi corrigido pela Mesa, várias
vezes, sobre o texto e eu penso que se a Mesa
tiver outros textos a propor poderá fazê-lo.Agora
eu gostaria que me fosse assegurado o direito
de apresentar textos que ...

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
É que eu me confundi, eu pensei que V.Ex"estava
esquecendo a questão de ordem.

O SR. CONSffiUlNTE HERMES ZANEfI 
Não. Não é assim pessoal, tanto que o nosso
eminente Relator também levantou a questão.

Perfeito. Então VÇ>U reler. Peço à Mesa atenção
para o texto que eu estou propondo e que eviden
temente, há o direito de outros Srs. Constituintes
defenderem outras posições:

"Da decisão da Presidência, qualquer
constituinte, membro da Comissão, poderá
fazer recurso ao Plenário."

Este é O texto que estamos propondo. Evidente
mente, vou repetir, como não votamos ainda e
aqui ninguém quis, em momento nenhum, esca
motear nada, este é o exto que estou propondo.

O SR. RELATOR (Arthur da Távola) - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra o Sr. Relator, pela ordem.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) -O Consti
tuinte Hermes Zanetideixou bem claro o seu pon
to de vista. Ele não está propondo um parágrafo
único para o art. 13. Nada obstante, a redação
dada pelo Constituinte Hermes Zaneti começa
Som a expressão "da decisão" o que, evidente
mente, sugere a idéia de que esta redação refe
re-se a algo dito antes. Portanto, se o Constituinte
Hermes Zaneti está querendo, com a sua emenda,
garantir ao Plenário a decisão sobre todas as deci
sões tomadas pelo Presidente, é uma coisa; outra
-coísa é a votação que está sendo feita, neste mo-

mento, da parágrafo único do art. 13, porque o
art. 13 refere-se especificamente às questões de
ordem, e é por isso que a expressão "da decisão"
abre o parágrafo. Porque não fosse assim a ex
pressão seria "das decisões do Presidente caberá
recurso...", mas da decisão em questão de ordem
cabe recurso. A forma é clara.

Então, tenho a impressão de que nós devemos
adotar duas propostas:

19) Votar um parágrafo único relativo às ques
tões de ordem, na forma que o Plenário, ao que
me parece, discutiu; e

2") Votar, aprovando ou não, esta outra suges
tão de artigo do Constituinte Hermes Zaneti, que
se refere às decisões da Presidência em geral.

Isso ajudará o perfeito andamento dos nossos
trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE AROLDEDE OUVEIRA
- Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra V. Ex"

O SR.CONSTITUINTE AROLDEDE OUVEIRA
- Justamente o nobre Relator tocou em alguns
pontos que eu iria colocar aqui.

Este é o grande problema, nobre Presidente,
que temos nas nossas Comissões, onde existe
um certo informalismo pelo contato íntimo, pela
intimidade, pela própria largueza de espírito do
Presidente, de permitir que todos falem.

Nós estamos discutindo este art. 13 que já não
é nem mais 13, porque já tem um interposto
aí, que vaiser numerado depois, e foi lido o caput
e o nobre colega Hermes Zaneti concordou com
ele e todos aprovamos.

Ora, se ele aceitou que era caput é porque
teria naturalmente alguma coisa depois, que é
um parágrafo único que foi também lido e está
em discussão. Eu proponho que a redação do
parágrafo único seja exatamente esta:

"Da decisão do Presidente, em questão
de ordem, caberá..."

Conforme concluído, conforme ele redigiu, es
sa é a minha colocação. Se houver proposta para
um novo artigo, que seja feita, vamos então deci
dir, discutir.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSffiUlNTE FLAVIO PALMIER DA
VEIGA - O Constituinte Artur da Távola tem ra
zão, tem que haver um parágrafo com uma corre
lação ao artigo anterior, porque no artigo anterior
ele fala em questão de ordem. Então, sugiro que
a redação seja a seguinte:

"Da decisão da Presidência, em questão
de ordem, qualquer integrante da Comissão
poderá, oriImente, recorrerao Plenário."

É uma sugestão que queria oferecer para supe
rar o impasse.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Pode até tirar o "oralmente". (Pausa.) Continua
em discussão.

O SR. CONSTITUINTE (Hermes Zaneti) - Sr.
Presidente, eu percebo que não há uma aceitação,
em relação à proposta, na unanimidade que eu
estava entendendo, e, de minha parte, não quero
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constranger ninguém a apoiar algo com que não
está de acordo. Então nós poderíamos:

1a)Aprovaro parágrafo único, como V.Ex' esta
va sugerindo, no sentido daquele conteúdo ofere
cidoaqui:

"Da decisão da Presidência, em questao
de ordem, qualquer Constituinte poderá re
querer recurso ao Plenário ou solicitar recur
so ao Plenário."

Nós poderíamos votar isso a aprovar isto como
parágrafo único ao art. 13. Em seguida, podería
mos processar a votação da proposta que eu ti
nha. Se aprovada a minha proposta é evidente
que ai se toma até desnecessário o parágrafo
único do art. 13. Mas, já que houve esse entendi
mento, eu gostaria de garantir essa proposta ante
rior; estou de acordo e gostaria que fosse votada
assim.

o SR. CONSmUINTE AROLDE DE OLIVEIRA
- Sr. Presidente, pelo que entendi parece-me
que a proposta do Constituinte Hermes Zaneti
para a redação do parágrafo único seria da se
guinte forma:

"Da decisão da Presidência, em questão
de ordem, poderá qualquer integrante da Co
missão recorrer ao Plenário."

É isso?

O SR. CONSTITWNTE HERMES ZANETI 
É isso.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Encerrada a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

Eu gostaria de sugerir aos membros da Comis
são que encaminhassem as propostas por escrito
à Mesa, porque eu noto que a Mesa fica numa
dificuldade muito grande de coligir as propostas
que chegam oralmente e não há memória capaz
de registrá-Ias todas.

O SR. CONSmUlNTE HERMES ZANETI 
Agora,Sr. Presidente, e dataveniados Srs. Cons
tituintes, teríamos então a outra questão que, evi
dentemente, não goza da mesma unanimidade,
pelo que eu percebi, mas seria necessário que
votássemos. E nesse sentido, eu proporia então
aquela redação original que estou desde ontem
apresentando

"Das decisões da Presidência, qualquer
Constituinte, membro da Comissão, poderá
recorrer ao plenário."

Sugiro que, se for aprovado isso, toma-se des
necessário o parágrafo único do art, 13, porque
seria uma mera repetição; e que isso figurasse
apenas como artigo.

Mas,asseguro que aqueles que tinham o enten
dimento de que isso só caiba no artigo 13, têm
já garantido o seu direito, porque está aprovado,
enquanto parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) _
Perfeito.Em discussão.

Com a palavra o nobre Constituinte Olívio-Eru
tra.

O SR. CONSmUINTE OÚVIO DUTRA - Eu
queria sugerir à Mesa que as votações fossem
ativas e não passivas, como até agora a Mesa
encaminhou. Porque a passividade leva a que,
de repente, como tivemos a oportunidade de ver,
vota-se sem ter feitouma reflexãomaior. Votamos
esta questão aqui já da forma passiva. Quem esti
ver de acordo fique como está. Não é a melhor
maneira. Eu queria sugerir à Mesa, ao nobre Presi
dente, de que, daqui para adiante, a votação se
desse da seguinte forma: quem estiver de acordo
levante o braço. É uma forma ativa e não passiva.
Porque é muito comum estar-se conversando,
ou não se estar prestando atenção à votação, e
fica como está e a coisa passou. Tem que ser
de forma ativa.É a sugestão que faço à Mesa.

O SR. CON8mUlNTE (José Elias Moreira)
Com a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE - Ontem foi feita a
mesma coisa, e alguns Constituinte reclamaram
que a votação deveria ser feita de forma tradicio
nal. De modo que, seria bom que se decidisse
isso de forma geral porque até parece que a Mesa
está...

O SR. CONSmUINTE OÚVIO DUTRA - Eu
não sei qual é a tradição. A tradiçâo é que no
momento de votar tem-se que levantar o braço.

O SR. CONSmUlNTE - A tradição que co
nheço é a seguinte: os que estão de acordo per
maneçam como se encontram. Sempre foi esta.

O SR. CONSmUINTE OLÍVIO DUTRA - É
uma forma passiva que leva ao que ocorreu aqui.
Aspessoas ficam conversando, faz-se a pergunta,
e fica-se como está. A pessoa queria votar dife
rente, mas já passou a oportunidade. Quando se
pede para levantar o braço a pessoa, naturalmen
te, tem que estar atenta para votar.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Eu peguntaria ao Plenário se a votação continua
como estamos fazendo, ou se levantará o braço.
Por favor,peço aos Srs. Constituintes que se mani
festem.

A questão está em votação.
Os que querem que se levante o braço para

a votação, por favor, levantem o braço. (Pausa)
Os que estão contrários, por favor, levantem

o braço. (Pausa).
Resolvido.Vamos adotar o processo de levantar

o braço.
Com a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSmUINTE AÉCIODE BORBA
Sr. Presidente, há uma proposta do Constituinte
Hermes Zaneti para.que se faça um outro artigo,
incluindo que, da decisão do Presidente, se possa
recorrer ao Plenário. Parece-me que o assunto
está devidamente contemplado em todos os ou
tros artigos. Porque, desde o art. l l, com que
iniciamos os trabalhos, já decidimos quais são
aqueles recursos que podem ter o Plenário, ver
balmente ou por escrito os que são decididos
pelo Presidente e os que são decididos pelo Plená
rioEm cada um desses artigos se explicitouaquilo
que se poderá fazer, inclusive no art. 12, coloca
ram-se também outros requerimentos, não espe
cificados nesta norma, que igualmente depen
derão da decisão do plenário da Comissão. Então,
a meu ver, aquilo que o Plenário tem que opinar

está devidamente contemplado nos artigos ante
riores. E nesse próprio já se dá o direito de qual
quer um recorrer contra qualquer decisão do Pre
sidente, nestas questões de ordem. Então, me
parece inócua, a não ser que tenha ele uma expli
cação do porquê, e o que é que vai abranger
esse artigo isolado, sem nenhuma ligação com
os requerimentos e com as destinações do recur
so a ser interposto.

O SR. CONSmOlNTE HERMES ZANETI - _
Sr. Presidente, penso que possamos equacionar
isso logo, através de votação. A proposta é sím
pies, é clara, e diz o seguinte:

"Das decisões da Presidência, qualquer
Constituinte, membro da Comissão, poderá
recorrer ao Plenário."

Se aprovado isto, sUbstituiremos o parágrafo
único do art. 13, por um artigo com esta redação.
E se o entendimento for contrário, como entende
S. Ex', o Constituinte Aécio de Borba, evidente
mente, poderá votar contra, decidimos isso no
voto. A razão, eu lhes explico; é que decisão de
Plenário também pode, ou melhor dizendo, uma
decisão de Plenário que seja interpretada, de uma
forma, pelo Presidente, poderá merecer recurso.
Então este seria o fundamento pelo qual gostaría
mos de ver apreciado. Não vou insistirmais. Pode
votar e saberei perder, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra o nobre Constituinte Olívio Dutra.

O SR. CONSmUINTE oLÍVIo DClTRA - O
companheiro Hermes Zaneti,acho que tem o me
lhor propósito, na votação da redação que está
propondo com artigo, além deste que acabamos
de votar. Só quero lembrar que, mais uma vez,
estamos errando no encaminhamento da vota
ção. Já votamos então o parágrafo único com
nova redação. Então, ele não pode ser alterado
ou substituído. Ele está votado e aprovado com
a nova redação. Eu penso que o companheiro
Hermes Zaneti poderia ter colocado como uma
preliminar a votação da sua proposta, antes de
termos votado a alteração do parágrafo único,
como já o votamos.

Quero lembrar à Mesa que o parágrafo não
vai poder ser mais substituído e nem alterado,
ele já foi votado com uma redação. Temos que
votar isoladamente a proposta do companheiro
Hermes Zaneti.Ela não é substitutiva,ela é aditiva.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Está vencida esta discussão..Vamos passar para
o art. 14.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Não fiquei "chateado", mas pediria a V. Ex' que
procedesse à votação. Foi o que eu pedi.

O SR. CONSmUlNTE - Sr. Presidente, eu
também entendo, como entende o Constituinte
OlívioDutra, que esta questão é vencida, porque
já votamos o parágrafo único do art. 13.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
O Constituinte Hermes Zaneti, realmente, pediu
que se inserisse esta proposta dele como um novo
artigo. Vamos colocá-la em votação.

O SR. CONSmUINTE - Não entendi. V. Ex'
quer que o parágrafo único seja artigo?
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o SR. RELATOR(Artur da Távola) - Vou dar
o meu entendimento da matéria.

O SR. CONSTITUINTE - Não tem mais sen
tido votar de novo. Já foi votado pela Comissão.

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, vou dar o meu entendimento da matéria.
Foi votado um parágrafo único relativo à questões
de ordem. O Constituinte Hermes Zaneti está pro
pondo outra coisa. Por isso ele propõe um artigo.
Ele está propondo que, de qualquer deliberação
do presidente, caiba recurso ao Plenário. E outro
artigo. Portanto, a meujufzo, não está prejudicado,
e deve ir à votação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra o Constituinte Olívio Dutra.

o SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - A
proposta do companheiro Hermes Zaneti não é
supressiva do parágrafo único, não o substitui,
não é aditiva; é uma proposta com outro conteú
do, tem um outro objetivo que deve ser votado
assim. Já votamos o parágrafo único do artigo
3D E isto não pode ser retomado atrás, ser modifi
cado, ser alterado, ser suprimido. Vamos votar
uma outra coisa, que é a proposta do compa
nheiro Hermes Zaneti, com a qual, diga-se de
passagem, estou de pleno acordo.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - No meu
entendimento não cai o parágrafo único, do art.
3°.É uma outra questão, que aí se cria um outro
artigo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Ele não cai, poderá ficar redundante, mas não
cai.

O SR. CONSTITUINTE(Octávio Elísio) - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Com a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE(Octávio Elísio)-Acre
dito que nos artigos Ll , 12 e 13 já temos todas
as situações que serão votadas, e todo os modos
de votação. No meu ponto de vista pessoal, como
Constituinte, acho abundante esta proposição do
Constituinte Hermes Zanetí, Portanto, eu propo
nho qu~ permaneça como está, até o parágrafo
único. E a minha proposição ao Plenário da Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Encerrada a discussão, vamos votar a proposta
do Constituinte Hermes Zaneti,

Os SrB.Constituintes que estiveram de acordo,
queiram levantar o braço.

TotaI:8
Os que estiverem contrários à proposta do

Constituinte Hermes Zaneti, por favor, levantem
o braço.

TOTAL: 14
Derrotada a proposta, fica mantido o parágrafo

único e também a proposta de Osvaldo Sobrinho.
Vamos para o artigo 14:

"As deliberações da Comissão serão ado
tadas pelo voto da maioria absoluta de seus
integrantes."

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, pela ordem.

Para facilitar os trabalhos, proponho a imediata
supressão desse artigo. Primeiro, porque o pró
prio Regimento da Constituinte delibera que ma
téria constitucional é votada por maioria absoluta.
E matéria não contitucional junge a maioria abso
luta a impossibilitar uma série de votações, inclu
sive esta, que hoje está sendo feita aqui. De ma
neira que eu proporia a supressão de imediato
deste artigo para que facilitasse os nossos traba
lhos.

O SR. CONSTITUINTE HERMEZ ZANETI 
Anão ser acatada a supressão, eu fizontem como
matéria constitucional, para ressalvar que pode
deliberar. Estou repetindo. A não suprimir agre
gue-se o texto para ressalvar isso que ele esta
belece.

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OUVElRA
- Vou apoiar esta questão. Acho que esta é uma
solução muito boa, porque está textual no Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Encerrada a discussão, os Srs. Constituintes que
apoiam a supressão do art. 14, levantem o braço.
(Pausa)

APROVADO.
Vamos passar, agora, ao Art. 15, que está em

discussão.

Art. 15. A Comissão, na discussão e vo
tação da matéria obedecerá às seguintes nor
mas, além de outras que constem do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte:

a) as emendas com parecer contrário se
rão votadas em globo, salvo os destaques
requeridos com apoiamento de 10 (dez) assi
naturas de Integrantes da Comissão;

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Aqui, Sr. Presidente, era a sugestão que eu fazia,
de reduzir de 10 para 3, que o Constituinte Antônio
Britto defendeu ontem aqui, com aquela propor
cionalidade já estabelecida, em relação...

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Eu proporia ler o artigo com todos os seus itens,
e depois votarmos.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Mas, ontem, havíamos aprovado que pediríamos
destaque em cada item, se fosse o caso.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Moreira) 
Muito bem. Realmente, houve este fato ontem.
Acredito que poderá continuar hoje.

O Sr. Presidente, está voltando. Estamos discu
tindo o art. 15, em seu item a, "que as emendas
com parecer contrário serão votadas em globo,
salvo os destaques requeridos com apoiamento
de 10 assinaturas de integrantes da Comissão."

Existe a proposta do Constituinte Hermes Za
neti de que seja votado item por item, e que era
de 3 Constituintes para este item, somente a assi
natura de 3 Constituintes integrantes da Comis
são.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Em discussão o item a. E o ponto é a substituição
de redução de 10 assinaturas para 3 assinaturas.

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OUVElRA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, na realidade,
antes de entrarmos no item a, eu teria uma certa
colocação aqui: estamos falando de prazo, Sr.
Presidente, e estamos falando em emendas com

parecer contrário e emendas com parecer favorá
vel, e todas, salvo destaque - salvo destaque.
Então foram feitos destaques. Quero incluir neste
artigo com uma outra letra, o prazo para a apre
sentação dos destaques, por escrito, como já foi
decidido antes, mas o prazo tem que constar aqui.
E este prazo, tradicionalmente e no Plenário desta
Casa, tem sido antes do início da reunião de vota
ção. Esta é uma questão que tem que ser colo
cada aqui; que trate-se aqui um prazo fundamen
tai para que, durante uma reunião de votação,
não haja mais destaques. Este é o primeiro as
pecto.

Om segundo aspecto que quero também deixar
claro, neste artigo, é o que diz respeito à reunião
de votação. Se convocarmos uma única reunião
de votação, que será suspensa de um dia para
o outro, e aí, portanto, não mais valeriam desta
ques, ou se faremos reuniões de votação ordiná
rias ou extraordinárias estangues e aí valeriam
todos os prazos, tanto para destaques, quanto
para assinatura do livro por parte dos suplentes,
etc. Este é um ponto crucial nesse mecanismo
de votação, por isso eu levantaria a questão de
ordem a V. Ex<, e se for o caso, voltarei a falar
sobre a matéria. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Com relação à primeira proposta de V.Ex', acho-a
oportuna e a Mesa já encontrou uma maneira
de inserir idéias às emendas com parecer contrá
rio: serão votadas em globo, salvo destaques re
queridos antes do início da votação. Poderíamos
entrar nesta linha, caso fosse aceito pelo Plenário.
Vejabem, é preciso que o Plenário tenha conheci
mento prévio de que as emendas já obtiveram
parecer contrário. É preciso, para que haja esta
distinção, que o Relator dê conhecimento prévio
de que tais e tais emendas tiveram parecer con
trário.

O SR. CONSTITOlNTEAROLDEDE OLIVEIRA
- Não, Sr. Presidente, tenho a impressão que
não, ou estamos pensando em temas diferentes.

Vamos imaginar que seja uma única reunião,
a de votação, e que tenha um único artigo para
ser votado, ou dois artigos. Então haverá - e
há um outro ponto que na hora oportuna também
vou levantar - um anteprojeto que, no nosso
entender é o anteprojeto consolidado que está
ou vai ser distribuido hoje,'o documento que vai
servir de mapa, de endereçamento dos destaques
e das emendas, e depois, na reuniâo de votação
dos pedidos de destaques, será o documento que
será distribuído hoje, como avulso. Sem dúvida
nenhuma, no meu entender, aí teremos 5 dias
para apresentar emendas, e o Relator terá 5 dias
para se pronunciar claramente sobre as emendas,
favorável ou contra. Ele vai-se pronunciar clara
mente. E vai fazer o seu substitutivo, levando em
conta o seu parecer seco. Se ele apresentar o
substitutivo com subemendas, nós não teremos
como fazer destaques, porque não emendamos,
ou teremos que ter um novo prazo de 5 dias,
para então apresentarmos emendas. E depois,
na votação de destaques, só a questão dos docu
mentos. Este é o problema que está acontecendo,
que aconteceu na Subcomissão e que poderá
acontecer aqui. Estes requerimentos de pedidos
de destaques têm que acontecer antes do início
da reunião de votação. Sabemos, a partir do ins
tante em que apresentamos emendas, que temos
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um endereço articulado, que é o anteprojeto, que
vai ser distribuído em avulsos, sabemos exata
mente a que artigo se refere a nossa emenda.
E podemos, com referência a esses artigos, pedir
destaques da votação.

Quando se faz o contrário, serão votadas em
globo, salvo os destaques requeridos, e estes des
taques são requeridos sobre as emendas apresen
tadas. Não vejo de outra maneira, Sr. Presidente.
Não vejo de outra maneira.

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tenho a impressão nobre Constituinte, que o que
está em questão é a competência do Relator para
apresentar ou não um substitutivo, um antepro
jeto autônomo, ou suficientemente autônomo,
em relação à matéria oriunda das Subcomissões.
Veja bem, S. Ex' tratará, no meu entender, de
não desnaturar o espírito, o que venha das Subco
missões. Masquero crer que o regimento lhe fa
culta o direito de redigir um documento próprio,
um documento da sua lavra, acolhendo, evidente
mente, o essencial, partindo da estrutura montada
das Subcomissões, e acolhendo ou não, ou par
cialmente as emendas que serão apresentadas
a estes anteprojetos.

O SR. CONSm{l(NTE AROLDEDE OUVEIRA
- Corretamente. Não discuto este aspecto. Eu
discuto o aspecto...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
S. Ex' apresentará o seu parecer, o seu antepro
jeto, como consolidação dos textos e das emen
das apresentadas, e dirá ao lado, fará referência:
emendatal, do Constituinte fulano de tal, rejeitada;
emenda tal, acolhida em parte; emenda tal, aco
lhida totalmente; e fará a referência.

Quero crer que é necessário, então, que os
Constituintes tenham conhecimento oficial, de
parte do Relator, do que foi aceito, acolhido ou
não, para, então, podermos distinguir o que foi
acolhido ou não e para que os destaques sejam
classificados conforme, contrários ou...

oSR. CONSTIT{I(NTE AROLDEDE OUVE1RA
- Aí, então, teremos um prazo de mais uma
reunião para apresentarmos destaques ou substi
tutivos. Esta é a minha questão. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eu creio que o prazo é antes de iniciada a votação,
não a reunião.

O SR. CONsmUINTE AROLDEDE OUVElRA
- Este é o grande problema. Como as nossas
emendas são feitas tomando como base o ante
projeto original, nós temos que nos referir, nos
requerimentos de destaque, aos artigos, porque
destaque não é sugestão; a emenda tem que ter
o endereço correto; a emenda é emenda por SI

SÓ, é semântico, ela vai alterar artigos, letras e
dispositivos de alguma coisa que está escrita: alte
re-se, suprima-se ao artigo tal, letra tal, parágrafo
tal, é muito amarrado. E aí, de repente, aparece
um substitutivo que pode estar com articulação
diferente e acontece o caso do recurso que está
em fase de decisão.

É ponto fundamental. Agora isso será matéria
que, na frente, irá aparecer. Neste instante, temos
de definir que o prazo para destaque seja até o

-s;•• início da reunião de votação, e depois, defmir se
esta terá uma única reunião ou várias reuniões,
ei no caso de várias reuniões, poderemos apre-

sentar destaques em várias oportunidades. É esta
a questão que está colocada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTEFLÁVIO PALMIER DAVEI
GA - Eu queria apresentar uma sugestão: que
fosse adotado um parágrafo único ao art. 15. Po
deria solucionar esse problema, Sr. Presidente,
com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Qualquer destaque so
mente poderá ser apresentado à Mesã até
o início da sessão da votação das referidas
emendas."

Porque todo destaque está relacionado com
uma emenda; esse destaque pode ser anteprojeto
ao relatório, ao substitutivo; e a idéia, que acho
muito oportuna, do Constituinte Arolde de Olivei
ra, ficaria encampada, porque o destaque seria
referido à emenda correspondente ao assunto
que iria entrar em votação. Esta é a minha su
gestão.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Esta sugestão de V. Ex' concilia bem os fatos,
mas vamos ouvir outros Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Parece-me, Sr. Presidente, que estava havendo
por parte da Presidência uma interpretação restri
ta, quando esse artigo é classificatório, cada tipo.
O relatório do Relator da Comissão, ora apresen
tado, não fará referência a nenhuma emenda, por
que o único subsídio que ele tem é o que já
foi votado, eximindo-se todas as emendas não
adotadas pelo Relator e não apreciadas durante
a votação; então, agora, é um relatório único. Essa
distinção de várias etapas, desses itens, classifica
cada um tipo e o parágrafo sugerido é realmente
genérico e estabelece um prazo. Se é favorável
o parecer ou não, já é numa segunda etapa, quan
do se vai discutir e votar o relatório do Relator
da Comissão, apreciadas as emendas apresen
tadas pelos integrantes da Comissão e não mais
da Subcomissão então, cada um contempla uma
parte e ...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V. Ex' acha que essa classificação é anterior ao
parecer do Relator? Mas o texto abre, dizendo:

"As emendas com parecer contrário... Parecer
de quem?

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Parecer dele, mas numa etapa posterior, porque
na atual, ele não terá emenda nenhuma a apreciar.
No momento, ele só vai apreciar os relatórios.
Então, nós temos de classificar todos os artigos
e englobar o prazo num único parágrafo, que
eu apoio. Apoio integralmente a sugestão dada
pelo Constituinte Flavio Palmier da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, na tentativa de colaborar, vamos
raciocinar o que vai ocorrer agora; cada Consti
tuinte receberá hoje um exemplar de cada um
dos três documentos das três Subcomissões. É
isto?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Talvez um exemplar único, contendo as três, já
classificadas por capítulo. Isso é um problema
que está sendo decidido pela Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Este documento terá uma numeração por artigos,
l° a 30,1° a lO, l° a 18, enfim, haverá uma nume-

ração. Esta é a numeração que adotaremos para
a apresentação das emendas. Se eu tiverem mãos
o documento da Subcomissão de Educação, on
de no art. 7° fala de recursos de educação, e
eu quiser fazer uma emenda substitutiva àquele
texto, eu apresentarei uma emenda ao art. 7° E
óbvio que assim o seja, porque é o documento
que eu tenho em mãos com a numeração que
tenho em mãos.

Se o Relator, de posse de todas as emendas
oferecidas - e emendas que ainda não tenham
artigos, porque poderão ser emendas aditivas ao
texto de assunto que ainda não foi tratado 
com base neste material, vier a elaborar um subs
titutivo.É possível que o art. 7· ao qual eu ofereci
uma emenda, no substitutivo, deixe de ser o art.
7°e venha a ser o art. 10. O que eu quero resgatar
é que a emenda que ofereci ao art. 7° do docu
mento original, ao qual vou oferecer a emenda,
seja de mérito e não de número; ou seja, se o
art. 7°é o art. 10, a minha emenda deve prevalecer
para ser destacada na votação do art. 10.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Isso será assegurado. Não será a questão de nu
meração que irá alterar.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI -
V.Ex' está resolvendo com bom senso, é correto.
Foi assim que adotamos na nossa Subcomissão
e parece que fluiu bem o trabalho nesse sentido.
Então, resolvida esta sugestão, não tenho por que
discordar da excelente sugestão do Constituinte
Flavio Palmier da Veiga. Estou de acordo.

O SR. CONSTITUINTE (não identificado) 
Aproveitaria para dizer que concordo com a su
gestão do Constituinte Flavio Palmier da Veiga.
Contudo, a mecânica e a técnica legislativa im
põem a articulação quando se tratar de emendas;
o problema de mérito é subjetivo, é de cada um,
pode ser interpretado de uma maneira ou de outra
e não existe isto em mecânica legislativa, mas
acato a decisão da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, acho que dentro da proposta do
Constituinte Flavio Palmier da Veiga me ocorre
apenas uma dúvida, quando ele diz que os desta
ques serão acolhidos pela Mesa no início de reu
nião de votação. Parece-me que teremos várias
reuniões de votação. Vamos ter apenas um relató
rio que se refere a três capítulos, mas que serão
votados em várias reuniões. Então, eu sugeriria
ao Constituinte Flávio Palmier da Veiga que nós
déssemos à proposta dele uma redação, especifi
cando que o prazo de entrega dos destaques se
refere à primeira reunião de votação e parece
que essa é a intenção. Portanto, os destaques
a que se refere o presente artigo serão acolhidos
pela Mesa para apreciação, quando apresentados
até o início da primeira reunião de votação do
relatório do Relator.

O SR. CONSTITUINTE AROLDEDE OUVElRA
- Eu vim até aqui, Sr. Presidente, porque, real
mente, ficou uma segunda questão que não esta
va colocada; era se a reunião seria ininterrupta
ou se seriam várias reuniões.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Vamos decidir sobre a prim~ira.

O SR. CONSTITUINTE AROLDEDE OUVElRA
-Sobre a primeira, estou inteiramente de acordo
com meu antecessor, é exatamente isso que tem
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que ser, quando inicia o processo de votação,
entendo que a reunião tem que ser ininterrupta;
ela pode ser suspensa de um dia para o outro,
mas é ininterrupta. Então, votaríamos, como V.
Ex' colocou aqui, ma primeira reunião, porque
aí cobre qualquer decisão posterior.

O SR. CONSTITUINTEOÚVlO DUTRA- Sr.
Presidente, pela ordem.

É correto a preocupação dos companheiros
que me antecederam, no sentido de que os desta
ques às emendas com parecer contrário, devam
chegar à Mesa no início da primeira reunião de
votação.

Quero frisar, para que votemos com muita cla
reza, que as emendas e destaques a serem apre
sentados não precisam de apoiamento, têm que
ser apresentados pelo autor da emenda que teve
parecer contrário.

Nenhum dos Constituintes está representando
a si mesmo, e, sim, forças e segmentos sociais.
Portanto, não se pode rejeitar uma emenda, sem
que o autor dela, que representa as forças sociais,
possa ter direito de destacá-Ia no prazo hábil, para
que a discussão seja feita, para que o Relator
apresente seu parecer contrário com argumentos
e o Plenário possa dizer se aprova ou não os
argumentos em contrário àquela emenda, feita
pelo Relator.

Queremos enfatizar que as emendas com pare
cer contrário serão votadas em globo, salvo os
destaques requeridos por seus autores e entre
gues à Mesa no início da reunião de votação ou
na reunião inaugural de votação.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
No mesmo espírito do Constituinte Olívio Dutra,
penso que é possível aperfeiçoar. "As emendas
com parecer contrário serão votadas em globo,
salvo os destaques requeridos".

Não há necessidade de que seja só o autor;
pode ser um outro Constituinte. Quanto ao início
da votação, já está respondido pelo parágrafo úni
co sugerido. Eu me apressaria em dizer, até para
contribuir com V. Ex', porque parece que não
há outras divergências; "as emendas com parecer
favorávelserão votadas em globo, salvo destaques
requeridos". A mesma situação nas letras a e b,

O SR. CONSTITUINTEOÚVIODUTRA-Con
cordo com o melhoramento da sugestão que fize
mos, encaminhada pelo companheiro Hermes
Zaneti: não há necessidade de que se coloque
a palavra "autor".

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Sr. Presidente, se essa palavra "autor" constasse,
não teriam razão Constituintes de todas as Comis
sões temáticas apresentarem propostas. Se hou
ver um Constituinte que adote aquela emenda,
poderá pedir destaque, para que chegue à discus
são e haja deliberação por votação e seja incluída
no relatório da Comissão.

o SR. CONSTITUINTE FU\V10 PALMIER DA
VEIGA - Aproveitando a sugestão do nobre
Constituinte, peço licença para sugerir a seguinte
redação:

"Qualquer destaque somente poderá ser
apresentaddo à MIsa até o início da primeira
reunião das vctações do relatório."

O SR. PRESIDEi1!E (Marcondes Gadelha) 
Vamos submeter à votação esse primeiro ponto.

Em seguida, votaremos o problema do apoia
mento ou não para pedido de destaque.

Em votação.
Quem estiver de acordo com a proposta do

Constituinte Flavio Palmier da Veiga, com o aden
do do Constituinte Octávio Elísio, levante o braço.
(Pausa.)

Aprovada.
Peço aos Constituintes Flavio Palmier da Veiga

e Octávio Elísio que redijam o texto, para encami
nhamento à Secretaria.

Estamos com o propósito de democratizar o
melhor possível a apresentação de destaques,
com o cuidado de não conflitarmos com o Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte.

O Regimento dispõe, no seu art. 27, § 4°,que
as emendas com subemendas da Comissão se
rão votadas em globo, salvo deliberação em con
trário, a requerimento de 35 Constituintes ou Ude
res que representem este número, sendo as sube
rnendas substitutivas ou supressivas votadas an
tes das respectivas emendas.

O SR. CONSTITUINTEAROLDE DE OLIVEIRA
- Uma questão de ordem, Sr. Presidente. Quase
já decorei esse mecanismo de votação, e na reali
dade, refere-se ao Plenário da Constituinte, onde
se admite sub emenda, que não é o caso da pre
sente Comissão. A presente Comissão é muito
rígida. Aqui a votação do parecer do Relator é
favorável ou contrário. Não deveria nem haver
e se houver, deveríamos descobrir uma maneira
de votar isso em separado; não devia nem ter
aproveitamento parcial como está colocado.

O Regimento é esclarecedor, mas para o nosso
mecanismo ele não se aplica. Temos três me
mentos de votação: votação do relatório em glo
bo, depois com os destaques; votação dos desta
ques com parecer favorável, também em globo;
e votação dos destaques com parecer contrário.

Estou vendo agora que falta um desses me
mentos aqui, que é a votação do relatório em
globo, também, para dar início à votação.

Esse mecanismo seria todo regimental. Corre
mos o risco de amarrar alguma coisa aqui e es
quecermos, se bem que permanecerão as nor
mas regimentais.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, a Mesa tem apenas o propó
sito de esclarecer o Plenário e de fazer sempre
remissão ao Regimento Comum, para não entrar
mos em conflito em determinados momentos.

V. Ex" tem razão num aspecto: o Regimento
Comum não estabelece percentuais. Ele não nos
indica qual é o número necessário, não estabelece
um quorum. Estabelece um número fIXO de 35,
mas não um percentual que possamos aplicar
por analogia.

Podemos estabelecer, então, que o quorum
é de um Constituinte apenas, e vejo que não há
conflito.

Perdoe-me apenas esse zelo, porque, afinal de
contas, é a Mesa que deve responder por even
tuais choques com o Regimento.

Em votação a proposta do Constituinte Hermes
Zaneti. Aqueles que estiverem de acordo queiram
erguer o braço. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, insisto, porque, enquanto estáva
mos discutindo, os demais Constituintes também

tinham suas preocupações. Para que fique ade
quadamente entendido, propus as letras a e b,
terminando, dizem: "salvo os destaques requeri
dos". É o entendimento que V.Ex"também mani
festou com o amparo no Regimento. Seria isso
que estaríamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
queiram erguer o braço. (Pausa.)

Aprovada.
Passamos, então, ao item c.

"O Relator poderá, juntamente com o seu
parecer, apresentar subemendas, que serão
tidas como tais, para efeitos posteriores, so
mente se aprovadas pela Comissão."

Veja,Constituinte Arolde de Oliveira,que, a essa
proposta,

"O Relator poderá, juntamente com o seu
parecer, apresentar subemendas, que serão
tidas como tais, para efeitos posteriores, se
mente se aprovadas pela Comissão."

Gostaria de saber se há alguma objeção do
Plenário quanto ao texto do item c.

O SR. REU\TOR (Artur da Távola) - Haveria
não propriamente uma objeção, mas um pedido
de liberação por parte do Relator.

Ao fazer o seu substitutivo, o Relator se cinge
a emendas que serão apresentadas e ao que se
chama habitualmente de emenda do Relator. Es
sa figura de emenda do Relator, que exige nas
Comissões normais do Parlamento, não está proi
bida no Regimento Interno, nem está autorizada;
ele não se refere a esse aspecto.

O Relator se vê, então, diante dessa dificuldade:
ele tem as emendas dos Srs. Constituintes; a for
ma do substitutivo, que, de alguma maneira, ex
pressa o seu pensamento; e a possibilidade de
acrescentar sugestões próprias, pessoais.

O texto ficaria mais aberto no item c da seguinte
forma:

"O Relator poderá, juntamente com o seu
parecer, apresentar subemendas."

E terminar aí. O texto, como está, não deixa
muito claro se a aprovação é para a apresentação
das subemendas ou se as subemendas ficarão
como tal, se aprovadas pela Comissão, o que
é óbvio. Se a Comissão aprova as subemendas,
é óbvio que elas fazem parte do texto.

Ficaria mais liberto para o Relator e menos
confuso se o item c ficasse da forma a que já
referi. Se bem que o parecer já é uma apresen
tação natural. O Regimento manda que o Relator
opte por substitutivo. Inevitavelmente as sube
mendas estão contempladas ali dentro.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Há uma proposta do Relator de supressão de todo
o período: "que serão tidas como tais para efeitos
posteriores somente se aprovadas pela Comis
são".

O SR. CONSTITUINTE FU\V10 PALMIER DA
VEIGA - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V.Ex"vai discutir ou é uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE FU\V10 PALMIER DA
VEIGA - É uma questão de ordem. Está sendo
feita uma interpretação errada, no meu entender.
Peço vênia a V. Ex'
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o SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
Nesse caso, para V. Ex" ter mais tempo e ficar
mais à vontade, vou colocar em discussão. V.
Ex" discutirá. Tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA
VEIGA - Obrigado, nobre Presidente.

Temos, na realidade, uma questão de semân
tica. Temos a redação de um artigo, e a esse
artigo são apresentadas emendas. Se o Relator,
lendo e aceitando parcialmente todas as emendas
apostas ao artigo, fizer uma nova redação, ele
terá feito uma sub emenda.

Volto ao meu caso inicial do mecanismo de
votação: Na realidade, temos para votar um relató
rio, um parecer que é este relatório que estará
sendo distribuído amanhã em avulsos é o parecer
do Relator da Comissão. S. Ex" vai emitir parecer
sobre emendas, favorávelou contra. Aquelas que
S. Ex' acatar na sua redação de forma parcial
ou no mérito, etc., e colocar, serão subemendas,
Está claro, porque aqui diz que volta depois.

Concordo plenamente com a redação da letra
c. É um problema de semântica, ou seja, entender
o que é subemenda. Sou neófito em processo
legislativo. Por isso, invoco aqueles que o conhe
cem para me explicarem o que é subemenda.
Para mim, se o Relator acatar parcialmente uma
emenda, ele faz uma subemenda. Se ele votar
favorável ou contra, é substituída integralmente.
É esse parecer que ele tem que dar na hora em
que fizerseu realtório.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Continua em discussão o pedido d ~elator.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIODE BORBA
O nobre Relator não tem razão, quando diz que
não é permitido nem proibido no Regimento. Está
implícita uma forma de interpretação legislativa,
pela qual aquilo que não é proibido é permitido.
O Relatortem a aprovação e a condição de fazê-lo
pela não-proibição do Regimento.

Já fica esclarecido que o Relator pode apre
sentar. O que ele faz não deixa de ser a manifes
tação do seu pensamento. É óbvio que tem algu
ma emenda, alguma proposição, mas ele a inter
preta, dando a redação que achar conveniente.
Conseqüentemente, já está expedido. Ela só se
tomará efetiva para a inclusão se aprovada pela
Comissão.

A redação sugerida não causa nenhum óbice
ao que ele desejar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A título de colaboração, antes de prosseguir a
discussão, a Mesa vai proceder à leitura do art,
18 e seu § 10.

"Na Comissão, os anteprojetos serão dis
tribuídos em avulsos a todos os seus mem
bros para, no prazo dos cinco dias seguintes,
destinados a sua discussão, receber emen
das.

§ 1° Encerrada a discussão, o Relator te
rá cinco dias para emitir parecer sobre os
anteprojetos e as emendas, devendo con
cluí-lo com a apresentação de substitutivo,
que será distribuído em avulsos, sendo, em
seguida, submetida a matéria à votação."

Estou oferecendo isso a título de colaboração.
O Relator pode apresentar um substitutivo, que
não tem necessariamente que ser idêntico aos
anteprojetos. O Regimento não fixa sequer que

este anteprojeto tenha que ser mantido, seja na
sua inteireza,seja em parte. O meu entendimento
pessoal é de que o Relator poderá apresentar um
anteprojeto substancialmente e essencialmente
distinto dos anteprojetos encaminhados.

Foi o que depreendi da informação do Consti
tuínte Arolde de Oliveira: o Relatorteria que respei
tar os termos dos anteprojetos das Subcomissões.

O SR. CONSTITUINTE AROLDEDE OLIVEIRA
- V. Ex", lendo o Regimento, definiu claramente.
É exatamente isso. O Relator pode fazer.

O que quero preservar, Sr. Presidente, é o me
canismo de votação, para que não tenhamos que
fazer a avaliação sobre a que matéria se refere
pelo mérito da matéria, pois mérito é subjetivo.
Estamos querendo um mapa no endereçamento.
Se V. Ex", como Presidente, garante que, durante
o mecanismo de votação, manterá o mapa de
endereçamento das emendas e, por conseguinte,
dos requerimentos de destaque, corretamente ao
projeto original, fica tudo resolvido.

Estou levantando essa questão aqui, sem que
rer profetizar, mas porque sei que, na frente, tere
mos esse tipo de problema. Se V. Ex" garante
que serão realmete preservados esses pedidos
de destaque, que não vamos fazer votação pelo
mérito, porque é subjetivo, cada um tem a sua
interpretação do mérito, e não somos hermeneu
tas para interpretar. Vamos tratar, na realidade,
de um mecanismo de votação, que segue uma
prática legislativa endereçada. Quando se emen
da algo, temos que saber o que está sendo emen
dado. O que está sendo emendado é artigo por
artigo, e o documento em referência é o relatório
que vai ser distribuido agora em avulso. A não
ser que o substitutivo, distribuido em avulso, ad
mita um novo prazo e novas emendas, ai então
seria outra questão. Essa minha questão, é uma
questão de fundo, realmente. Entendo, mas deixo
ao critério de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra a V.Ex"

O Sr. CONSTITUINTE HERMESZANETI- Sr.
Presidente, peço a palvra porque quero analisar:
primeiro, para ponderar ao eminente Relator
Constituínte Artur da Távola, quem sabe podería
mos concordar aqui com o texto da letra c.

O SR. CONSTITUiNTE ARTUR DA TÁVOLA
- Perfeito, não estou contra. Vamos votá-lo em
seguida.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Segundo, para dizer que essa questáo do Consti
tuínte Arolde de Oliveira, V. Ex" já resolveu sabia
mente antes, quando afirmou que levará em con
sideração as emendas feitas ao texto do docu
mento apresentado. É evidente se no substitutivo
tal texto tiver outro artigo não importa, o que im
porta é que as emendas feitasao texto que recebe
mos serão levadas em conta e discutidas no mo
mento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Estamos todos de acordo, e o eminente Relator
retira então o seu pedido, se bem entendi. Passe
mos ao item d.

"d) concluída a votação do projeto, com
emendas, o Relator apresentará à Comissão

a redação do vencido, no prazo de 5 (cinco)
di "as.

É matéria regimental e creio que não há maio
res considerações.

Art 16:
"Durante a discussão de qualquer matéria

poderão usar da palavra o Autor e o Relator,
durante 10 (dez) minutos improrrogáveis,
além de qualquer dos integrantes da Comis
são, titulares ou suplentes em exercício, du
rante 5 (cinco) minutos, e por 3 (três) minu
tos, os Constituintes que não sejam mem
bros da Comissão, inclusive suplentes não
convocados. Poderão ser admitidos apartes,
de 1 (um) minuto de duração, desde que
haja anuência do orador. É facultada a apre
sentação de requerimento de encerramento
da discussão, após falarem 4 (quatro) orado
res,2 (dois) favoráveis e 2 (dois) contra."

Alguma sugestão, alguma objeção? (Pausa.)
Não havendo nenhuma objeção, consideramos

aprovado.
Passemos ao § 10:

"Encerrada a discussão, será dada a pala
vra ao Relator, se este o desejar, por até 20
(vinte) minutos, procedendo-se em seguida
à votação do Parecer, sem enqamínhernen
to."

Alguma manifestação em contrário? (Pausa).
Aprovado.

§ 20 "O Parecer com Substitutivo do Re
lator terá preferência para votação e, se apro
vado, prejudicará o anteprojeto original e as
emendas, ressalvados os destaques conce
drdos",

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Sr. Presidente, faço uma sugestão no final desse
parágrafo. Onde se lê "destaques concedidos"
seja "destaques requeridos na forma do Regimen
to". Caso contrário, estaríamos admitindo a hipó
tese de o destaque não ser concedido.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Háuma proposta do Constituínte Nelson Aguiar,
no sentido da substituição de "destaques conce
didos" por "destaques requeridos".

Indago ao Plenáriose deseja discutir a alteração
sugerida. (Pausa.)

Não havendo quem queira usar da palavra, co
loco em votação a alteração sugerida pelo-Constí
tuínte Nelson Aguiar.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
ergam o braço, por favor. (Pausa.)

Aprovada.

§ 30 "Aprovado o Parecer em todos os
seus termos, será tido como da Comissão,
e desde logo assinado pelo Presidente, pelo
Relator e pelos autores de votos vencidos,
em separado, ou com restrições, que mani
festem na assentada, a intenção de fazê-lo".

Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam ergam

o braço. (Pausa.)
Aprovado.

§ 40 "Se ao Parecer do Relator forem su
geridas alterações, com as quais ele con
corde, ser-lhe-á concedido prazo até a reu
nião seguinte, para a Redação do Vencido",
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Os Srs. Constituintes que aprovam ergam o
braço. (pausa.)

Aprovado.

§ 5° "Se o Parecer do Relator não for
acolhido, o Presidente designará um inte
grante da Comissão para redigir o novo pare
cer, sendo-lhe concedido prazo até a reunião
seguinte".

Concedo a palavra ao Constituinte Hermes Za
neti.

o SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Esta sugestão aqui, e até para resguardar este
espírito de integração e de harmonia, que nós
estamos dispostos a criar e a manter durante os
trabalhos, seria no sentido de que se o parecer
do Relator não for acolhido, ser-lhe-á dado prazo
até a reunião seguinte para redigir o novo parecer.
O problema da substituição do Relator seria um
problema extremamente conflituoso e não quero
crer que levarianinguém a algum lugar mais posi
tivo, de melhor construção para a nossa Consti
tuição. O Relator também saberá que, se teve
o trabalho rejeitado, terá, pelo processo de discus
são, a presença dos pontos que esta Comissão
deseja ver acolhidos. Por esta forma creio que
se equacionará melhor.

Essa a consideração que fazemos.

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
Para colaborar com o debate, a Mesa informa
que a praxe de se designar um novo Relator é
corriqueira em todos os parlamentos e tem sido
usado neste País e no Congresso ordinário e em
todos os foros. E tenho a impressão que a isso
se prende a idéia de que, se sentindo o Relator
vencido, não teria talvez predisposição, entusias
mo, alma para redigir o novo texto exatamente
dentro do espírito do Plenário que derrotou a sua
proposta. Entretanto, essa é apenas uma informa
ção, a título de colaboração, e a Mesa aceitará
o melhor discernimento do Plenário, ouvido natu
ralmente o Relator, que terá oportunidade de se
pronunciar, porque é parte interessada no caso.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Aécio
de Borba.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIODE BORBA
Não há dúvida de que a lei não prevê exclusiva
mente aquilo que possa ser admitido que ocorra,
mas o que hipoteticamente possa ocorrer. Pare
ce-nos que, ao Relator, será facultado querer ou
não dar um parecer contrário ao seu ponto de
vista. Então o que eu acredito que deva ser acres
cido aqui é "se o parecer do Relator não for aco
lhido e não o desejar modificar". Porque aí é na
hipótese de ele não querer fazer,nós não estamos
destituindo, estamos admitindo, numa condição
de ele não querer, seja feita a sua substituição.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI _
Sr. Presidente, quero manifestar a minha concor
dância com a ressalva de que é procedente. De
tal sorte, que proporíamos a seguinte redação:

"Se o Parecer do Relator não for acolhido,
ser-lhe-á designado novo prazo, ou deferido
novo prazo até a reunião seguinte para redigir
o novo parecer, designando, a Comissão, no
vo Relator, se o atual se negar a fazê-lo."

A redação não é tecnicamente própria. Mas a
idéia que pretendo acolher é a do eminente Cons
tituinte Aécio de Borba.

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
Devo informar também que há uma decisão da
Mesa da Constituinte, apontando nesse sentido,
que o próprio Relator seja o Relator também do
vencido. Mas é evidente que isso não pode se
sobrepor à vontade do próprio Relator. Gosta
ríamos de ouvir o Relator, Constituinte Artur da
Távola.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Tenho
a impressão que o nobre Constituinte Aécio de
Borba colocou com muita clareza, defere-se ao
Relator redigirou não o vencido, como uma facul
dade que lhe cabe. Isso resolve absolutamente
o problema.

Essa questão é dilicil porque a sistemática do
nosso Regimento Interno é absolutamente nova,
e nem sempre ela encontra analogia em regi
mentos anteriores, pela natureza diversa.Aqui,por
exemplo, no caso existe algo que é muito impor
tante para a elaboração da Constituinte.O Relator
da Comissão é uma pessoa que acompanha os
trabalhos praticamente o tempo todo. Estou me
réferindo ao Relator em geral, não a este Relator,
ele acompanha no período das Subcomissões,
acompanha o debate na Comissão e depois ele
é portador de todo esse material discutido, junto
à Comissão de Sistematização. Ele é, portanto,
lá na Comissão de Sistematização, um assessor
importante do Relator-Geral.Razão pela qual im
pedir-se esse fluxo, significariajogar por terra todo
um trabalho de aquisição, de conhecimento, de
experiência especifica na matéria, apenas em fun
ção de um eventual rechaço do seu parecer, que
é uma decisão momentânea.

Por essa razão, acredito que a figura da remo
ção do Relator prejudicaria aquilo que está na
sistematização do Regimento, votado pela Assem
bléia Nacional Constituinte.Também por essa ra
zão, acredito que a sugestão do ConstituinteAécio
de Borba, somada à do Constituinte Hermes Za
neti, acautela a presença do Relator em todo o
processo e, ao mesmo tempo, lhe deferem a fa
culdade de redigir o vencido ou não.

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
A Mesa vai colocar em votação a proposta do
Constituinte Aécio de Borba, em consonância
com a do Constituinte Hermes Zaneti.

Os Srs. Constituintes que a aprovam ergam
o braço. (Pausa.)

Aprovada.
A Mesa pede aos dois Constituintes que enca

minhem o texto para adaptação às nossas nor
mas.

"§ 6° Não serão admitidas, em nenhu
ma hipótese, pedidos de vista."

Não há objeção a este parágrafo? (Pausa.)
Passemos ao capítulo das Normas Gerais e

Transitórias.

"Art. 17 Os prazos que se encerrarem
nos sábados, domingos e feriados, passarão
a vencer no primeiro dia ótil subseqüente."

Alguma objeção? (Pausa.)

O SR. RElATOR (Artur da Távola) - É uma
dúvida, Sr. Presidente. Não é objeção.

Temos um prazo fixocontado numericamente,
do dia tal ao dia tal. São vinte dias, incluindo
sábados e domingos. Tenho a impressão que nes
se período, de vinte dias de funcionamento da
Comissão, devemos considerar o sábado e o do-

mingo como dias úteis, porque subitamente elas
serão necessárias. Esse dispositivo empurra um
prazo que vence numa sexta-feira para dois dias
depois, o que pode prejudicar o trabalho.

A supressão, deixando à Comissão a delibe
ração, caso por caso, seria mais prudente.

O SR.CONSmUlNTE AROLDE DE OLIVEIRA
- Eu também concordo com a objeção do Cons
tituinte Artur da Távola.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - Gostaria
de ouvir outros Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
A minha dúvida, com relação à observação feita
pelo Relator, é de que a proposta do art. 17 refe
re-se apenas a alguma ação da Comissão que
se deva executar num sábado, domingo ou feria
do. Em outras palavras, por exemplo, a leitura
de um relatório, em vez de ser feita no sábado,
se assim determinasse o prazo, seria feita na se
gunda. Mas os sábados, os domingos e os feria
dos serão contados nos prazos estabelecidos pelo
Regimento. O período de apresentação de emen
das passará a contar quinta, sexta, sábado, domin
go e segunda. O relatório, se for eventualmente
apresentado no sábado seguinte, a proposta do
art. 17 é que ele seria apresentado na segunda
e não no sábado. Contam-se sábados e domingos
para efeito dos prazos fixados no Regimento ou
nessas normas? Só não serão feitas ações objeti
vas"como leitura de relatórios, nos dias de sába
dos, domingos e feriados? É esta a proposta do
art. 17?

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
Esta é a proposta do art. 17:

"Os prazos que se encerrarem nos sába
dos, domingos e feriados, passarão a vencer
no primeiro dia útil subseqüente."

O art. 17 está até ocioso, porque já estebele
cemos que vamos receber emendas aos sábados
e domingos.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Era o
que eu lembrava ad Constituinte Octávio Elísio.
Se o prazo de recebimento de emenda vencer
no sábado, se ele ficar automaticamente prorro
gado para segunda-feira, ele elimina o cronogra
ma de funcionamento da Comissão. Por isso acho
perigoso o texto do art. 17.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sugerimos a supressão desse preceito.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Há uma proposta de suprimir-se o art. 17.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
ergam o braço. (Pausa.)

Art. 18. Sendo omissa a presente Nor
ma, o Presidente deverá valer-se do estabe
lecido nos Regimentos Internos da Assem
bléia Nacional Constituinte e do Senado Fe
deral.

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
Sr. Presidente, ainda não me convenci por que
o Presidente deverá valer-se do Regimento Interno
do Senado Federal. Assim, teríamos que acres
centar também o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Parece-me que o nosso Regi
mento, para efeito dos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, é o Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte.
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o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
AMesa esclarece que estaremos suficientemente
abastecidos de normas, e talvez não se venha
a apresentar nenhuma circunstância excepcional
que não esteja abrangida por todos esses docu
mentos: as normas da nossa Comissão, as nor
mas do Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte, e só em situações excepciona
líssimas escapar-se-ia para o Regimento Interno
de uma das Casas ordinárias do Congresso Na
cional. Neste caso, tem-se por habitual usar o
Regimento do Senado por ser mais completo,
por ser mais abrangente do que o da Câmara
dos Deputados. Isso normalmente é usado até
mesmo pelo Congresso ordinário, quando reu
nido conjuntamente; quando se reúnem as duas
Casas e quando o Regimento do Congresso é
omisso, o primeiro Regimento a que se recorre
é o do Senado, por ser ele mais completo, o
mais exaustivo e o mais detalhista do que o da
Câmara dos Deputados.

Esta é uma informação para colaborar na dis
cussão.

o SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA 
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, data venla,
sendo omissa a presente norma, o Presidente de
verá valer-se do estabelecido no Regimento Inter
no da Assembléia. Isso é óbvio.

"Os casos omissos na presente Norma e
no Regimento Interno" - dispositivos nos
quais temos que nos basear - "da Assem
bléia Nacional Constituinte serão resolvidos
pelo Regimento Comum do Congresso Na
cional."

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
O Regimento Comum do Congresso é um regi
mento muito suscinto. Quero crer, nobre Consti
tuinte, que não nos acrescentaria muita coisa o
Regimento do Congresso Nacional.O Regimento
Comum é muito suscinto, muito mais limitado
do que o da Constituinte e do que essas normas.
Temos um texto de referência mais amplo, que
é o Regimento Interno do Senado.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Uma proposta concreta: "Os casos omissos na
presente Norma e no Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte serão resolvidos
pelo Plenário da Comissão".

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Da maneira como este Plenário entender conve
niente, a Mesa terá que aceitar. Quero esclarecer
a V.Ex" que se tivermos algum referencial já esta
belecido por uma própria sabedoria acumulada
como tempo de exercício parlamentar, tanto me
Ihor. Haverá circunstâncias em que teremos que
decidir, em que este Plenário terá que decidir,
não apenas a Mesa, mas um Sr. Constituinte po
derá usar, em socorro da sua argumentação, por
analogia, o Regimento Interno do Senado Federal.
Entendo que é isso que o texto quer dizer, mas
o Plenário será, em última análise, soberano para
decidir qualquer coisa.

O SR. CONSmUINTE - Sr. Presidente, e se
aditarmos ao texto "e da Câmara dos Deputa
dos"?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Acrescentaríamos "e da Câmara dos Deputados".
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
ergam o braço. (Pausa.)

O SR. CONSmUINTE OÚVIO DUTRA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

Eu queria fazer uma proposta à Comissão.
Sr. Presidente, conforme falei com V. Ex", mais

ou menos há uns trinta dias, participei de um
debate, na Universidade Federal do Rio de Janei
ro, com os diretores dos centros acadêmicos, so
bre a Constituinte. Lá recebi a sugestão de que
a Assembléia Nacional Constituinte, que tem sido
um palco indiscutível de participação de todos
os segmentos sociais e da cultura brasileira,desse
oportunidade a que se chamasse, a esse pólo
constitucional, a participação dos jovens, para que
eles, com essa participação, fossem elementos
capazes de captar tudo que gira em torno desse
grande debate nacional.

A sugestão foi a de que a Assembléia Nacional
Constituinte, através da Comissão de Educação,
promovesse, com o apoio da Comissão Diretora
da Assembléia, do Ministérioda Cultura e de ou
tros órgãos, um concurso, para que todos os jo
vens do País pudessem, através de suas universi
dades, participar desse concurso; os 15 finalistas
de cada Estado viriam a Brasília e, em três dias,
participariam de uma prova final; os vencedores
ganhariam prêmios e seriam estagiários na Cons
tituinte durante uma semana. Achamos a idéia
maravilhosa, porque levaríamos a cada Estado,
com a participação dos jovens, o debate constitu
cional e daríamos o ensejo para que os jovens,
vindo a Brasília, sentissem o valor, a grandeza
da atuação parlamentar e da seriedade com que
todos nós estamos levando avante o trabalho de
elaborarmos essa árvore, essa Carta Magna.

Eu queria que V. Ex", como Presidente dessa
Comissão, analisasse essa idéia e, se acatasse,
designasse uma comissão para verificara viabili
dade desse processo cultural em todo o Brasil,
em tomo da Constituição. Já fiz contatos com
o Ministério da Cultura e chegando ao Ministro
da Cultura uma proposta dessa ele daria apoio.
Poderíamos ter o patrocínio da CaixaEconômica
Federal ou do Banco do Brasil.Seria um processo
de chamamento da juventude ao grande debate
do movimento nacional, que envolve, indiscuti
velmente, todos os anseios do povo brasileiro.
O jovem estando presente é importante, porque
ele teria um elo entre o seu Estado, sua vontade
e, acima de tudo, um elo de participação efetiva,
que considero fundamental para a Pátria, que é
o debate constitucional.

Eu daria outra sugestão ao Sr. Presidente: que
fosse designados os ex-presidentes, os ex-rela
tores das subcomissões e mais três outros ele
mentos, que se reunissem e estudassem essa pro
posta, se V. Ex" concordar. O ideal seria a Comis
são de Educação ter essa iniciativa, porque é um
processo cultural e educacional.

Deixoaqui esta proposta, oriunda de um debate
de centros acadêmicos na Universidade Federal
do Rio de Janeiro, em que tive a honra de parti
cipar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre constituinte, numa visão preliminar da sua
proposta, eu gostaria de informar que falece, a
esta Comissão, competência, atribuição e recur
sos para proceder à efetivaimplementação desse
programa. Entretanto, V. Ex"propõe que essa pro
posta seja encaminhada à Assembléia Nacional
Constituinte, por intermédio da nossa Comissão.
A Mesa não se furtará à apreciação da proposta

e fará a designação, nos termos solícitados por
V. Ex", de uma comissão para estudar a matéria.
Eu pediria que V. Ex" encaminhasse por escrito
a sua proposta, ainda hoje, para que possamos
fazer a designação.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Na linha da lembrança do ConstituinteFlávioPal
mier da Veiga, eu gostaria de lembrar a V. Ex"
uma providência que foi tomada experimental
mente na Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes, que me pareceu bastante interessante:
por gestôes do Relator,ConstituinteJoão Calmon,
a Subcomissão da Educação teve três ou quatro
de suas reuniões integrais gravadas pela Televisão
Educativa. Posteriormente, essa entidade fezuma
edição das seis horas de trabalho, daquela Subco
missão, e compactou em duas horas, de uma
maneira bastante eficaz,os debates aliocorridos,
com a fmalidade de passá-lo ao professorado de
todo o Brasil, nas dezoito emissoras que com
põem a Rede Educativa de Televisão.Parece-me
importante essa medida, no sentido de que leva
aos Estados, às entidades profissionaisde profes
sores, às escolas, aos alunos e ao público em
geral o teor dos debates na Comissão da Família,
da Educação e Cultura e Esportes, Ciência e Tec
nologia e da Comunicação.

Eu sugeriria a V. Ex" que diligenciasse,no sen
tido de obter da Televisão Educativa o mesmo
que a Subcomissão de Educação obteve Acho
que seria uma forma de levar este debate a todos
os rincôes deste País.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Sugestão acolhida. A Mesa desenvolverá gestões
nesse sentido.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra o Constituinte Antônio de Jesus.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO DE JESUS
-Estamos de acordo com a proposta do Consti
tuinte Flávio da Veiga, de que a juventude possa,
dentro desse espaço constitucional,onde lhe cou
ber, ter sua participação ou pelo menos, essa in
formação de que houve o interesse aqui voltado
a ela. Mas, juventude a partir de quantos anos?
De 12 a 24 anos? De 12 a 18 anos? De 18 a
35 anos? Seria oportuno que se determinasse,
se aprovada a proposta, a faixaetária dessa juven
tude que se julga jovem, dentro da nossa Nação,
para ter essa participação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A observação é pertinente. Não compete à Mesa
decidir sobre isso. Sugiro que V. Ex' se reúna
ao Constituinte FlávioPalmier da Veigae redijam
a proposta da forma que acharem mais adequada.

Antes de submeter à votação o último artigo,
lembro que nós temos ainda um calendário pa!a
ser discutido, e gostaria de fazer uma mdagaçao
ao Plenário' tivemos uma solicitação do nobre
SenadorAf~nsoArinospara a permuta de auditó
rio;agora nos chega a informação de q~e o Plená
rio do Senado estará ocupado, amanha, pela ma
nhã, ou seja, quer - nos parec~r q~e, simples
mente, a Comissão de Sistematizaçao pretende
ocupar este espaço que, em princípio, é nosso,
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por entendimento e determinação da Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, sem nos
oferecer qualquer alternativa.Pedem para ocupar
este plenário e nos dizem que procuremos, por
aí, por acaso, um abrigo, um lugar aonde nos
reunir.

Nós aquiescemos à primeira solicitação sem
maiores constrangimentos, sem maior problema
na permuta. Agora, nos chega a informação de
que não teremos o plenário do Senado. Aintenção
desta presidência é resistir a esta solicitação, que
nós consideramos abusiva, porque não vejo na
Comissão de Sistematização nenhuma ascendên
cia necessária sobre as demais comissões que
tratam da matéria substantiva, da elaboração
constitucional.

Entretanto, não quero ser teimoso e, se tiver
que tomar uma decisão de negar esse entendi
mento ou denunciar o acordo feito, gostaria de
ter o apoio do Plenário.

Gostaria de ouvir, então, os Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Na oportunidade em que V. Ex" colocou o proble
ma, de pronto, solidarizei-me. Agora, é evidente
- e V. Ex' coloca com razão - que a Comissão
de Sistematização não pode ter precedência, não
pode ter, sequer, privilégio, porque poderia ser
interpretado este gesto em relação às demais co
missões. Penso que V. Ex", com a habilidade que
lhe é característica, poderá ver um espaço para
a nossa comissão reunir-se, desde que sejam fun
dadas as razões pelas quais aquela comissão pre
tende este espaço que n6s estamos ocupando.
E se V. Ex", em resguardo de espaço físico para
que a nossa comissão possa prosseguir os seus
trabalhos, tiver de adotar a decisão de negar-se
a ceder o espaço solicitado, V. Ex"terá, pelo me
nos da parte deste constituinte, todo o apoio.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Com a palavra o nobre ConstituinteAécio de Bor
ba.

O SR. CONSmUINTE AÉCIO DE BORBA 
Não há dúvida de que a Comissão de Sistema
tização sequer tem prazo a vencer, como nós,
que estamos limitados a entregar a ela, até o dia
15, o fruto do nosso trabalho. Então, parece-me
que o presidente entendeu, como nós entende
mos, que seria uma simples permuta e nada have
ria que se negar a essa permuta, mas, quando
se trata de ocupar um espaço que é nosso e
que nós tenhamos que sair mendigando, atrás
de onde ir, não nos parece um trabalho nosso.
Então, o presidente tem todo o apoio deste consti
tuinte para que só aceda se houver, realmente,
uma razão que sobressaía àquilo que parece nor
mal.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muitoobrigado a V.Ex"

Com a palavra o nobre Constituinte Florestan
Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Eu compartilho do ponto de vista
dos dois nobres constituintes. Acho que não há
nenhuma razão para nós cedermos este espaço.
Ao contrário, nós devemos persistir em fazer as
reuniões aqui, por causa do hábito. Nós já nos
habituamos a vir aqui e as pessoas, que estão
interessadas no debate que vamos estabelecer,
virãoaqui e, só excepcionalmente, por razões mui
to complexas e necessárias, é que se poderia ce-

der este espaço a qualquer outra Comissão. Sen
do assim, acho que V.Ex"tem razão em resistir
e, nessa resistência, conta com todo o meu apoio.

Mesmo porque tem dito popular que diz que:
"Quem sai para o vento é quem perde o assento".
Nós não saímos para o vento.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Obrigado a V.Ex"

Com a palavra o nobre Constituinte Carlos Al·
berto Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, como já foi dito anterior
mente, nós não podemos acolher esse preceden
te de que uma comissão, qualquer que seja, tenha
privilégios ou prioridades sobre as outras. Então,
quero manifestar o nosso apoio à forma como
V. Ex"encaminha, certo de que, com a sua habili
dade, V. Ex"conseguirá manter as reuniões desta
nossa comissão aqui neste auditório.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muitoobrigado a V. Ex"

Então, Srs. Constituintes, com o apoio do Ple
nário, eu já faço assentar a decisão desta Mesa
e a nossa resposta será "não".

"Art. 19 - A presente norma entra em
vigor na data de sua aprovação pelo Plenário
da comissão."

Creio que não há nenhuma objeção.
Resta o calendário. Esse calendário já é do co

nhecimento de todos e ele permite alguma flexíbi
lidade no seu trato.

Gostaria de saber-se algum dos Srs. Consti
tuintes deseja se manifestar sobre o calendário.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, sobre o calendário, especificamen
te, não há nenhuma manifestação a fazer. Mas,
no entendimento preliminar em que o próprio
relator apresentou uma relação de cerca de 30
pessoas a serem convidadas, parece-nos que essa
oportunidade fugiu totalmente. Nós tivemos três
reuniões durante esta semana, reuniões que, pelo
que se viu, nada foi além da discussão, muito
necessária, de um regimento de trabalho, embora
já houvesse o genérico da Assembléia Nacional
Constituinte. Então, eu considero esses três dias
como não utilizados- não são perdidos - para
a audiência a essas pessoas que pudessem aditar
algum outro subsídio à elaboração do texto cons
titucional. E, também desde aquela ocasião, já
nos assaltava o desejo de não abrir mão da nossa
participação mais acentuada, dos constituintes,
na discussão dos problemas daqui para frente.

Nós ouvimos, na Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes, mais de 70 pessoas, muitas
das quais constavam da relação sugerida pelo
relator. Então, não vejo como se compatibilizar,
com esse pouco espaço que sobra, a possibi
lidade da discussão, por parte dos constituintes,
e o tempo necessário para a audiência de outras
pessoas. Ao calendário, com essas datas, não te
nho restrição nenhuma a fazer porque, afinal de
contas, elas compatibilizam a nossa disponibili
dade com a necessidade dos trabalhos. Com rela
ção a essa enxertia de novos depoentes para ocu
par esse tempo é que acredito que deve ser bem
pensado e não fugir a essa prioridade que os
Srs. Constituintes devem ter.

O SR. RELATOR (Arturda Távola)- Sr. Presi
dente, realmente, o Constituinte Aécio de Borba

lembra um aspecto interessante: nós estamos
com os prazos apertados e devemos ter o cuidado
para não atrapalhar o prazo das discussões e vota
ções. Acho que este critério é um critério de bas
tante sabedoria.

Isto posto - aceito esse princípio - quero
apenas dizer ao Constituinte Aécio de Borba qual
foi o princípio que orientou o relator na idéia de
alguns convites.

Primeiroprincípio:algumas palestras foram fei
tas no âmbito da subcomissão. E justamente pe
las qualidades das mesmas, pareceu ao relator
importante estendê-Ias para o âmbito da comis
são. Exemplo entre algumas palestras importan
tes: a do Prof. Paulo Freire na Subcomissão de
Educação. Ele veio num dia por um convite do
Constituinte Hermes Zanetí, às duas da tarde, e
ele encontrou o próprio plenário da subcomissão
bastante reduzido. Parecia importante estender
um depoimento desta ordem aos membros da
comissão, e sobretudo, de outras subcomissões.
Na área de esportes, eu apenas lembrei um nome
que foido Prof.ManoelTubino, que fezuma pales
tra importante que ficou restrita à área da subco
missão de Educação, quando deveria ser do do
mínio de todas subcomissões. Estes dois nomes
que estão repetidos, na lista que o relator apre
sentou, e, outros que não estão repetidos, nos
quais o relator teve a seguinte idéia: convidar,
nesta etapa, pessoas cuja palestra se refira ao
cerne fílosôfíco das questões que estão em dis
cussão, e não mais a um conhecimento científico.
Eu considerei que a fase do conhecimento espe
cífico permaneceu na subcomissão; o detalha
mento, a pormenorização, a especialidade, a con
tribuição da sociedade civil. Na etapa da comis
são, pareceu-me importante destacar os aspectos
filosóficos, básicos de cada um dos onze temas.

E em que pese eu achar, como V. Ex', que
há pouco tempo; em que pese talvez nem ser
hoje o dia adequado para esta decisão, tendo
em vista o escasso número de constituintes pre
sentes, acredito que encontrarmos uma fórmula
de trazer pessoas, cujo depoimento possa ser s0
bre a essência dos temas especificos da comis
são, me parece importante, já que cada consti
tuinte participou na subcomissão. E agora nós
estamos vivendoum momento em que os consti
tuintes que participaram da Subcomissão da Fa
mília,do Menore do Idoso vãovotar sobre matéria
relevante na área de educação. Os constituintes
que participaram na Subcomissão de Ciência e
Tecnologia e da Comunicação vão votar em ma
téria relevante na área de família, do menor e
do idoso. Então, seria interessante ter a presença
de alguns nomes cuja colocação, cujas idéias te
nham esse caráter abrangente, esse caráter geral,
essa visão central fIlosófica que deve nortear. E
nesse sentido, oferecinomes de variado gradiente
ideológico, exatamente para que a comissão pu
desse optar com maior grau de liberdade.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A Mesa considera relevantes as razões do relator
sobre esse assunto. Dois terços desta comissão,
teoricamente, não estão suficientemente instruí
dos sobre cada um dos assuntos que vai tratar,
ou pelo menos não estão tão bem instruídos
quanto os membros da subcomissão, onde cada
assunto foi discutido e onde houve pleno acesso
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à audiência pública, pleno acesso a informação.
Ocorre que 05 votos, a decisão daqueles que não
participaram da discussão específica do tema na
primeira fase, é tão importante quanto a daqueles
que estão suficientemente instruídos sobre maté
ria que lhe foi afeta no período da subcomissão.

Temos no calendário suficiente flexibilidade; in
clusive há um período aqui, que me foi lembrado
pelo vice-presidente, entre o dia 10e o dia 7, para
o qual não há nenhuma especificidade no calen
dário. E há também essa discussão de antepro
jetos cuja ordem não é regimental, o Regimento
não dispõe sobre esse assunto; nós colocamos
a titulo de preenchimento de prazos. De modo
que temos condição de atender a esse desiderato
do relator, considerando ainda que houve uma
proposta, acolhida anteriormente, de que não ou
viríamos mais do que dois depoentes por reunião
e, assim, sobraria tempo e nada impede que, na
discussão com 05 depoentes, venhamos a incluir
objetivamente, concretamente pontos dos ante
projetos que estão sub judice. Assim acho bas
tante sensata a idéia do relator e esta é a opinião
da Mesa.

O SR. CONSmUINTE (Hermes Zaneti) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Ouço V.Ex"

O SR. CONSTITUlNTf: HERMES ZANETI 
Nós gostanamos de receber por escrito esta su
gestão dos nomes por áreas e com uma sugestão
de datas/horas para essas audiências. Penso que
assim poderíamos avaliar melhor e decidir tam
bém no momento em que houvesse melhores
condições no plenário. Penso que por um lado
há a consideração do Constituinte Aéciode Borba,
mas há que considerar também a ponderação
feita por V.Ex" e pelo Sr. Relator.Assim, a ponde
ração nossa seria no sentido de que V.Ex" suspen
desse agora 05 trabalhos e o eminente consti
tuinte relator pudesse nos fazer chegar, a todos
05 membros, a sugestão escrita. Assim que con
vocada a próxima reunião, teríamos condições
com antecedência de ter em mãos as sugestões
e melhor decidirmos sobre elas. Penso que essa
consideração abarcaria também a preocupação
do Constituinte Aécio de Borba, porque assim
poderíamos celebrar consultas e com as suges
tões concretas em mãos também melhor ava
liarmos.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra pela ordem o nobre relator.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - A asses
soria da Comissão trouxe-me às mãos um ofício
do Sr. Presidente Ulysses Guimarães, responden
do a uma consulta que foi citada aqui do Consti
tuinte José Lins, sobre aquela questão que discu
timos e resolvemos aqui em harmonia, relativa
ao caso de o parecer do relator ser rejeitado, se
é ou não nomeado outro relator.

Em que pese nós havermos decidido em har
monia e não haver contradição essencial, há um
ponto, porém, em que a decisão do Presidente
da Casa, do Presidente da Constituinte difere da
nossa. Ele acusa o recebimento do oficio do
Constituinte José Lins, com a pergunta, e respon-

de da seguinte maneira: Caso tal fato ocorra"
dizo Presidente da Constituinte- "o próprio rela
tor deverá redigir o parecer que represente a deci
são da Comissão, consignando no mesmo, por
menorizadamente, a matéria vencedora na comis
são" - de certa maneira ele obriga o relator a
redigir o vencido - "no dia imediato esse parecer
será objeto de votação por parte da comissão,
não comportando maior discussão ou emendas".

"Aproveito a oportunidade para renovar "
Então, eu não sei, diante dessa decisão ..

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Relator, quero tranquilizar V. Ex', que a
nossa decisão aqui não está em desacordo com
o texto. O Presidente Ulysses Guimarães fala em
que o relator, o próprio relator deverá redigir o
parecer. Quer dizer, não é imperativo, faculta.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) Ele diz "de
verá redigir"!

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
O parecer. Então, faculta. Nós apenas explicita
mos essa faculdade que está implícita no verbo
dever.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Acho
que, no caso, não é faculdade, é determinativa
"deverá". Se fosse "poderá", é que seria facul
tativo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Não. Creio que se fosse imperativo ele diria, redi
girá. O próprio relator redigirá o parecer. Mas aqui
diz: "deverá redigir". Então, é um dever que V.
Ex" poderá declinar ou não.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - É um
dever regimental. Mas tudo bem. É apenas para
que nós não decidíssemos...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Creio que não há nenhum desacordo.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - Pelo con
trário.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os traba
lhos da presente reunião, convocando outra para
amanhã, dia 28, às 10 horas, neste mesmo local.

(Levanta-se a reunião, às 13 horas e 5 mi
nutos)

5' Reunião Ordinária, realizada
""01 28 de maio de 1987

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
no Auditório Nereu Ramos - Anexo11- Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e
Tecnologia e da Comunicação, sob a presidência
do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha. Com
a presença dos seguintes Constituintes: Mendes
Ribero,Artur da Távola, Nelson Aguiar,José Mou
rá, França Teixeira, Florestan Fernandes, Olívio
Dutra, Hermes Zaneti, Octávio Elísio, AloísioVas
concelos, Átila Lira, José Elias Moreira, Antônio
Gaspar,João de Deus, Louremberg Nunes Rocha,
Márcia Kubistchek, Koyu lha, Arolde de Oliveira,
Pedro Canedo, Aécio de Borba, Eliel Rodrigues,
Osvaldo Sobrinho, Chico Humberto, Arnold Fiora
vanti,Ângelo Magalhães, Eraldo Tinoco, João Cal
mon, Roberto Augusto Lopes, Matheus Iensen,
Cristina Tavares, Pompeu de Souza, Antônio de

Jesus, Fausto Rocha,lberê Ferreira, Rita Furtado,
Carlos Alberto Caó, AcivalGomes e Paulo Delga
do. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou iniciados os trabalhos e confirmou
o início do recebimento de emendas a partir desta
data, solicitando que na elaboração seja identifi
cada a Subcomissão a que se refere a emenda
a fim de facilitar 05 trabalhos da Secretaria. O
Constituinte Pompeu de Souza comunicou a Pre
sidência a Comissão do artigo treze, do antepro
jeto da Subcomissão da Ciência, Tecnologia e
Comunicação, conforme Emenda Aditivade sua
autoria, aprovada por unanimidade. Constatado
o engano, o Senhor Presidente determinou à Se
cretaria que providencie a reimpressão do Avulso
do anteprojeto da Subcomissão da Ciência, Tec
nologia e Comunicação. A Constituinte RitaFurta
da comunicou a Presidência que o artigo oitavo,
do Regimento Interno da Comissão, não foialtera
do, de acordo com a sua proposição acatada em
reunião anterior. Diante do exposto, a Presidência
determinou à Secretaria que faça a alteração ne
cessária no referido Regimento. Dando prossegui
mento aos trabalhos, o Constituinte João Calmon,
Relator da Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes, iniciou a discussão do anteprojeto
daquela Subcomissão, destacando alguns artigos
que significam importantes avanços na área da
Educação, citando os seguintes: artigo segundo
e seu inciso sexto; décimo primeiro, no seu caput
e no parágrafo segundo; décimo terceiro e ainda

o décimo quinto. Destacou ainda, o Constituinte
João Calmon, a Emenda do Constituinte Hermes
Zaneti ao artigo décimo primeiro, que foirejeitada;
salientando também que o artigo sétimo entra
em conflito com o décimo primeiro. Em seguida,
o Constituinte Louremberg Nunes Rocha defen
deu a destinação de cinqüenta por cento ao ensi
no fundamental, conforme emenda de sua auto
ria, e sugeriu a inclusão de um parágrafo que
apóie o ensino sem fins lucrativos. O Relator da
Comissão, Constituinte Artur da Távola, citou o
parágrafo único do artigo terceiro e solicitou co
mentários, já que considera seu teor um grande
avanço. O Constituinte Louremberg Nunes Ro
cha, frisou que deve ser uma bandeira da Comis
são garantir sua vinculação dos recursos à Educa
ção. Ainda discutindo o anteprojeto, o Constituinte
Nelson Aguiar parabenizou os membros da Sub
comissão e propôs algumas emendas ao artigo
primeiro do anteprojeto, destacando que o com
promisso desta Constituinte deve ser com a igual
dade e a justiça. O Constituinte João de Deus
parabenizou o Senhor Relator da Subcomissão
pelo anteprojeto, classificando-o como bom, ten
do em vista a sua discordância do artigo vigésimo
terceiro, onde a censura é praticamente liberada.
Prosseguindo, o Constituinte Octávio Elísiosalien
tou que o anteprojeto da Sucomissão se originou
do esforço coletivo de todos 05 membros em
defender a Educação, conseguindo alguns avan
ços significativos,citando o artigo terceiro, inciso
segundo e parágrafo único. Comentou, ainda, 05

artigos sétimo, oitavo, décimo e décimo quarto,
considerando que a educação pública, gratuita
e de boa qualidade, é um compromisso de todos.
A seguir, o Senhor Presidente comunicou que,
tendo em vista a necessidade de reimpressão do
Avulso do Anteprojeto da Subcomissão da Ciên
cia, Tecnologia e Comunicação, o prazo para o
recebimento de emendas será contado a partir
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do dia vinte e nove de maio, sexta-feira, encerran
do-se no próximo dia três às nove horas. Faz
uso da palavra, ainda, o Senhor Constituinte Faus
to Rocha. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos às
treze horas, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional Consti·
tuinte, convocando os Senhores Membros da
Comissão, para a próxima reunião, a realizar-se,
hoje, às dezessete horas, para dar continuidade
a discussão do anteprojeto da Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes. E, para constar,
eu, LuizFernando Lapagesse AlvesCorrêa, Secre
tário, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Marcondes Gadelha, Presidente.

REUNIÃO EM28 DE MAIO DE 1987
ÀS 10:45H

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gedelha) 
Havendo número regimental, declaro aberta a
reunião.

Srs. Constituintes, a reunião desta manhã se
destina à distribuição dos avulsos dos antepro
jetos das diversas Subcomissões. Ao início da dis
cussão do anteprojeto da Subcomissão 8-A 
da Educação, Cultura e Esportes - e a designa
ção, se o Relator já tiver a listagem à mão, dos
nomes das personalidades que serão ouvidas ao
longo dos nossos trabalhos.

A Mesa informa que as normas de funciona
mento desta Comissão, já estão com sua redação
final pronta e seguramente foram distribuídas aos
Srs. Constituintes.

Com relação ao calendário, o Regimento inter
no da nossa Comissão fala em reuniões ordiná
rias, às terças, quartas e quintas; já temos previsão
de reuniões nas segundas e sextas-feiras. Assim
foi colocado por efeito prático, porque, com toda
certeza, convocaremos reuniões extraordinárias
para esses dias. A pauta não tem que ser necessa
riamente essa referida para sexta-feira, dia 29, ou
para segunda-feira, dia 2. Como se tratará de reu
nião extraordinária, poderemos estabelecer a pau
ta na véspera de cada reunião. De modo que
não há conflito entre o calendário e o disposto
nas normas internas de funcionamento.

O prazo para apresentação de emendas, con
forme determinação de Plenário na reunião de
ontem, começa hoje ao meio dia.

Há um modelo para apresentação de emendas,
onde temos alguns campos referentes à identifi
cação do autor do projeto, da Comissão, partido,
data, etc. Há um campo mais amplo para apresen
tação do texto. Peço aos Srs. Constituintes aten
ção para este ponto, para facilitar a classificação
das emendas por parte da Secretaria, de modo
que não haja qualquer atropelo e confusão em
referência à numeração. No campo 7, que é o
maior, referente ao texto, quando os Srs. Consti
tuintes iniciarem a redação, façam referência a
qual anteprojeto estão emendando. Se a emenda
for substitutiva, inicie-se, dizendo: dê-se ao art.
6° do anteprojeto 8-A a seguinte redação. Está
feita a identificação. Se for uma emenda aditiva,
do tipo "onde couber", inclua-se "onde couber"
no anteprojeto 8-B o seguinte parágrafo, ou o
seguinte artigo, etc. Essa identificação do antepro
jeto é fundamental. É um apelo candente que
nos é feito pela Secretaria, para evitar problemas
na classificação.

O SR. CONSTITUINTEAROLDEDE OUVEIRA
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE AROLDEDE OUVEIRA
- No caso de emendas, não podemos usar a
expressão "onde couber". Ela tem que ser endere
çada, criar algum artigo. Deve ser "crie-se", "insti
tua-se", ou "adicione-se ao art. tal", ou "crie-se
um novo artigo", número e a posição onde tem
que ficar. Se se colocar "onde couber", vamos
deixar à interpretação subjetiva da Mesa, do Rela
tor, e entremos na questão do mérito, o que, no
meu entender, prejudicará o andamento dos tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, essa norma de procedimento
"inclua-se onde couber" é usual no Congresso.
Gostaria que V. Ex' citasse onde o Regimento
proíbe a utilização desse estilo, para que eu possa
decidir a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEAROLDEDE OUVEIRA
- Não citaria a norma regimental, mas a prática
- e peço vênia a V. Ex' - legislativa. Quando
tratamos de apresentar sugestões, poderemos co
locar "onde couber" e fica a critério do Relator
acolhê-Ias. Quando estamos emendando, as
emendas têm que ser endereçadas a dispositivos
que constem do anteprojeto. No meu endender,
não vejo a norma regimental, mas, pelo bom sen
so, deve ser dessa maneira, porque no momento
em que eu disser "onde couber", transferimos
a vontade do Constituinte proponente da emenda
a uma interpretação subjetiva. Acatarei qualquer
decisão de V. Ex' Estou levantando o problema,
para deixar registrado, e me dar no futuro, se
for necessário, a oportunidade de voltar a ele.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra o Constituinte Nelson Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Para contraditar. Aprática legislativa,para aqueles
que têm vivência no Parlamento, coloca "onde
couber". Se estamos peticionando, no sentido de
se fazer inserir um artigo e não temos consciência
do espaço para a sua necessária inserção, reza
a prática legislativa que se requeira exatamente
desta forma: "insira-se onde couber".

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V. Ex' tem razão. A Mesa indefere a questão de
ordem do Constituinte Arolde de Oliveira e confia
no talento do Relator, que saberá fazer o díscíplí
namento adequado, com o auxílio da Secretaria
da Comissão.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Ajuda
muito o Relator a indicação sobre qual dos ante
projetos se refere a emenda. Do contrário, o traba
lho fica extremanente dificultado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Este é o ponto para o qual chamamos a atenção:
que se indentifique qual o anteprojeto está-se
emendando. É decisivo para o ordenamento do
trabalho.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - Por exem
plo: "onde couber", no anteprojeto 8-A ou 8-B,
apenas isso.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, vou apresentar uma questão
de ordem, antes disso, farei uma sugestão. Claro
que, ao notório talento do Relator, caberá encaixar
no local mais adequado qualquer emenda aditiva.
Mas, pode-se adotar também a prática que adotei
na Subcomissão onde funcionei: acrescente-se
ao texto art. tal, renumerando os dispositivos sub
seqüentes.

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - O risco,
nobre Constituinte, é sair remunerando. (Risos.)

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, a minha questão de ordem é
a seguinte: verifico que, no avulso do anteprojeto
da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da
Comunicação, há uma omissão muito grave. Eu
havia sugerido uma emenda, que não foi aprovei
tada no anteprojeto original, então, apresentei o
pedido de destaque, que foiaprovado, e foivotada
a emenda, sendo a única aprovada por unanimi
dade, por 21 votos. E sumiu. (Risos.) Reclamei
do Relator, porque do Relatório não constava. S.
Ex" me disse que iria acrescentá-Ia no avulso defi
nitivo, mas isto não ocorreu. Saiu uma versão
apócrifa no Correio BraziUense,onde figura co
mo parágrafo, e não poderia ter saído assim:

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, esclareça qual o artigo emen
dado por V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Seria uma emenda aditiva, criando um artigo
novo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Essa emenda foi aprovada e não consta aqui?

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Por unanimidade. A emenda introduz na Cons
tituição brasileira o espírito, o pensamento da
Constituição norte-americana, que proíbe a vota
ção de qualquer lei que possa estabelecer qual
quer restrição à liberdade de informação de que
toma a Constituição impositiva, imperativa e com
pulsiva, no sentido de impedir qualquer lei ordi
nária ou lei complementar que crie embaraço à
liberdade de imprensa. Essa emenda foi aprovada
por unanimidade e sumiu. O Presidente da Sub
comissão me informou que iria constar do avulso
definitivo,era um anteprojeto provisário, mas não
consta. Apareceu como parágrafo na tal versão
apócrifa do Correio Brazillense. A emenda esta
va correta, mas como parágrafo, o que seria um
dispatate.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V.Ex' não recebeu cópia autografada do antepro
jeto quando saiu da Subcomissão? Constava a
sua emenda ou não?

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Recebi e não constava a emenda. Reclamei
na primeira reunião, e o Sr. Presidente se compro
meteu a que no avulso definitivo sairia. Então,
como se pode considerar esse avulso como váli
do?

Era esta a questão de ordem que queria subme
tera V.Ex'

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, posso testemunhar tudo o-que o Consti
tuinte Pompeu de Souza acabou- de dizer. Real-



Julho de 1987 DIÁRIODA ASS~BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quarta-feira 8 195

pois do descobrimento, ainda tem trinta milhões
de analfabetos e 87% de crianças que não termi
nam a escola de Primeiro Grau, sendo, portanto,
considerada funcionalmente analfabetas.

Outro ponto alto do projeto da Subcomissão
da Educação Cultura e Esportes foi a garantia,
pela primeira vez nas constituições brasileiras, da
gratuidade de ensino público em todos os niveis.
Hipocritamente todas as constituições brasileiras,
sem nehuma exceção, garantiam a gratuidade
apenas do Primeiro Grau e determinavam que
no Segundo e Terceiro graus, quem tivesse capa
cidade de pagar, seria obrigado a pagar. Quem
não tivesse, pediria bolsas de estudo, restituiveis,
de acordo com os critérios de uma lei,que jamais
foi aprovada em nosso País.

Outro ponto importante foi a destinação não
apenas de 13% da receita de impostos federais,
no mínimo, e de 25% da receita de impostos
estaduais e municipais, para a manutenção e de
senvolvimento do ensino. Essa decisão da Comis
são se reveste singular importância, porque já ha
víamos conseguido, em 1983,o restabelecimento
de uma vinculação obrigatória e um percentual
mínimo dos orçamentos públicos para a educa
ção, 13%, no mínimo, da receita de impostos
federais, o que representava um aumento de 30%
sobre a vinculação anterior, que cessou na Consti
tuição de 1967 a manutenção dos 25%, no míni
mo, da receita de impostos estaduais e municipais
e uma nova conquista: a obrigatoriedade de os
Estados e Municípios destinarem, além dos 25%
sobre a sua receita de impostos, mais 25% sobre
as transferências do Governo federal para os Esta
dos. Na área dos Municípios, das transferências
do governo estadual para os Municípios.Essa foi
outra conquista.

Entretanto, não podemos estar plenamente feli
zes, porque outros constituintes apresentaram
propostas de vinculação que ultrapassam, em
muito, o total do orçamento federal. Uma das
propostas vincula obrigatoriamente 10% do total
do Produto Interno Bruto para a saúde. Além dis
so, houve outras propostas, no sentido de destinar
percentuais do orçamento público para o Nor
deste, que já teve incentivos.Até 1967, aAmazônia
teve incentivos para a irrigação e pesquisa. Mas
nutro a esperança de que, pelo menos, na pior
das hipóteses, a Constituição abra, como o foi
pelo Congresso Nacional, uma exceção para a
educação, já que o Brasil, apesar de ser a oitava
economia do mundo, está colocado em 800 lugar,
portanto, abaixo de 79 países, em dispêndios pú
blicos com educação, em relação ao Produto In
terno Bruto.

Lerei o § 20. do art. 11,de iniciativado nobre
Constituinte Lourenberg Nunes Rocha, que tem
o seguinte texto:

"Arepartição dos recursos públicos garan
tirá ao atendimento e ao ensino obrigatório
nunca menos de 50% do seu montante, con
forme lei complementar determine pluria
nualmente."

Outra conquista da nossa subcomissão, que
esperamos seja mantida na Comissão Temática,
na Comissão de Sistematização e também no
Plenário da Constituinte, é o art. 13, que tem o

"Suplentes partidários da Comissão serão
convocados pelo Presidente a particpar dos
trabalhos de cada reunião obedecida a or
dem de suas assinaturas em livro próprio
e em número correspondente ao dos respec
tivos titulares ausentes, que não poderão as
sumir enquanto a Mesa estiver colhendo vo
to."

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

chamada nominal para a votação": Saiu publi
cado "enquanto a Mesa estiver colhendo votos".

mente, a emenda foi aprovada por unanimidade,
inclusive foi um momento de descontração num
dia de muita tensão naquela Subcomissão. Ela
se refere a um princípio geral de liberdae de im
prensa, acalentado em todos os países do mundo,
tem um profundo sentido. O nobre Constituinte
Pompeu de Souza levantou o problema da sua
não -publicação na primeira reunião ordinária
desta Comissão, e por alguma dessas artes do
engano, não foi publicada. É conviniente haver
a publicação de um avulso em separado, a fím
de que todos os Srs. Constituintes tomem conhe
cimento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Determino à Secretaria que proceda imediata
mente à republicação do avulso, com a inclusão
da Emenda do Constituinte Pompeu de Souza.
Lamentamos o fato e pedimos desculpas ao
Constituinte e à Comissão. Foi um fato que esca
pou ao nosso controle.

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Depois que tivermos esclarecimento total do fato,
se for o caso, mandarei proceder à republicação
do avulso.

Com a palavra o ConstituinteAroldede Oliveira,
que era o Presidente da Subcomissão.

O SR.CONSTITUINTE AROLDE DE OUVElRA
- Sr. Presidente, o nobre Relator da Comissão
não é a única testemunha. Temos na Comissão
21 titulares, que são testemunhas de que real
mente houve a votação da emenda aditiva do
nobre Constituinte Pompeu de Souza, todos vota
ram nominalmente, temos a folha de votação.
Por um equívoco, não saiu no primeiro relatório.
Solicitamos à Secretaria para ouvir novamente
a fita, temos de ser fiéis ao que está gravado.
Houve encaminhamento de uma emenda com
outra numeração, que temos de esclarecer. Deve
haver qualquer tipo de problema de numeração.
Vou à Secretaria hoje à tarde, para que chegue
mos ao resultado de verificar o mérito, a leitura
que foi feita por eles se essa foi a matéria apro
vada, faremos um avulso. A apreensão do Relator
é carreta. Foi a única proposta aprovada por una
nimidade na minha Subcomissão.

Srs. Constituintes, vamos iniciar a discussão
do Anteprojeto 8-A, da Subcomissão da Educa
ção, Cultura e Esportes. O seu Presidente foi o
Constituinte Hermes Zaneti, o Relator, Constituin
te João Calmon. A matéria está distribuída em
28 artigos e incluiainda um conjunto de propostas
encaminhadas à Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, essa republicação não será avul
sa, mas do próprio avulso, com todo o contexto?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
De todo o avulso.

A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO - Na
ocasião, discutiu-se muito a expressão "colhendo
voto", porque colhendo voto ele estará durante
toa a reunião. Optou-se, por maioria, pela redação
"enquanto se estiver processando chamada no
minal para a votação". Todos entenderam que
se referia à votação de um só artigo.

O SR. RELA.TOR (Arturda Távola) - Foi uma
emenda da própria Constituinte RitaFurtado, que
acalmou o Plenário com relação ao assunto. Co
mo houve várias emendas, deve ter havido enga
no no envio. Creio que os Srs. constituintes não
tenham dúvida a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Se não há dúvidas, a Secretaria vai proceder à
retificação. Há alguma observação a fazer sobre
a redação final, do tipo da que foi suscitada pela
Constituinte Rita Furtado? Quero crer que talvez
este seja o único ponto que não tenha ficado
precisamente de acordo com a vontade do Ple
nário.

Esta matéria, oriunda da Subcomissão da Edu
cação, Cultura e Esportes, contém 28 artigos e
quatro propostas, encaminhadas diretamente à
Comissão de Sistematização.

Concederei a palavra a quem dela quiser fazer
uso, pela sequência das solicitações. O orador
terá, no máximo, dez minutos para fazer seus co
mentários a esse anteprojeto, poderá discuti-lo
em bloco, em globo, seja o caráter objetivo do
documento, seja a sua filosofia, princípios, como
também poderá cingir a sua discussão ao artigo
que lhe aprouver discutir. Teremos, ainda, outra
reunião para discussão desta matéria.

Ao Relator,perante à Subcomissão, será conce
dida a palavra, quando S. Ex' solicitar, a todo
instante, no curso da reunião, e compulsoriamen
te ao finalda discussão. O eminente relator geral,
Constituinte Artur da Távola, também receberá
tratamento igual, podendo interferir no debate
quando achar conveniente, solicitando a palavra
à Mesa.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte João
Calmon.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CALMON - Sr.
ASRA.CONSTITUINTE RITA FURTADO - Sr. presidente, Srs. constituinte, como relator da Sub-

Presidente, peço a palavra para uma questão-de- -€emissão da Educação, Cultura e Esportes, sinto
ordem. me no dever de destacar alguns pontos da maior

importância, incluídos no nosso anteprojeto cons
titucional.A começar do art. 2° § 5° consagramos
não apenas a garantia de ensino fundamental para
todos, mas também, por iniciativado nobre Cons
tituinte Lourenberg Nunes Rocha, a destinação
obrigatória de nunca menos de 50% das verbas
para a educação, para o ensino fundamental para
todos. O Brasil, desgraçadamente, 487 anos de-

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem V. Ex"a palavra.

A SRA. CONSTrrUIN1E RITA FURTADO - No
Regimento Interno, art. 8°, houve a aprovação,
no final, sobre o problema da volta dos titulares
à votação. Votamos que ficaria redigido "não po
derão assumir, enquanto estiver se processando
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seguinte texto, incluído desde logo no anteprojeto
de relator:

"Art. 13. O desenvolvimento da educa
ção, da cultura, da ciência e da pesquisa em
geral contará com amplos incentivos fiscais,
na forma da lei."

Esse é outro passo muito significativo
em favor da educação porque, além do per
centual de 18% sobre a receita de impostos
federais para a educação, criamos uma outra
possibilidade; incentivos fiscais, à semalhan
ça do que já existe com a lei Samey, que
destina também incentivos fiscais apenas pa
ra a cultura. Ampliamos para a área da cultu
ra, educação, ciência e pesquisa em geral.

Outro artigo que consideramos uma con
quista muito significativa da nossa subco
missão, e que é de iniciativa do mestre dos
mestres, o nobre Constituinte,professror Flo
restan Femandes, é o art. 15, cujo texto é
o seguinte:

"Leicomplementar criará o Conselho
Nacional de Desenvolvimento da Educação,
de constituição democrática, com autono
mia administrativa e finaneira, e responsa
bilidade para estabelecer programas e políti
cas, a serem realizadas pelo plano nacional
de educação."

Finalmente - já que o meu tempo está se
esgotando - ficou um ponto a ser dirimido...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Permite V.Ex-uma breve interrupção?

OSR. CONSmUINTEJOÃO CAI..MON-Pois
não.

O SR. PRESIDENTRE (Marcondes Gadelha)
Queria informar ao Plenário que já dispomos de
um microfone volante para apartes. Designarei
um continuo para que fique na ponta da linha
com este microfone, porque facultaremos apartes
por um minuto, desde que haja anuência, eviden
temente, do orador.

o SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Se V. Ex- assim aceitar, o próprio
orador falará sentado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
E quem quiser apartear usará este microfone aqui.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Eu queria ceder 0510 minutos que
poderia enventualmente usar ao Constituinte
João Calmon, porque, como relator, merecia um
tempo maior para a exposição. ele próprio está
se referindo, ai, ao fato de que no pouco tempo
que lhe resta terá que esmagar suas idéias, se
V.Ex-concordar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Amesa concorda, inclusiverecomenda ao Consti
tuinte João Calmon que use aquela tribuna, até
para apoiar 05 documentos que tem em mãos,
ficar mais a vontade. Além do mais, informo ao
ConstituinteFlorestan Fernandes, conforme havia
ditono começo, o relator terá várias outras oportu
nidades para ainda como feed back, às diversas
questões que serão suscitadas. Acolhemos essa
sugestão.

O SR. CONSmUINTE JOÃO CAI..MON - Pa
ra concluir essa série inicial de reparos que teria

oportunidade de fazer novas intervenções no de
correr da sessão, eu gostaria de fazer um rápido
comentário, sobre este art. 11, que tem o seguinte
texto:

A União aplicará anualmente, nunca me
nos de 18%, e 05 Estados, o DistritoFederal
e 05 Municípios, 25%, no mínimo, da receita
resultante em impostos, inclusive 05 prove
nientes de transferências, nas manutenção
e desenvolvimento do ensino.

Em relação a esse art. 11, houve uma outra
redação que foi submetida à votação da nossa
subcomissão, de autoria do eminente Presidente
Hermes Zaneti - cuja ausência lamento neste
momento - que foi realmente um Presidente
da mais alta categoria, comandando com muito
brilho e eficiência 05 nossos trabalhos. O Consti
tuinte Hermes Zaneti apresentou um texto dife
rente para esse art. 11, porque acrescentou um
percentual de 15% sobre a receita das empresas
de administração indireta. Obviamente essa em
presas são: a Petrobrás, Valedo Rio Doce, Banco
do Brasil,que têm paticipação acionária do públi
co, e obviamente não seria possível e incidência
desse percentual. Eu mesmo tentei, como legisla
dor, destinar 3% da eceita de investimentos das
empresas estatais para a manutenção e desenvol
vimento do ensino, especialmente para o ensino
fundamental, para o ensino de primeiro grau, mas
esbarrei nesse obstáculo.

No texto proposto pelo Presidente da nossa
Subcomissão, a parte final receberia um acrés
cimo de um adjetivo, inclusive 05 provenientes
de transferências na manutenção e desenvolvi
mento do ensino, o nobre Presidente da Subco
missão acrescentava do ensino público. Posta em
votação - estou dando estes detalhes, por que
aqui há membros das outras duas Subcomissões
que não conhecessem 05 detalhes da nossa sub
comissão-S. Ex-acrescentava a palavrapúblico,
enquanto que no meu texto, que repetia Ipse
Uteris, os textos das constituições de 1934 e
1946, se referia apenas á manutenção e desenvol
vimento do ensino, sem especificar público ou
privado. Surgiu, portanto, um conflito entre dois
artigos; porque o art.7°do anteprojeto do Relator,
tinha o seguinte texto: "O ensino é livreà iniciativa
privada, observadas as disposições legais".

A Subcomissão entendeu, na sua alta sabe
doria, aprovar uma emenda da nobre constituinte
abigail Feitosa, acrescentando mais essas pala
vras ao artigo que ficou com esse texto completo:

Art. 7°,O ensino é livreà iniciativa privada,
observadas as disposições legais, sendo proi
bido o repasse de verbas públicas, para cria
ção e manutenção de de entidades de ensino
particular.

Então óbviamente, o art. 7° entra em conflito
com o art. 11,que se refere à destinação de verbas
públicas para o ensino em geral sem exclusivi
dade para o en~ino público. Admitindo, portanto,
tambem a destinaçao de verbas para entidades
9Ueestavam c0!1templadasno art. 15, do antepro
jeto do relator, unpondo uma série de exigências
para algumas entidades particulares receberem
verbas públicas. Foi o texto do art. 15 que não
chegou nem sequer a ser votado na Subcomis
são, através de um acordo de cavalheiros, - que

muito honra nossos colegas que integraram esta
Subcomissão - tinha o seguinte texto:

Art. 15 A lei regulará a transferência de
recursos públicos a instituições educacionais
privadas,que prestam relevantes serviços pú
blicos.

Parágrafo único: As instituições a que se
refere o caput deste artigo: a) serão organi
zadas por comunidades e grupos de caráter
social, religioso e cultural.

b) comprovarão a não distribuição de lu
cros, a reaplicação de eventuais excedentes
em educação, e apresentarão contabilidade
aberta e verificável pela comunidade e pelo
poder público.

Através de um acordo de cavalheiros não foi
nem sequer votado esse artigo, porque a Subco
missão, através desse acordo, que a nível de Co
missão Temática ou de Comissão de Sistema
tização seria apresentado uma proposta introdu
zindo o artigo nas disposições transitórias, con
templando por algum tempo, não ainda especifi
cados,5, 10, ou15 anos, estas poucas entidades,
do setor privado, universidades confissionais, co
mo a pontifíciaUniversidadeCatólica,na área cati
líca, da Universidade Mackenzie,na área evangé
lica, a Universidade Metodista de Piracicaba que
são, sem dúvida nenhuma, entidades de um mais
alto nível e que, no seu conjunto, abrigam 250
mil estudantes, e o que temia o Relator,ao elabo
rar ? seu trabalho, é facilmente compreensível.
Se eventualemtne entrassem em colapso essas
universidades católicas e evangélicas, e a PUC
de São Paulo, que outro dia foi socorrida com
um empréstimo de 76 milhões de cruzados, pela
Caixa Econômica Federal, com recomendação
de prioridade do Ministério da Educação e do
Ministérioda Cultura, já estariam fechadas.

Então, mais de 250 mil alunos, na área do ensi
no superior, no setor público, representaria uma
tremenda pressão, e todo o dinheiro federal para
a educação, não bastaria para o terceiro grau,
e havena um grave e irremediáveldano para 87%
das. crianças deste País, que não completam o
ensino fundamental, que hoje, no Brasil, tem 8
?Oo~ de duração. Foi esse o único objetivo que
mspirou o Relator ao propor a aprovação desse
art. 15.

Posteriormente, o nobre Constituinte Lourern
berg Nunes Rocha foi mais adiante e decidiu
pela primeira vez também na Históriadas nossas
Constituições,vincularobrigatoriamente 50% dos
recursos destinados à educação ao ensino funda
mentai, que até por definição é o alicerce da edu
cação. Se esse artigo, de iniciativado nobre Cons
tituinte de Mato Grosso for aprovado, o Brasil vai
~e redi'!1ir de um grave pecado; o nosso país
e um SIgnatário relapso da Carta Universal dos
Direitos do Homem, que contém um artigo que
declara. É um direito do serhumano, um curso
fundam~ntal completo. Só estamos cumprinmdo
esse artigo da Carta Universal dos Direitos do
Homem, em r:lação a13% das nossascrienças, ,
porque 87% nao terminam a escola de primeiro
grau

São essas, Sr. Presidente e Srs. Constituinte,
as observações preliminares que poderia fazer e,
nop decorrer dessa reunião, se for donsiderado
útil, terei oportunidade de aduzir mais algumas
considerações.
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o SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
Muitoobrigado V. Ex"
Pela ordem está inscrito o Constituinte Lourem
berg Nunes Rocha.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
referido várias vezes pelo Constituinte João Cal
mon, gostaria de tocar nesse problema que foi
um destaque vencedor e constitui,hoje, parte inte
grante do anteprojeto. O que significa destacar
50% de rodas as verbas de educação para o ensi
no obrigatório? Significa que pela primeira vez,
como disse o Senador João Calmon, 30 milhões
de crianças vão ter quantificados aquilo que é
prioridade constitucional. Temos isto integrando
as constituições, isto é, que é prioridade o atendi
mento gratuito dos 7 aos 14 anos, mas não se
quantifica constitucionalmente e nem legalmente.
E o que ocorre, então? Das verbas do Ministério
da Educação, por exemplo, tem ano que 70%
delas vão para o ensino universitário, e toda vez
que se discute, quem pede para manter a mesma
distribuição,que ocorre hoje, são professores uni
versitários. E esses milhões de crianças nunca
tiveram voz para garantir que o atendimento, que
a Constituição especifica, seja efetivado plena
mente. Portanto, é essa a importância de se quan
tificar a prioridade: nunca menos de 50% dos
recursos destinados à educação. Ou seja, temos,
pelo menos, 30 milhões. o que temos no segundo,
no terceiro grau, e na universidade? Nem 1 mi
lhão. E apesar disso essas entidades, que tanto
lutam pela educação no Brasil,resistiram e conti
nuam a resistir, sem garantia, efetivamente, que
aquilo que dissemos publicamente seja efetivado
no texto constitucional.

Acho fundamental essa destinação de verbas
para resgatarmos a grande dívidacom essa gran
de população estudantil, onde temos repetência,
evasão, má qualidade, subalimentação, enfim, t0
dos os grandes problemas da educação. Isto sig
nifica que nunca menos de 50% devem ir para
esta área.

Outro problema dizrespeito à exclusividadedos
recursos públicos para educação. Quem conhece
a CENEC - Campanha Nacional de Escola da
Comunidade - sabe dos serviços que presta no
Brasil inteiro. No meu Estado, Mato Grosso, ha
cidades que não teriam nenhuma educação se
não fosse a CENEC.Ao lado disso, temos escolas
de ordens religiosas: evangélicas, cristãs, meto
distas, que prestam relevantes serviços em re
giões inóspitas, de desbravamento, sem nenhuma
renumeração, sem cobrar mensalidades. Amaço
naria, muitas vezes, é quem toma a iniciativa de
fazer uma escola e garantir a educação de deter
minados pontos do território nacional.

Entendi sempre que esse tipo de iniciativa de
comunidades, de entidades religiosas, não pode
ficarsem algum auxiliodo govemo, porque preju
dicaríamos as populações que são atendidas.
Mas,a posição das entidades, com relação a esse
ponto, é muito fixo, muito marcado, é exclusi
vidade total, não se pode considerar sequer esses
aspectos. Em função disso, estabelecemos nego
ciações, de que participaram os companheiros
Octávio Elísio que acaba de chegar - e Hermes
Zaneti, para que constasse no texto a exclusivi
dade das verbas públicas para a escola particular.
Fariamos um texto, que já está sendo elaborado,
para que se garantisse também que essas escolas
da comunidade, de iniciativa religiosa, que pres-

tam serviços sem cobrança de mensalidade, sem
que nenhuma finalidade mercantil sejam assiti
das.

Há um grande erro, no Brasil, que é a escola
mercantil. Temos que escoimá-Ia, afastá-Ia. Ja
mais poderá ter qualquer tipo de subvenção por
parte do Estado, e entendemos que será possível
de se consignar.

Quando se fecha a questão contra qualquer
auxilio, a qualquer tipo de escola particular, o que
ocorre? Tivemos no art. 24 uma abertura imensa
para as empresas editoras de livros,e nesse caso
admite-se o auxilio à empresa editora de livros,
sem qualquer amarração, sem qualquer condicio
nalidade, abertamente, elas poderiam ter auxilio
do Estado ou do Govemo, de um modo geral.
Portanto, eu acho que se deve garantir às escolas
comunitárias assistência de caráter religioso,para
a sua continuidade, com algum auxiliodo Estado
- o Estado não vai bancar essas escolas - mas
é fundamentl que elas não percam algum tipo
de auxilio para permanecerem e continuarem a
dar a sua atenção.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Gostaria
que V. Ex", se pudesse, desenvolvesse algum ra
ciocínio e o vi fazer na Comissão, com bastante
brilho - sobre o parágrafo único do art. 3°, que
traz também a Constituição Federal Brasileira a
figura do mandato de injunção. Penso que seria
de todo interesse dos membros das demais Sub
comissões, unidos nesta Comissão, tomarem
contato com esta figura que foi trazida ao texto
constitucional. É uma reivindicação antiga dos
educadores. O parágrafo único, reza o seguinte:

"O acesso de todos os brasileiros à educa
ção obrigatória e gratuita é direito público
subjetivo,acionável contra o Estado, median
te mandado de injunção".

Tenho a impressão de que essa figura mere
ceria da parte de V. Ex"um comentário extensivo
aos constituintes componentes das demais Sub
comissões, pelo caráter inovador do texto.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Essa iniciativa, na constituição
atual, começa por uma proposta do Senador Vir
gílio Távora, do Ceará, que fez os primeiros estu
dos para introduzir na nossa Constituição esse
mandado de injunção. O que significa? O muni
cípio tal é obrigado a aplicar determinado percen
tual de recursos na educação, e não aplica. Ao
longo dos anos, tem ficado sem nenhuma possi
bilidade de responsabilização, e sem que o parti
cular afetado ou prejudicado possa a ter qualquer
meio de recurso para obrigar o ente público a
cumprir aquilo que a Constituição determina. En
tão, o mandato de injunção vem para isso, para
obrigar ao organismo público que cumpra aquilo
que a lei determina. Então, pode ser acionado
por um particular,por qualquer do povo que sinta
que a lei não está sendo cumprida. Este meio,
este mecanismo é o mandado de injunção, que
terá o mesmo tratamento do mandado de segu
rança, mas que visa a obrigar os entes públicos
a cumprirem com aquilo que a Constituição lhes
determina.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CALMON 
Gostaria de prestar um esclarecimento a respeito
desse artigo, com ~ permissão de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CALMON - Es
se art. 3° foi aprovado, e é de iniciativa do nobre
Constituinte Pedro Canedo, inclusive até retirei
o texto, abri mão do texto do meu projeto, para
acolher com maior entusiasmo o texto elaborado
pelo nobre Constituinte Pedro Canedo. O man
dado de injunção, nobre constituinte, não se refere
especificamente a essa ação contra o poder públi
co, na hipótese de não cumprir o que determina
a Constituição. É objeto de outro artigo, por sinal
é letra morta da Constituição atual e anteriores,
que declaram que quando o município não desti
nar 20% - naquela época eram 20% - para
o ensino primário seria decretada a intervenção.
Nunca houve na Históriadeste País,uma interven
ção decretada em município pelo não-cumpri
mento. Esse mandado de injunção é muito mais
amplo, e conforme o nobre constituinte acaba
de destacar, foi de iniciativa do Senador Virgílio
Távora e do Deputado Jutahy Júnior. Qualquer
cidadão deste Pais poderá acionar o Estado, o
chamado mandado de injunção se não tiveresco
la para freqüentar; não é contra o município ou
o Estado. E o cidadão, a pessoa fisica acionando
o Estado, através do mandado de injunção, se
não lhe for assegurado o acesso à educação obri
gatória e gratuita que é, por sinal,a grande preocu
pação do nobre senador, que viu a sua batalha
consagrada quase pela unanimidade da subco
missão.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Continuando, apenas para escla
recer, que é um mecanismo posto à disposição
do cidadão para obrigar o Estado a cumprir com
a sua obrigação constitucional, para garantir por
ai o acesso. Tenho a impressão de que a explica
ção do Constituinte João Calmon se coaduna
com a minha, e temos aí um quadro do signifi
cado maior do mandado de injunção.

Para concluir, Sr. Presidente, o problema da
vinculação. Fala-se aqui, e ouvi há poucas horas,
que, tecnicamente, a vinculação não seria apro
priada, porque afrontaria toda a técnica de plane
jamento. No caso da educação, não resolveremos
o problema se não mantivermos a vinculação.
Acho que tem que ser uma bandeira desta comis
são a luta para garantir a vinculação, no caso
específico, à educação; sem isso não consegui
remos de maneira alguma dar esse salto tão ne
cessário a reerguer socialmente o Brasil.Entendo
que tem que ser uma bandeira de todos nós,
garantirmos a vinculação nos recursos da educa
ção e, partindo daí, fazermos uma alavanca, uma
mobilização, com 13 ou com 18, mas mantendo
sempre a Vinculação, beneficiando a educação
no Brasil.Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra o nobre constituinte Nelson Aguiar.
V. Ex" dispõe de 10 minutos.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Sr. Presidente, nobres colegas Constituintes, que
ro prestar a minha homenagem, naturalmente,
aos membros da subcomissão que elaboraram
este antepoIjeto. Gostaria de ater-me ao art. 1°
do projeto porque, naturalmente, é quem fixa a
concepção de educação que se quer implantar
no Pais.
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o art. 176,da atual Constituição diz:

Educação nacional inspirada no princípio
da unidade nacional e nos ideais de liberdade
e solidariedade humana, é direito de todos
e dever do Estado e será dada no lar e na
escola.

O art. lodo projeto, insiste na expressão "edu
cação é um direito de todos".

O que está ocorrendo, hoje, no Brasil, é que
atribui-seao lar uma responsabilidade que muitos
lares não podem arcar com ela. "É direito de
todos e dever do Estado e será dada no lar e
na escola". Atribui-seao lar, quer dizer,à família,
a obrigação de matriculara criança, levá-Iaà esco
la,trazê-lada escola, alimentá-la,curá-la,acompa
nhá-Ia; se o lar não tem condição de fazê-lo, o
Estado não dispõe de nenhum instrumento para
garantir a essa criança todo o direito à educação.
Por isso temos milhões de crianças brasileiras
fora da escola.

O meu desencanto, por exemplo, com a univer
sidade brasileira, com o magistério brasileiro 
e tenho o direito de falar, porque sou professor
de giz na mão, durante 12 anos - é que não
vi o magistério brasileiro lutar nas suas campa
nhas, nas suas passeatas, por essa faixa da crian
ça, que ficou excluída do direito à educação; a
chamada criança abandonada.

Vamos pensar que este Pais tem hoje, de acor
do com as estatisticas de que dispomos - posto
que, imprecisas - temos cerca de 6 milhões de
menores que não têm sequer o registro,portanto,
não têm direito a ser matriculados numa escola;
não têm sequer o direito de serem cidadãos, por
que o documento informador da cidadania é o
registro de nascimento, a partir do instante em
que consta o nome da criança, a sua filiação,
o local e a data do nascimento.

Temos, de acordo com as estatisticas de que
dispomos, 8 milhões de menores abandonados,
isto é, fora do vinculo da família, menores que
não foram assumidos pela sociedade e que o
Estado os marginalizou, esses também não têm
direito à educação. Infelizmente, não vi o magis
tério,do meu Pais,encampar a luta dessa criança.
Eles ficaram por conta da FUNABEM e da LBA,
ficaram por conta daqueles que têm a caridade
pública no coração; e vim lutar por salários, pela
qualidade do ensino. Ora, quando se luta pela
qualidade em um sistema desigual elitiza-se a
qualidade em prejuízo dos que não a têm. Em
um sistema de ensino desigual, como é o Pais,
os que chegam à universidade estão lutando pela
qualidade do ensino, no seio da universidade.lnfe
lizmente, não estão lutando por aqueles que se
quer têm o direito à matricula numa miserável
escola,

Pois bem, estou apresentando uma emenda
a esse artigo, para tentar dar uma modificação,
até para compatibilizá-lo com a declaração uni.
versal dos direitos do homem, a que se referiu
o ConstituinteJoão Calmon, o ilustre Relator.

Educação é direito do cidadão e dever do
Estado, e é de todos e será promovida e
incentivada por todos os meios, com a cola
boração da famíliae da comunidade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao
compromisso do ensino, com o princípioda
liberdade, acrescento, da igualdade, da de
mocracia, da justiça e do bem comum.

São dois princípios fundamentais à convi
vência humana; o princípio da igualdade e
o principio da justiça.

E agora, também, falo aqui para os ilustres
Constituintes Evangélicos Pastores, que são
conhecedores profundo das escrituras sagra
das que gosto de ler na Biblia, uma coisa
encantadora; as escrituras sagradas quase
nunca fazem referência à palavra direito 
apenas 28 vezes - e se referem ao direito
de primogenitura, que é um direito odiento,
que foiabolido pelo próprio povo judeu. Mas,
as escrituras sagradas, em 227 passagens,
fazem referências à palavrajustiça, quer dizer,
como um atributo de Deus na relação dos
homens. Justiça. Ora, um principiode educa
ção que não tivesse compromisso com a
justiça seria um principiode educação esclu
dente. Por isso, na hora oportuna, apresentei
com a justiça e com a igualdade.

Se não tivermos o compromisso com o
ensino igualitário neste Pais, não há forma
nuam sociedade capitalista, perversa, de ca
pitalismo ateu, materialista, como temos até
aqui, não teremos como garantir o direito
de todos à educação. Compromisso com a
igualdade e com a justiça deve ser o compro
misso primeiro do legislador desta Consti
tuinte.

Democracia. Quem disser que uma classe
deste Pais não teve democracia, mesmo na
ditadura, estaria falando uma mentira, quer
dizer,do ponto de vista da liberdade de fazer
o que bem entendesse, estariam falando uma
asneira. Queremos democracia como um di
reito de todos, e a democracia como um
direito de todos tem 'que ter como funda
mento fático a igualdade e a justiça. Por isso
direi que o fundamental está aqui. O que
esta Nação quer com a educação? Qual é
o compromisso que a educação nacional
tem com as dores dos oprimidos, dos margi
nalizados, dos miseráveis, dos famintos, dos
proscritos? Será que pensamos resolver os
problemas do agricultor sem terra, distribuin
do terra sem dar educação igualitáriae justa?
Não, não faremos.

O SR.PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)
- V. Ex"dispõe de dois minutos para con
cluir.

O SR. CONSmUINTE NELSONAGUIAR
- Chamo a atenção dos nobres constituintes
para o primeiro artigo, porque define a con
cepção de educação. Se não colocarmos
educação igualitáriae justa, não adianta ter
mos verbas. Se hoje jogarmos todas as ver
bas que a União tem na obra de educação,
iremos elitizar universidades ainda mais, e
vamos nos lembrar; quem é que hoje está
sentando nos bancos das universidades gra
tuitas? Exatamente, na sua maioria, os filhos
das classes abastadas. Por quê? Porque se
preparam adequadamente nos bons cursi
nhos para enfrentarem o vestibular;bem ali
mentados, bem tratados. Enquanto que o
filho do trabalhador dá um duro durante o
dia e à noite vai para a escola da periferia,
e na hora de competir no vestibular,perdem.
Por isso, as universidades estão hoje ocupa
das as suas cadeiras, com os filhosdas clas
ses abastadas, e esse não têm demonstrado

maiores compromissos com as mudanças
neste Pais. Na maioria das vezes formam-se
grandes profissionais, grandes quadros para
atender ao interesse da multinacionalda saú
de pública. Estão ai os grandes médicos da
Golden Cross - enfim, da grande empresa.
A universidade brasileira,o ensino brasileiro,
a educação brasileira têm que ter um com
promisso sagrado, e esse compromisso é
nosso na Constituinte, com a obra da trasn
formação social.Não podemos convivercom
o espetáculo vergonhoso da criança jogada
na rua, sem direito à escola, ao alimento,
à habitação e digo mais; quando um povo
chega ao ponto de abandonar a sua infância
é porque ele chegou ao derradeiro limite da
degradação.

Encerro dizendo que um pensador oriental
dizia: "Mostra-me como é tratada a criança
do teu Pais e eu julgarei o caráter do teu
povo".

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (MarcondesGadelha)
- Obrigado a V.EV"

Tem a palavra o Constituinte João de
Deus. S. Ex" dispõe de 10 minutos para a
sua exposição.

O SR. CONSmUINTE JOÃO DE DEUS
- Sr. Presidente, SI""' e Srs, Constituintes,
queremos parabenizar o nobre RelatorJoão
Calmon pela boa oportunidade que S. Ex"
teve de falar e dizertudo aquilo que se com
templou no anteprojeto concernente à cultu
ra, ao estudantado brasileiro.Foi muito bom
o anteprojeto apresentado por S. Ex" Digo
bom, não excepcional, porque excepcional
seria se não fosse infeliz em alguns aspectos.
VlffiOS e ouvimos aqui, reiteradas vezes, S.
Ex"falando a respeito de alguns artigos que
foram inseridos como uma vantagem a mais
que se colocou para ser, quem sabe, inserida
na NovaCarta.Masinfeliz pelo fato de vermos
que não adianta um estudantado, não adian
ta os nossos filhos, não adianta os menores
receberem cultura e perderem no que é de
mais precioso, que é a moral.

Art. 23 e seu parágrafo nos diz:

Não haverá censura de qualquer es
pécie sobre livros, jornais, revistas e outros
periódicos, cinema, peças teatrais e qualquer
tipo de espetáculo cultural ou diversões pú
blicas.

Faria uma pergunta: Adianta ou adiantaria ter
mos homens e mulheres cultos, com sabedoria
recebida nos bancos de uma escola? Adiantaria
termos os nossos filhos capacitados a criar pro
gramas de computador em fração de minutos,
de segundos? Adiantaria termos nossos filhos
qualificados, culturalmente, para fazerem belos
discursos e não termos os nossos filhos prepa
rados com uma moral adequada? Adiantariater
mos nossos filhos sem o temor reverencial?
Adiantaria termos nosso filhos pervertidos nos
seus sentimentos?

Srs. Constituintes,jornais, revistas- sub-repti
ciamente ficou excluída aqui televisão;consta ci
nema - peças teatrais e qualquer tipo de espetá
culo cultural ou diversões públicas diz o projeto.
Deveríamos repensar e, quem sabe, inserir,aditar
a esse parágrafo alguma coisa que nos desse
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o respaldo de uma censura, a segurança de que,
amanhã ou depois, nós que estamos criando nos
sos filhos para serem exemplos numa sociedade
corrompida, numa sociedade apodrecida, onde
os valores morais não têm mais valor, não têm
mais sentimentos, não representam mais nada;
nos desse a segurança contra os que querem
tirar de todo a censura de um País. Uma Nação
vivee morre depedendo da cultura moral de seus
filhos; uma Nação vivee morre dependendo não
da cultura e da sabedoria que eles tenham, mas
dos principios éticos, morais e religiosos que lhes
apresentam.

Estou criando meus filhos à luz da palavra de
Deus, não sou aqui um exemplo para nenhum
dos Srs. mas devo dizerque quero ver meus filhos
sendo criados para que sejam um exemplo, para
que respeitem as autoridades constituídas, os
seus semelhantes e não venham tomar aquilo
que não lhes pertence.

A SRA. CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - Per
mite V.Ex-um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS 
Pois não.

ASRA.CONSTITUINTE MARIA LÚCIA- Estou
ouvindo com muita atenção o seu brilhante pro
nunciamento. V. Ex" fez uma referência ao § 1°,
do art. 23, em que não referidos livros, jornais,
revistas e que a televisãonão estaria contemplada
aqui, sub-repticimente. Màs-o parágrafo 2° desse
mesmo artigo diz:

Sobre a lei especial. Disporá sobre o res
peito a cada comunidade e criará um Conse
lho de Ética composto por membros da so
ciedade, vinculada ao Ministério da Cultura,
para classificarapenas a literaturatipicamen
te infantil e acompanhar as programações
das empresas de telecomunicação.

O SR.CONSTITUINTE JOÃO DEDEUS- Estou
me prevenindo, porque já sei que tem, aqui den
tro, nobres Constituintes que estão tentando reti
rar a segunda parte; estou tentando convencê-los
de que esta é a melhor parte.

Complementando: se nós, meus prezados
companheiros, não deixarmos ou não contem
plarmos algo mais valiosodentro desse parágrafo
1', teremos o desprazer de, amanhã ou depois,
vermos espetáculos ao ar livre, de elementos per
vertidos no seu sentimento, na sua moral, prati
cando, quem sabe, gestos obscenos ou, quem
sabe, o próprio ato sexual ao ar livre.

Acho que os Srs. deveriam repensar, não vou
citar o nome, mas deixar para que essa pessoa
repense; poderíamos contemplar este parágrafo
colocando: Salvoaquela que viseatender à forma
ção do menor, os valores familiares, religiosos,
éticos e da ordem constituída.

Sei que poderão alguns dos Srs., até, quem
sabe, chamados progressistas -eé a esta pessoa
que me refiro, especificamente - que repensasse
e não ficasse achando que sou um retrógrado,
que sou um quadrado, que sou qualquer coisa.
Não vamos retirar tudo aquilo que, com tanto
carinho construimos, com o desejo de vermos
uma sociedade constituída, uma sociedade com
a moral perfeita.Voudizermais: há pouco tempo,
foi feita uma propaganda política onde dizia: "Re
bele-se". Não queremos voltar a esse tempo de
vermos essa sociedade recebendo impingida to-

dos os malefícios que venham trazer a perversão.
Hoje estamos pensando, quem sabe, em voltar
mos à pena de morte, mas o que pensar, se depa
ramos com programas chamados culturais,Tele
deum e tantos outros que andam por ai, como
Jesus Cristo SuperStar, onde um elemento se
masturba diante da platéia? Acho que a censura
deve permanecer, ela tem que ser muito mais
rigorosa para que, amanhã, o povo brasileiro,que
espera de nós, que nos mandou para cá e nos
deu uma responsabilidade e uma confiança muito
grande, não venha dizer que elegeu homens que
não se importaram com a moral, apenas com
a cultura.

Estou vendo determinadas pessoas achando
até graça naquilo que estou falando. Respeito-as.
Mas gostaria que pensassem um pouquinho e
respeitassem os meus sentimentos, porque os
meus filhos, eu os estou criando da melhor ma
neira possível,à luzdas Escrituras Sagradas, para
que eles, amanhã ou depois, não venham ser
elementos desclassificados, pervertidos moral
mente à testa de um Govemo brasileiro e não
sejam autoridades também desmoralizadas; co
mo temos hoje, nos Estados Unidos, um prefeito
homossexual, como tivemos no Brasil há pouco
tempo, um candidato homossexual assumindo
e se lançando à Prefeitura de um grande Estado
brasileiro. O que estamos pedindo, e apresen
tando aqui é que venhamos a nos unir para que
o melhor, a respeito da censura, seja colocado
e inserido, para que possamos ver a nossa família
resguardada daqueles que se levantam para de
sestabilizara célula mater da sociedade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muito obrigado a V. Ex- Concedo a palavra ao
nobre Constituinte Octávio Elísio.

V. Ex" dispõe de 10 minutos para suas obser
vações.

O SR. CONSTITUINTE OCTÃVlO EÚSIO
Dustre ConstituinteMarcondes Gadelha, Presiden
te desta Comissão, prezado ConstituinteArtur da
Távola,Relatorda Comissão, prezadas e prezados
Constituintesda Comissão da Família,Educação,
Cultura e Esportes, da Ciência, e Tecnologia e
Comunicação:

Estamos começando a discutir o relatório ela
borado pela Subcomissão B-A,e quero trazer aqui
a V.Ex" o meu testemunho do quanto esse relató
rio representou: um esforço coletivo.Não apenas
dos dois eminentes Constituintes Hermes Zaneti
e João Calmon, que presidiram a Subcomissão
e a relataram, respectivamente, não apenas dos
membros constituintes desta Comissão, mas gos
taria de dizer que foi um esforço coletivo, pelo
menos uma tentativa muito grande de que repre
sentasse também o pensamento daqueles que
vêm lutando pela educação no Brasil há muito
tempo.

Tivemos 31 audiências públicas, onde falaram
representantes de várias entidades, não apenas
de educadores e de estudantes, mas de entidades
que vêm levando a bandeira da educação neste
País há muito tempo, e que, pelo menos, há dois
anos discutem a questão da educação e da Cons
tituinte de modo intensivo. Trouxeram à Subco
missão as suas propostas e a competência do
nosso Relator, eminente Constiutinte João Cal
mon, fez com que essas sugestões fossem trazi
das, à nossa Comissão.

Quero dizer a V. Ex"' que o relatório que apre
sentamos agora a esta Comissão representa, sem
a menor dúvida,um esforço de muitos e um avan
ço significativo, em termos de uma proposta
constitucional na área da educação. Quero dizer,
que, pela primeira vez, se contempla dentro da
Constituição, de modo bastante abrange e claro
a questão da valorização do magistério. No que
se refere ao art. 3°existem alguns avanços impor
tantes que a Subcomissão procurou garantir.
Além do dever do Estado com o ensino público,
gratuito e obrigatório a todos, a partir dos sete
anos, eliminando a faixa de sete a quatorze, que
a atual Constituição define,mas definindo-aa par
tir dos sete anos, e permitindo a matricula a partir
dos seis anos. Pela primeira vezuma Constituição
vai definir a garantia da continuidade dessa obri
gação ao ensino médio, que hoje chamamos de
segundo grau, e abre o inciso D, do art. 3° uma
váIvula, a nível constitucional, para o que vai ser
regulamentado, na legislação ordinária ou com
plementar, no que se refere à questão do ensino
médio, profissionalizantee também de formação
de professores.

Quero insistir aqui que esse art. 3' procura,
também, garantir atendimentos em creches e em
pré-escolar; procura também garantir acesso aos
níveis superiores do ensino, não eliminando a
questão do vestibular, mas determinando que a
lei complementar venha a regular o acesso aos
níveissuperiores do ensino.Já foisalientando aqui
o avanço importante de se garantir ao cidadão
o mandado de injunção para fazer valer os seus
direitos sociais na área de educação.

O art. 7° define que o ensino é livreà iniciativa
privada. Desse modo a Subcomissão procurou
refletir um desejo da sociedade de que existam
escolas particulares, mas procurou também de
terminar que não devem ser repassadas verbas
públicas, a não ser para o ensino público.

Quero aqui, em adendo ao que foi dito pelo
nobre Constituinte Louremberg Nunes Rocha, de
que definimos que, nas disposições transitórias
desta Constituição, poderá haver um dispositivo
que garanta a possibilidade de transferência de
recursos para determinado tipo de escola, de ca
ráter confessional ou não, mas não lucrativa, e
que no acordo foi definido, em caráter essencial
mente temporário, que permita a ela, que já rece
be esses benefícios, se adapte, transformando-se
em entidade pública ou se garantindo em equilí
brio institucional.

Acho da maior importância o artigo 89 onde
se estabelecem princípios importantes ao ensino
universitário e, especialmente, quando se define
a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da
extensão e a definição de um padrão unitário co
mum de qualidade, indispensável para que a uni
versidade cumpra o seu papel de agente da sobe
rania cultural, científica, artistica e tecnológica do
País.

A partir do art. 10 esse anteprojeto define a
questão do sistema de ensino, procurando esta
belecer a prioridade na definição de um sistema
de ensino no nível de Estados, Distrito Federal
e Territórios, no que se refere, especificamente,
ao ensino fundamental e ao ensino obrigatório,
dando à União a responsabilidade, não apenas
de organizar o seu próprio sistema de ensino,
que é fundamentalmente o ensino de nívelsupe
rior, atuando a nível fundamental, em caráter su
pletivo ou complementar, mas definindo a res-
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ponsabilidade da Uniãode prestar assistência téc
nica e fmanceira a Estados, DistritoFederal e Mu
nicípios, para cumprirem aquilo que esta Consti
tuição pretende definir, que é o ensino obrigatório.
No primeiro momento, é um ensino fundamental,
mas que achamos que pode e deve se estender
gradativamente ao ensino médio.

Para terminar, quero dizer, reforçando as pala
vras do Constituinte Louremberg Nunes Rocha,
que se esta Constituinteestá procurando estender
a vinculação de recursos a outras áreas, não pode
mos esquecer que desde 1934 vem-se dando
vinculações orçamentárias à área da educação.
Parece-me que é uma conquista social da qual
a sociedade brasileira e aqueles que lutam pela
educação, não podem abrir mão, e a nossa res
ponsabilidade nesta Comissão é a de lutar para
que esses recursos para a educação sejam garan
tidos em percentuais mínimos na nova Consti
tuição e, se assim não for, de nada adiantará o
discurso do compromisso prioritáriocom a edu
cação.

O art. 14 define a necessidade do plano nacio
nal de educação plurianul, que procurará definir
caminhos que aproximem a realidade de miséria
educacional que hoje temos daquele projeto de
educação que procuramos estabelecer nesse an
teprojeto de Constituição. Além disso, procura
mos definirnesta Constituição,através das dispo
sições transitórias, o compromisso de que a lei
de Diretrizese Bases da educação nacional seja
elaborada num prazo de 10 meses, ou portanto,
no próximo ano legislativo: parece-me indispen
sável. Quando se procurou colocar aqui esse dis
positivo,em que o ConstituinteJoão Calmon teve
a unanimidade do apoio da Subcomissão, a preo
cupação maior era que não esperássemos 15
anos entre a Constituição de hoje e a lei comple
mentar de amanhã como se fez entre a Consti
tuinte de 46 e a elaboração da legislação de Dire
trizes e Bases da Educação, apenas em 1951.
Se assim não for,muitos dos dispositivosda futura
Constituição, na área da educação, vão se fazer
letra morta e parece-me, para terminar, que o
que aqui está escrito,na área da educação, procu
ra resgatar um compromisso fundamental de ga
rantir a todo o cidadão neste País, em todos os
níveis,o acesso a uma educação pública, gratuita
e de boa qualidade.

E a esse compromisso, nós Constituintes, não
podemos faltar.O compromisso com esse dispo
sitivonão significa, de modo algum, o confronto
com a necessidade.de que também esta Consti
tuição garanta a possibilidade de organização de
escolasparticulares. O que não é ético é que
vivendo a miséria educacional, que hoje vivemos,
se transfiram recursos públicos a escolas particu
lares quando não se garantiu o acesso de todos
a uma escola pública gratuita de boa qualidade
e em todos os níveis.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Antes de conceder a palavra ao próximo orador,
gostaríamos de iriformarque conseguimos resga
tar a emenda do Constituinte Pompeu de Souza.
Ressurgiu ao terceiro dia, e ele diz que:

"Nenhuma lei conterá dispositivoque pos
sa constituir qualquer embaraço à plena li
berdade jornalística em veículo de informa
ção social."

Esse fato nos coloca um problema adicional,
em termos de prazos. É que infelizmente, não
temos controle sobre os acidentes, e agora vamos
ter que determinar a republicação do avulso e
passamos a contar os prazos só a partir de ama
nhã, às 9 horas, o que significaque o prazo para
apresentação de emendas passa a ser encerrado
às 9 horas da quarta-feira, não mais ao meio-dia
de terça-feira.

A Mesa recebeu um expediente com pedido
de publicação do núcleo de política científica e
tecnológica da Universidadede Brasília, que infor
ma aos srs. constituintes que está desenvolvendo
um projeto enfocando questões da universidade
da ciência e tecnologia e, para contatos, procurar
a $r' Coordenadora Maria Lúcia Pimentel ou a
nossa Secretaria.

Concedo a palavra ao nobre Sr. Constituinte
Fausto Rocha, que dispõe de 10 minutos para
suas considerações.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Sr. Presidente,vou tentar usar apenas três minutos
dos dez que V. Ex' me concede, já que desejo
voltara este assunto oportunamente. Quero trazer
aqui o meu apoio ao Constituinte João de Deus
pela sua manifestação firme, segura, embora dis
corde dele em alguns detalhes, apenas formas,
mas no bojo e no cerne concordo inteiramente.
A respeito da censura, a minha manifestação já
saiu publicada na revistaVeja, muito claramente.
Não concordo com a censura no teatro, no cine
ma, porque acho que à frente dessas casas de
espetáculos deve haver um cartaz colocando cla
ramente o tipo de espetáculo, se ele é porno
gráfico,se há sexo explícitoou não, se há palavras
de baixo calão, quantas são, desse tipo, dando
uma orientação. E alguém, o espectador, vendo
aquilo, desejar ver, receber aquele tipo de influên
cia, tenha o direito de pagar e entrar. O difícil
será convencer a grande parte da sociedade 
que creio seja a maioria - constituida da chama
da maioria silenciosa ou conservadora, que ainda
tem preocupação de manter os seus filhos não
alheios ao que ocorre na sociedade, mas resguar
dados de uma influência nefasta.

Quanto à televisão, devo concordar com a
Constituinte Sandra Cavalcanti, quando diz que
a televisão entra sem controle algum nos lares
das pessoas, e é preciso então que concordemos
também com a Constituinte Eunice Michiles,
quando dizque, se há um controle para os alimen
tos, se há um controle para os remédios, para
que eles não venham trazer problemas de ordem
física,maior razão haverá para que haja acompa
nhamento e algum tipo de controle que venha
impedir que a televisãotraga, hoje, como na Rede
Record, às 11 horas da noite, filmes de pomo
chanchadas, pornográficos, não apenas com pa
lavras, mas com atitudes e atos atentatórios aos
mais comezinhos princípios de moral e de convi
vência social. Aí sim, deve haver um controle,
porque, enquanto os pais estão, ou como profes
sores universitáriosou como estudantes, chegan
do à sua casa após a meia-noite, seus filhos já
terão assistido o filme inteiro. E os adolescentes
de hoje não são apenas a partir de 13, 14 anos,
há uma maturidade precoce nos nossos jovens
e então, a partir de 9, 10, I I anos a criança já
é, na verqade, um adolescente, e a influênciades
ses filmes levam a arregalar o olho, desse tarna-

nho, quando vêem filmes desse tipo na televisão,
e até a propaganda está caminhando para isso.

Defendo a auto-regulamentação dos veículos
de comunicação; rádio e televisão já têm, hoje,
a partir de um trabalho que temos ajudado a de
senvolver,o seu próprio código de ética, e o ideal
é que os próprios donos das emissoras de televi
são e rádio, juntos, encontrem eles uma forma
de fazer um primeiro reparo. Existe também o
CONAR, na parte da publicidade, e eles próprios
estão fazendo isso. Mas quando houver abuso,
e tem havido, então, defendo que não o Ministério
da Cultura,mas o da Justiça, através de um setor
de censura, mesmo sabendo que o problema da
censura é o problema do censor. Quem será ele?
Em que parâmetros firmará os seus arrazoados,
os seus conceitos e suas decisões? Apesar disso,
defendo a tese de que algum controle, por mais
falho que seja, deva haver para que no recesso
dos nossos lares não sejamos agredidos por ce
nas que afrontam à ética, à moral e os bons costu
mes. Parabéns Constituinte João de Deus. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Não há mais oradores inscritos para essa fase
inicialda discussão do anteprojeto da Comissão
8A. Essa discussão prossegue hoje à tarde, às
17 horas. Gostaria de saber do relator geral se
tem alguma observação a fazer sobre o que aqui
foi dito, ou alguma indagação dos srs. consti
tuintes ou ao relator desta comissão, que me pare
ce, não se encontra mais aqui.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Sr. Presi
dente, é evidente que os temas levantados são
incitantes e excitantes como diria o nosso nobre
Constituinte Pompeu de Souza, porém, como te
remos hoje à tarde outra reunião, preferiria, ao
finaldas várias falas dos Srs. Constituintes, aí en
tão expender algumas considerações gerais nessa
primeira aproximação do tema.

Deixariaum apelo aos Srs. Constituintes, que
não fizeram parte da subcomíssâo de Educação,
que acorram a esse debate. E muito importante
o entrecruzar de experiências das Subcomissões;
é a única forma que vamos ter de levaruma expe
riência de trabalho de 45 dias, nas subcomissões,
mas que, de certa forma, está sintetizada no espí
rito dos Srs. Constituintes levarem essa síntese
aos outros membros que vão ter que decidirsobre
graves questões. Talvezesta seja a comissão mais
difícil de todas, porque ela não envolve questão
de opinião; se há preferência pelo mandato de
4 ou 6 anos pelo sistema parlamentarista ou não,
tudo isso sempre envolve questão de opinião, e
esta comissão envolvequestões de visão do mun
do. Ao mesmo tempo é das poucas comissões
desta"Casa que não está legislando para o pre
sente apenas, para a imediata entrada em vigor
das suas decisões, ela tem esse caráter prospec
tivo, ela precisa se iluminar e se abrir para 20,
30, 40, 50 anos, para o futuro deste País, ela
envolveo próximo século ou milênio.Porque um
processo educacional, por exemplo, para citar
apenas um dos itens, não se esgota com uma
geração, apenas se implanta numa geração, seus
efeitos são efeitos prolongados no tempo.

Por essa razão deixaria esse apelo aos Srs,
Constituintes,que foram de outras subcomissões,
que procurem esse entrecruzar sempre com a
experiêncía sedimentada de cada comissão, re-
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servando-me ao fmal da reunião de hoje à tarde,
se oportuno for,para algumas considerações tópi
cas sobre o que aqui foi falado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
AMesa agradece a participação de V. Ex-, pessoal
mente concordo com essa observação extrema
mente judiciosa, de V. EX, de que a noção de
permanência deve presidir os nossos trabalhos,
deve presidir o processo de elaboração no seio
desta Comissão. Claro que não podemos perder
a visão de curto prazo, mas é fundamental que
tenhamos este conceito sempre presente: não es
tamoslegislando para hoje ou para até o flm deste
século; a nossa expectativa, a nossa esperança
é de que esta Constituição seja a derradeira, seja
a última de uma longa série que o País já tem
produzido, e, nesses termos, é preciso racionar
prospectivamente, é preciso ter em conta esta
mudança vertiginosa porque o mundo está pas
sando neste momento, sob o influxoda informa
ção, do conhecimento da educação. Este é o pon
to fundamental.

Como vamos administrar essa mudança dentro
de um texto estático, dentro de uma letra que,
dentro em pouco, se tomará um documento está
vel, é que é o grande problema desta Comissão:
conjugar um texto que vai ficar escrito, imutável,
com uma sociedade extremamente dinâmica e
com um dinamismo condicionado, extamente,
pela matéria que é objeto das nossas discussões.

Srs. Constituintes, está convocada uma sessão
para hoje à tarde, as 17 horas, neste mesmo local.

Estão encerrados os trabalhos desta manhã.

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 17
minutos.)

Curriculum Vitae

6' Reunião Ordinária, realizada
em 28 de maio de 1987,

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas, no Auditório Nereu Ramos - Anexo 11 
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão
da família, da Educação, Cultura e Esportes, da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a
presidência do Senhor Constituinte Marcondes
Gadelha, com a presença dos seguintes Consti
tuintes: José Elias, Osvaldo Sobrinho, Pompeu
de Souza, Rita Furtado, Iberê Ferreira, Átila Ufa,
Arturda Távola,Chico Humberto, Aéciode Borba,
Matheus Senseu, Florestan Fernandes, Carlos Al
berto Caó, Louremberg Nunes Rocha, Hermes
Zaneti,Márcia Kubitschek,João Calmon, Octávio
Elísio, Pedro Canedo e Paulo Delgado. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitoufosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi consi
derada aprovada. Com a palavra, o Senhor Presi
dente, Constituinte Marcondes Gadelha, sugeriu
que fosse ouvido, em audiência pública, o Senhor
MinistroAntônio Catlos Magalhães, do Ministério
das Comunicações. O ConstituinteHermes Zaneti
expressou sua estranheza diante de indicação do
Senhor Presidente. O Constituinte ÁtilaLira reco
mendou o nome da Professora Leda Tajra da
Fundação Educar. Aindasobre o assunto, o Cons
tituinte Carlos Alberto Caó solicitou ao Senhor
Presidente o nome das autoridades que poderão
ser ouvidas em audiência pública, conforme pedi
do formulado em reunião anterior pelo Consti-

tuinte Hermes Zaneti.Em seguida, o Senhor Presi
dente franqueou a palavra aos Senhores Consti
tuintes, a fim de que continuassem a discussão
do Anteprojeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes. Manifestaram-se sobre o Ante
projeto, ossequíntesmembros da Comissão: Aé
cio de Borba, Atila Lira,Louremberg Nunes Rocha
e Pompeu de Souza. O Senhor Presidente, prosse
guindo, concedeu a palavra a Constituinte Márcia
Kubitschek e solicitou licença para ausentar-se,
convidando o Constituinte José Elias, Primeiro
Vice-Presidente, para conduzir os trabalhos, com
a palavra, a Constituinte Márcia Kubitschek fez
um breve relato sobre o Anteprojeto da Subco
missão VIII-a, no que conceme a Cultura. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, em
exercício, deu por encerrados 05 trabalhos às de
zenove horas e trinta minutos, cujo teor será publi
cado, na íntegra, no Diário da Assembléia Nacio
nal Constituinte, convocando os Senhores Mem
bros da Comissão para a próxima reunião, ex
traordinária, a realizar-se dia vinte e nove de maio,
às dez horas, com a seguinte pauta: discussão
do Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tec
nologia e da Comunicação. E, para constar, eu
Luiz Femando Lapagesse Alves Corrêa, Secre
tário, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constitunte .Marcondes Gadelha, Presidente.

REUNIÃO EM 28 de MAIO DE 1987
ÀS 17:55H

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Já temos o quorum mínimo para a abertura dos
trabalhos. Declaro aberta a presente reunião, que
se destina à discussão do anteprojeto da Subco
missão 8A, referente à Educação, Cultura e Es
portes.

A Mesa já tem informação segura de que o
anteprojeto retificado estará ainda hoje à dispo
sição dos senhores constituintes, com a inclusão
da Emenda Pompeu de Sousa.

Os senhores constituintes que desejarem dis
cutira matéria já poderão fazeras suas inscrições.
Faremos a chamada pela ordem.

Peço ao vice-presidente que assuma os traba
lhos.

(Assume a presidência o Sr. José Elias).

O SR. PRESIDENTE (José Elias)- De confor
midade com o que anunciou o Sr. Presidente,
a palavra está aberta a quem dela quiser fazer
uso para discutir o Projeto 8A da Subcomissão
da Educação, Cultura e Esportes.

Com a palavra o Constituinte Aécio de Borba.

O SR CONSTITUINTE AÉCIODE BORBA
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, o anteprojeto
elaborado pelo relator da Subcomissão da Educa
ção, Culturae Esportes encampou uma exigência
existente na legislação atual, que obriga o con
curso de provas e títulos para acesso à carreira
de professor e para a carreira finaldo magistério.

Na ocasião, perante a subcomissão, tivemos
a oportunidade de discordar do concurso para
a carreira fmal, exatamente porque a carreira de
professor constitui-se na única em que constitu
cionalmente se falanessa exigênciapara a carreira
final.Essa preservação se fazia,porque a carreira
do magistério não tinha a rigidezde estrutura que
tem nos dias de hoje, nem a disciplina de ínters
ticios e de formação profissionalpara se ascender

a cada um dos estágios de que a carreira atual
dispõe.

Apresentamos uma emenda, pedindo, no art,
7°, a supressão do termo "finais",deixando o con
curso somente para os cargos iniciais.

Foi aprovada uma emenda do art. 29, que dava
exatamente a mesma exigência em um de seus
parágrafos. Pela aprovação dessa emenda, da ma
neira como foi apresentada, ficou prejudicada a
votação da manutenção da alteração do art. 7°,
que constava do anteprojeto formulado pelo
ConstituinteJoão Calmon. Conseqüentemente, a
nossa emenda não foi votada.

Retomando o assunto à comissão, voltaremos
a apresentar o nosso pleito, para que seja elimi
nada, do item VII, a palavra "final",deixando ape
nas para a entrada na carreira' a exigência do
concurso.

Naquela ocasião, apresentamos à nossa propo
sição a seguinte justificativa:

"Num Brasil que se quer democrático, im
põe-se suprimir da emergente Carta Magna
qualquer injustiça ou discriminação. Neste
contexto, afigura-se como odiosa a desarra
zoada exigência constitucional de concurso
público para os cargos finais da carreira do
magistério. Tal ditame faziasentido nas ante
riores Constituições, quando o ingresso,
mormente no ensino superior, ocorria sem
pre nas cátedras universitárias,hoje extintas,
configurando-se como barreira profilática e
inibidora dos provimentos graciosos de apa
drinhados políticos como catedráticos.

Presentemente, todo o ensino público está
dotado de um plano de carreira docente com
um sistema de progressão e ascensão fun
cionais implementado com lastro na titula
ção pós-graduada, especialização, mestrado
e doutorado.

Na produção intelectual, num interstício
mínimo nos vários níveis e classes e em ou
tros critérios objetivos de avaliação, garanti
dores da qualidade acadêmico-científica dos
professores para alcançarem o cargo final.

Por isso, exigir-se um concurso público
de títulos e provas após 20 ou mais anos
de atividades e experiências docentes, para
que o professor atinja o cargo final, é regra
que compromete a própria estrutura da car
reira do magistério, desestimula a maior qua
lificação dos docentes e olvida o mérito do
desempenho acadêmico.

Outrossim, tal imposição é discriminatória
e afronta o principio constitucional da isono
mia, conquanto em nenhuma outra categoria
profissional do serviço público, seja de natu
reza civil ou militar, coloca-se o concurso
público como pré-requisito ao provimento
de cargos finais.Vale dizer, exemplifidamen
te, para chegar-se a desembargador ou gene
ral não é necessário ou essencial subme
ter-se a concurso público de provas e títulos.

Assim, urge afastar-se tão injusta e discri
minatória restrição constitucional, para que
os professores possam construir, ao longo
de sua sacrificada vida docente, os degraus
indispensáveis para atingir o seu ápice."

Na ocasião em qu~ discutíamos a matéria, tive
mos um aparte, que muito nos honrou, do Profes
sor Florestan Fernandes, que, inclusive,deu ciên
cia à subcomissão de que ele próprio,para chegar
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ao ápice da carreira, havia-se submetido a con
curso para a carreira final. Mostrava S. Ex' que
teria que haver um disciplinamento mais rígido,
um melhor estudo para que o fato se concre
tizasse. S. Ex' afirmava que, a despeito da exigên
cia em algumas universidades, havia um concur
so em que concorria um único candidato, e essa
formulação de burla no Bras~ é com~r:n a muit~s
dos acontecimentos, inclusive oficiais. A partir
dessa afirmação, admitimos que a legislação pos
sa, ao longo da evolução, como OCOITl:u ~~ora

com a estruturação da carreira, ter um discípíina
mento de maior contextura, para que se chegue
ao ápice da carreira de pr~fessor. _ .

Esta é a nossa proposiçao, que nao fOI votada,
por não ter sido o art. 7° aprecia~o, pois preju~i
cado por uma aprovação anteríor, a qual n?o
emendamos. Por isso, a apresentamos no âmbito
desta comissão.

o SR.CONSmUlNTE ÁTILA URA-Sr. Presi
dente, pela ordem. (Assentimento da Presidência)

Sugiro ouçamos também uma autoridade que
represente o ensino na parte de educação de adul
tos, a Professora Lêda MariaChaves Tajra, Presi
dente da Fundação Educar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Fica anotada a sugestão do ConstituinteÁtila Lira.

Informo ao Plenário que já temos uma lista
do Relator com nomes de personalidades, uma
listajá bem alentada, como mais de 40 sugestões.

Eu próprio aproveito a deixa de V. Ex" para
sugerir um nome, um único que a Presidência
vai convocar por conta própria, o do Sr. Ministro
das Comunicações, para o dia 4. Pediriaa atenção
do Relator para este fato: há mais essa sugestão
do Constituinte Átila Ura e a da Presidência, do
convite ao Sr. Ministro das Comunicações para
o dia 4, no período da manhã.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSALBERTO
CAÓ-Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento
da Presidência)

Na reunião de ontem, por solicitação do nobre
Constituinte Hermes Zaneti, ficou estabelecido
que o nobre Constituinte Relator Artur da Távola
encaminharia a todos os integrantes desta comis
são a relação de pessoas e personalidades que
seriam convidadas a debater conosco, neste pe
ríodo que vai do dia 10 ao dia 7 de junho.

É claro que todos temos muitas atribuições,
muito trabalho. Há esforço denodado desenvol
vido por cada um de nôs-Assírn peço á Presi
dência informe a este Plenário quando ele tomará
conhecimento dessa relação, para que possamos
fazer as revisões, acréscimos e propostas de mo
dificação que aprouver a cada um dos Consti
tuintes que integram esta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sobre o mesmo assunto, Sr. Presidente. (Assenti
mento da Presidência)

Gostaria de ter em mãos essa lista. Não ouvi
de quem foi a sugestão de se ouvir o Ministro
das Comunicações. Não sei que tipo de contri
buição o Ministrodas Comunicações poderia tra
zer a um País que quer fazer uma Constituição
para regular, de forma forte e séria, as ~uas com,:
nicações. Eventualmente, S. Ex' podena ser convi
dado para investigar os critérios de distribuição
e do semear de favores nas televisões e nas rádios,
os critérios de favor pessoal e político,os critérios

menores que têm presidido a ação de S. Ex' no
manejo ou, quem sabe, na manipulação dos
meios de comunicação social no Brasil.

Gostaria de ter conhecimento do conjunto an
tes. Quem sabe, Sr. Presidente, poderíamos ter
até pessoas que, nesta área, poderiam trazer efeti
vamente uma contribuição para quem, de forma
séria, quer fazer uma nova Constituição para o
Pais.

Assim, reitero o pedido que fIZ ontem, agora
secundado pelo eminente Constituinte Carlos Al
berto Caó, no sentido de que tenhamos toda a
relação, possamos apreciá-Ia e decidir em Plená
rio sobre esses convites. Em princípio, não sou
contrário a que tenhamos aqui convidados ilustres
que possam trazer contribuições. Considero pos
sível e oportuno, mas deve ser examinado num
universo maior.

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
A pergunta de V. Ex', sem dúvida, é interessante,
embora tenha o endereço equivocado. Não deve
ria ser feita a esta Presidência ou a esta Mesa,
e sim ao Plenário da Constituinte, que elaborou
o Regimento Comum da Assembléia Nacional
Constituinte e estabeleceu prioridade para os Mi
nistros de Estado deporem perante as Comissões
Temáticas.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI -
V. Ex' poderia mostrar o artigo do Regimento.
Confesso que não vi no Regimento da Constí
tuinte que há prioridade para os Ministrosde Es
tado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Não só prioridade como uma deferência especial.
É mais do que prioridade: é privilégio. O Regi
mento privilegia os Ministros de Estado, quando
fala expressamente, no art. 16, que S. Ex'" deporão
perante as Comissões Temáticas.

A lista proposta pelo Relator já inclui cerca de
40 a 50 nomes. Fixamos alguns critérios que vou
repetir aqui: primeiro, ouvírernos duas persona
lidades por reunião, segundo, nos termos do Regi
mento, têm preferência os Ministros de Estados
e membros da Administração Pública. Vou ler
pausadamente o art. 16 do Regimento:

"Os Ministros de Estado e dirigentes de
entidades da Administração Pública poderão
depor perante as Comissões, quando devida
mente convidados, para prestar informações
acerca de assunto relacionado com a elabo
ração do Projeto de Constituição."

Há referência expressa a uma figura singular
do conjunto da sociedade que se chama Ministro
de Estado. Há referência também a dirigentes de
entidades da Administração Pública.

Esta Mesa está abrindo uma exceção, quando
permite a convocação de outras pessoas que não
Ministrosde Estado e que não membros da Admi
nistração Pública. O direito é efetivamente de S.
Ex'" O direito genérico a qualquer membro da
sociedade civil se reporta a Subcomissões. O di
reito especifico, prioritário,privilegiado, é dos Mi
nistros de Estado nas Comissões e de membros
da Administração Pública.

Não obstante, esta Mesa abre exceção até com
pletar o número provavelmente de 12 persona
lidades, que, pelo nossos cálculos, serão ouvidas.
Encomendamos ao Sr. Relator faça uma enxuga
mento da lista,ouvido o Plenário quanto às priori
dades, mas guardando esse privilégio para os Mi-

nistros de Estado e membros da Administração
Pública.

Com a palavra o Constituinte Louremberg Nu
nes Rocha.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Estamos, como constituintes, en
carregados da elaboração constitucional da nova
Carta Magna do Brasil.

Na minha Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes, por várias vezes, fiz intervenções no
sentido da preocupação com a elaboração da
norma constitucional, monstrando que terfamos
que fazernormas efetivamente de conteúdo cons
titucional, porque, de outra forma, embaralharía
mos esse trabalho que estamos dedicados.

Por um afã de esgotar todos 05 assuntos até
os seus limites últimos, volta e meia não conse
guimos ser vitoriosos no sentido de enxugar o
texto que, afinal, veio para esta comissão como
anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultu
ra e Esportes. Dou um exemplo ao Plenário, para
que não repitamos mais aqui, na comissão: o
art. 16, que veio no anteprojeto, diz:

"As empresas industriais, comerciais e
agrícolas são obrigadas a recolher o salário--
educação na forma da lei.

§ 10 Os recursos a que se refere o caput
deste artigo destinam-se à expansão da
oferta do ensino público fundamental.

§ 20 A empresa que já mantém escola
para funcionários e filhosde funcionários po
derá descontar essa despesa do recolhimen
to do salário-educação, na forma de lei".

Eu tinha apresentado uma emenda que apenas
alteravao que existena Constituição atual e altera
va o anteprojeto do relator apenas substituindo
o "salário-educação", que já é uma forma tradicio
nal, por "contribuição tributária", que vinha na
modificação.

Votou-seesse artigo com esses dois parágrafos,
e o argumento que ouvi, então, na subcomissão,
foi que o art. 16, com esses dois parágrafos, é
mais completo, ou seja, um argumento que, para
doxalmente, deveria fazer com que não prevale
cesse, porque, se ele era mais completo, era maté
ria de legislação ordinária. O que está nos §§
10 e 20 é, hoje, matéria de legislação ordinária,
e, na nossa subcomissão, contra a minha emenda
foi alegado que era mais completo. Ora, não é
matéria constitucional.

Estou fazendo esta intervenção, hoje, apenas
para evitarque façamos a mesma coisa aqui. Te
mos alguns outros exemplos que também foram
levantados lá, como o de um artigo em que um
parágrafo dispõe sobre sanções para o seu des
cumprimento e, logo no parágrafo seguinte, há
outra norma que fica sem sanção praticamente,
se fizéssemos uma interpretação sistemática de
todo o texto.

Esta intervenção minha, Sr. Presidente, dando
esse exemplo concreto, é para apenas deixar res
saltada a importância do nosso trabalho e a neces
sidade de se escoimar o texto,para que realmente
façamos legislação constitucional, de maneira
que na Comissão de Sistematização, e em Plená
rio, aquilo que sair desta comissão valha efetiva
mente como contribuição.

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Márcia
Kubitschek. Para um breve relatório sobre o ante-
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projeto da Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes.

A Presidência lamenta não ouvir S. Ex" Vou
ter que me retirar agora. Passo a direção dos
trabalhos para o Sr. Vice-Presidente.

Recomendamos seja convocada uma reunião
para amanhã.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Pela or
dem, Sr. Presidente, antes de V. Ex" se retirar.
(Assentimento da Presidência.)

Houve algumas questões de ordem relativas
ao convite para as audiências públicas que fica
ram sem prosseguimento, e eu gostaria de poder
explicar ao Plenário os critérios que me animaram
a esses convites.

V.Ex" prefere deixar para uma deliberação pos
terior, quando haja número respectivo, ou enten
de devemos fazê-lo hoje? Gostaria de uma orien
tação a este respeito.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Sugiro a V. Ex" deliberemos sobre a questão na
segunda-feira.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Haverá
tempo para, depois, expedir convites e tudo o
mais?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Acredito que sim. É possível que haja disputa
de preferência na sugestão de nomes e tenhamos
até que chegar a processo de votação - e não
há número aqui. Se V. Ex" puder conduzir hoje
a discussão sobre este assunto e chegar, tentativa
mente, mediante o processo de conciliação, a
um conjunto de 12 nomes, atendidos aqueles
critérios e de comum acordo, de forma consen
sual, com o Plenário, talvez já pudéssemos con
cluir ainda hoje. Tenho a impressão de que com
uma relação tão grande de nomes e sugestões,
pode ser que haja alguma disputa que tenha de
ser dirimida pelo voto.

Sugiro, então, nobre Relator, que V. Ex" faça
chegar agora às mãos dos constituintes a relação
dos nomes e tente reduzir, em uma primeira eta
pa, para 12 nomes, se possível de forma consen
sual; se não, qualquer deliberação peço seja deixa
da para segunda-feira, quando seguramente tere
mos número.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Gostaria,
se fosse possível, depois, de descutir com o Plená
rio o critério. Se chegarmos a critérios, vamos
alcançar bom termo. Deixo para fazer oportuna
mente, vez que V. Ex" já deu a palavra à Consti
tuinte Márcia Kubitschek.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tem a palavra a nobre Constituinte Márcia Kubist
chek.

A SRA CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
pediu-me o Senador João Calmon para comple
tar o relatório que tinha feito, hoje pela manhã,
sobre o Anteprojeto da Comissão da Educação,
Cultura e Esportes, na parte referente à Cultura.
Proponho-me agora fazê-lo,apresentando apenas
um resumo sumário daquilo que foi considerado
pela Subcomissão da Educação, Cultura e Espor
tes para fazer parte do nosso anteprojeto.

A matéria sobre Cultura está contida entre os
arts. 18 e 25 do Anteprojeto aprovado pela referida
Subcomissão.

Inicialmente, estabelece o art. 18 o dever de
Estado garantir a todos os cidadãos o direito à
cultura, dando proteção e apoio à iniciativa para
o pleno exercício e as ações que visem a valoriza
ção, desenvolvimento e difusão da cultura.

No seu parágrafo único e itens seguintes, o
anteprojeto estabelece as formas de assegurar
o exercício do direito da cultura, seja pela liber
dade de criação, produção, divulgação e livre
acesso aos meios e bens culturais, como pelo
direito de cada cidadão de defender a cultura e
denunciar os atos contrários a ela.

Considerou a Subcomissão, por parte do Esta
do, uma política cultural não intervencionista, de
mocrática e estimuladora, visando a participação
de todos os segmentos sociais na vida cultural,
realçando, no item VIII, que o Estado deve pre
servar a função predominantemente cultural dos
meios de comunicação social e o seu uso demo
crático, zelando pela preservação da üngua Portu
guesa como forma de unidade e integração cul
tural.

Os artigos seguintes do anteprojeto referem-se
a: primeiro, condição de trabalho para os seus
criadores; produção, circulação e divulgação das
obras e proteção especial do Estado às manifes
tações de cultura popular, principalmente às indí
genas e afro-brasileiras; isenção de qualquer im
posto federal, estadual ou municipal às entidades
culturais e os direitos de isenção e do autor, man
tendo as leis que regulamentam as profissões no
setor de arte e espetáculos de diversões. Obriga
o Estado a organizar e apoiar o funcionamento
de bibliotecas, arquivos, museus, centros de arte
e casas de cultura, onde a comunidade tenha
pleno acesso.

São preservados no anteprojeto, os bens de
valores culturais, histórico, arqueológico, cienti
fico, ecológico e paisagístico, através de inventá
rios, tombamentos e vigilância organizada, proi
bindo-se a demolição ou transformação de espa
ços culturais por parte do Estado sem outro espa
ço similar que a substitua.

Matéria importante considerada no Anteprojeto,
e que merece atenção especial dos Membros des
ta Comissão, é a que destina à aplicação anual
de nunca menos de dois por cento por parte da
União, três por cento por parte do Estado ou Muni
cípio, da receita resultante de impostos em bene
ficio das atividades de proteção, apoio, estimulo
e promoção das culturas brasileiras, não incluídas
nesses percentuais despesas com custeio.

Outro assunto de relevância incluído no ante
projeto é o da liberdade de censura, como bem
dispõe o item I do art. 23, criando-se apenas um
Conselho de Ética para classificar a literatura tipi
camente infantil e acompanhar as programações
de rádio e televisão.

Embora seja um assunto polêmico, conside
rando alguns que a livrecensura de livros,jornais,
cinemas e outros espetáculos levará a sociedade
a uma degradação moral, argumentamos que,
se o ser humano não pode ser o seu próprio
censor naquilo que escolhe em matéria de cultura,
então, não há como se falar em democracia, e
muito menos em liberdades individuais. Há que
se preservar - isto, sim - a formação da nossa
infância, através da classificação da literatura ao
seu alcance e os programas de rádio e televisão,
que fogem, por razões sobejamente conhecida,
da ação do nosso controle.

Apenas acrescento que na última Constituição,
a vigente, de 1967, só existe um item dedicado
à Cultura. De modo que considero que nesta
Constituição que estamos escrevendo não so
mente - como já foi dito aqui - para o dia
de hoje, mas para o amanhã de nosso País, é
importante que seja inserido um Capítulo bem
especial em relação a Cultura do nosso Pais, que
são as nossas raízes, o nosso passado, o nosso
presente e o nosso futuro.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - A palavra
continua livre para discussão. (Pausa)

O SR. RELATOR (Artur da Távola) -Sr. Presi
dente, se não houver alguém que queira fazer
uso da palavra para discussão no momento, gos
taria, de modo muito informal, de discutir com
os companheiros os critérios para os chamados
convites, desta Comissão. Consulto V.Ex" se pos
so fazê-lo agora?

O SR. PRESIDENTE (José Elias) -Indago se
alguém da Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes quer fazer o uso da palavra agora.
Já foi falado sobre Educação, Cultura, e, agora
o último tema Esportes, e poderíamos debater
o assunto de V.Ex"

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Ninguém
mais indicado do que o Constituinte Aércio de
Borba.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Para uma
questão de ordem, tem a palavra o Sr. Constituinte
Aércio de Borba.

O SR. CONSTITUINTE AÉRCIO DE BORBA
- Sr. Presidente, meu pedido para levantar uma
questão de ordem é porque entendo que se deve
realmente chegar a critérios e se estudar quais
as pessoas que podem ser ouvidas.

Há uma questão de ordem pendente, levantada
pelo Senador João Calmon, de que só deveriam
ser ouvidos os Ministros de Estado e as autori
dades estaduais. Então, qualquer outra medida
que se tomar além desta, sem a decisão preli
minar se a comissão acatará ou não a questão
de ordem levantada pelo Senador João Calmon,
poderá tornar-se inócua.

Esta, a questão que levantamos, exatamente
por essa pendência, desde quando foi_o Presi
dente da Comissão, durante uma reunião da sub
comissão, recebeu indagação e a questão de or
dem levantada pelo Senador João Calmon.

Quanto à parte esportiva, é uma deferência,
uma honra do relator-geral Artur da Távola, que
pede falemos a respeito.

A parte esportiva, sem dúvida alguma, é um
acontecimento social brasileiro que não pode ser
ignorado. Tivemos oportunidade de manifestar,
na justificativa de proposição que fizemos, que
o esporte no Brasil, nos dias de hoje, é algo que I

as camadas envolve de tal ordem que se constitui
para o torcedor uma paixão; para os atletas que
fazem o esporte amadoristicamente, um laser; pa
ra aqueles que o fazem profissionalmente, uma
profissão e uma fonte de renda, e para o Estado,
uma obrigação, já que atualmente, independente
de autorização constitucional, dá apoio financeir9
e incentivo fiscal às pessoas fisicas e às entidades
jurídicas que fazem dispêndio com o esporte;
além de apaixonante para o torcedor, tomando-se
uma verdadeira coqueluche nacional a participa-
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ção de qualquer representação brasileira em com
petições de nível intemacional.

Fala-se muito em Çonstituição enxuta, Consti
tuição bem sintética. A guisa de se fazer síntese,
não se pode, de maneira nenhuma, desprezar um
fato social de tamanha relevância. Assim é que
a Comissão da Educação, Cultura e Esportes co
locou no texto do anteprojeto que caberia ao Po
der Legislativo,à União,legislar sobre matéria des
portiva, acolhendo uma sugestão do Constituinte
José Queiroz, que o fizesse distintamente para
o esporte profissional e o não profissional.

Também admitiu normas cogentes à legislação
esportiva a se elaborar, dando exatamente uma
liberdade às entidades dirigentes quanto à sua
organização e ao seu funcionamento, inibindo,
assim, a ação govemamental, que, ao longo de
vinte anos, foi uma total injullCão,dizendo muito
mais na legislação que "não se pode", "não se
deve", "é proibido","não há condição de fazer",
do que realmente disciplinar ou regulamentar
aquilo que coubesse às instituições, chegando
ao cúmulo até de proibir que dirigentes se eleges
sem por mais de um mandato e fosse proibida
ou ampliada a participação, ao sabor daquelas
autoridades que queriam um resultado que lhes
fosse favorável em qualquer disputa de entidade
dirigentes do desporto nacional.

Nas normas foi dado o apoio fiscal e financeiro
que hoje já é dado, e se procurou ampliar o colé
gio eleitoral, democratizando a eleição para as
entidades dirigentes, as confederações brasileiras,
que hoje, na parte profissional especialmente do
futebol, se tomam um verdadeiro comércio na
realização das eleições. Por sugestão do Professor
Manoel Tubíno, Presidente do Conselho Nacional
de Desportos, incluiu-se a necessidade de se ter
a manifestação desportiva como uma manifes
tação cultural, estendendo-se a ela as benesses
próprias que a lei hoje dá às manifestações cultu
rais.

Foi o que a Comissão da Educação, Cultura
e Esportes procurou normatizar, para as futuras
legislações gozarem daquele ar democrático que
se procura dar à Constituição dos dias de hoje.

o SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Pedimos escursas ao relator, o nobre
Constituinte Artur da Távola. Hoje, terminada a
sessão da parte da manhã, fizemos uma leitura,
que chamaríamos de leitura dinâmica, do relatório
da Subcomissão da Educação, Cultura e Espor
tes.

Parabenizamos o relator e os membros desta
subcomissão pelo trabalho extraordinário que
realizaram que sem dúvida, representa uma evolu
ção significativano que se refere à legislação atual.

Há este relatório, no parágrafo único do art.
3°,um conceito, uma idéia muito instigante para
nós: a criação da figura e do instituto jurídico
do mandato de injunção, de modo a assegurar
ao cidadão comum que represente contra o Esta
do, para que esse cumpra a sua obrigação consti
tucional. De imediato, percebemos que esse é
o tipo de instituto jurídico que deveria não se
limitar, não se confinar a área educacional, mas
poder ser utilizado para tantas quantas sejam as

situações em que o Estado, o poder público deixe
de cumprir a sua obrigação constitucional.

Estivemos conversando rapidamente com o
Senador João Calmon, solicitando esclarecimen
to e informações sobre a forma de operação do
mandato de injunção, mais a única informação
que nos foi trazida, aqui, é que esse instituto jurí
dico é similar ao mandado de segurança.

A título de esclarecimento, para termos conhe
cimento mais sistemático do que essa nova figura
jurídica, sintetizamos o que queremos saber nas
seguintes indagações:

1) Qual o rito desse novo instituto jurídico?
É sumário, sumaríssimo, ou atende, em todas
as suas caracterizações, ao mandado de sequ
rança?

2) O cidadão atingido que deseja reclamar o
cumprimento das obrigações constitucionais de
parte do poder público, poderá representar direta·
mente o Judiciário ou necessita, como é de hábi
to, da intervenção do assistente jurídico, do advo
gado?

3) Como se coloca o problema das custas?
Fazemos todas estas indagações porque pen

samos que esse instituto jurídico é bem conce
bido, mas não gostaríamos que se tomasse letra
morta, como tantos outros institutos jurídicos bra
sileiros tão bem concebidos, bem imaginados.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Nobre
constituinte, acato a questão de ordem. Acredito
que lei ordinária deverá regulamentar o assunto.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, sei que não se trata de
matéria constitucional. Não há dúvida quanto a
isto. Porém, como vamos definir constitucional
mente a existência de um novo instituto jurídico,
sem saber as suas características, de que forma
ele vai operar?

Não é questão para figurar na Constituição. Se
não for possível um esclarecimento agora pedi
mos que, em outra oportunidade, possamos con
tar com essas informações, que me parecem de
extrema valia, para medirmos a efetividade desse
novo instituto jurídico que se pretende criar.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - No mo
mento, não tenho uma resposta concisa ao nobre
constituinte. Acredito que não há, porque a Cons
tituinte irá definir essa inovação que não havia
em outras Constituições. Teremos que estudar
o caso e, inclusive, aceitaremos sugestões de V.
Ex" para que possamos elucidar o fato, a não
ser que algum constituinte tenha algo para escla
recer melhor. (Pausa.)

O SR. CONSmUlNTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Concedo
a palavra ao Constituinte Pompeu de Sousa.

O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Na verdade, Sr. Presidente, apresentei, entre
as proposições para a elaboração do texto constí
tucional, uma proposta que não sei para que sub
comissão terá sido despachada pela Mesa, pela
Presidência da Constituinte, onde procuro justa
mente criar essa figura do instituto jurídico de
maneira genérica e, evidentemente, concisa, por
que que uma Constituição, para durar, precisa
ser concisa, e, ao mesmo tempo, precisa. Portan
to, complementada por legislação complementar,
elaborada com a presteza necessária para que
se dê ao texto constitucional um caréter quase

compulsivo de aplicação, porque estamos cansa
dos de leis que não valem, de Constituições que
não valem neste País em que as realidades são
substituídas por idealidades e vivemos num país
do faz-de-conta. Certa ocasião, contei um fato,
- aqui devo tê-lo feito - uma conversa que
tive com o mestre Alceu Amoroso Lima, quando
dizia a ele que o mal deste País e das instituições
deste País é que vivemos no faz-de-conta. Ele
bateu-me no ombro e me disse: "Ah!Sr. Pompeu,
começa no faz-de-conta e termina no tanto-faz".
Uma das minhas proposições é que a própria
Assembléia Nacional Constituinte, tão logo tenha
sido promulgada a Constituição, ela própria ela
bore leis complementares que amarrem o conteú
do da Constituição, dando-lhe um caráter de cum
primento obrigatório.

Não sou jurista nem bacharel em Direito. Con
fesso aos companheiros que, tendo completado
o 3° ano de minha Faculdade de Direito, eu que
já havia descoberto, primeiro, o magistério e, de
pois, o jomalismo, não sendo homem de me díví
dír, sou uma pessoa que me apaixono pelas cau
sas e me dou de corpo inteiro, vi que não iria
advogar e para tirar um canudo SÓ, resolvi deixar
a Faculadade de Direito. -

Propus uma figura de processo que me pareceu
interessante - não sei se isso está sendo cogitado
em alguma comissão - que qualquer violação
ou descumprimento - não apenas violação 
de dispositivo constitucional por qualquer titular
ou agente do Poder Público - quando digo titular
- refiro-me desde o Presidente da República,
o Presidente do Poder Legislativo e o do Poder
Judiciário. Ou agente do Poder Público - enseje
ao cidadão apresentar um processo de responsa- -
bilização por essa violação ou por esse simples
descumprimento, porque penso que Constituição
não é para ser violada, é para ser cumprida. Propo
nho até - embora seja um artigo, um dispositivo
conciso, como deve ser conciso o dispositivo
constituicional - uma instância, que me parece
pouco ortodoxa: quando o agente ou titular seja
do Execultivo - e, por se tratar de titular, poderá
ser até o Presidente da República - que a instân
cia julgadora seja constituida pelos dois outros
Poderes: o Legislativo e o Judiciário. Quando for
o próprio Legislativo, que seja constituído pelos
dois outros, também Executivo e Judiciário; e
quando for Judiciário a mesma coisa. Fazer um
cruzamento dos outros Poderes da República para
o julgamento da violação ou de cumprimento por
titular do Poder Público neste País. E preciso que
as coisas sejam cumpridas e o não-cumprimento
tenha conseqüências.

Era o que eu tinha a dizer a meu amigo Carlos
Alberto Caô, já que V. Ex", Sr. Presidente, fran
queou a palavra a quem tivesse alguma idéia.
Essa idéia talvez padeça por excesso de candidez
jurídica, mas parece-me bastante válida.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - A Presi
dência acolhe a opinião de V.Ex' Muito obrigado.

Com a palavra o Relator Artur da Távola.

O SR. REl.ATOR (Arturda Távora) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, preliminarmente, decli
no a minha posição de divergência quanto à ques
tão de ordem do Senador João Calmon, no sen
tido de que haja qualquer dispositivo no nosso
Regimento que nos cinja a convites exclusiva
mente a ministros. Assim fosse, as subcomissões
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não poderiam ter convidado ministros, como o
fizeram. Se fosse atribuição específica da Comis
são convocar ministros, as subcomissões não po
deriam tê-lo feito,principalmente uma subcomis
são que tem como relator o próprio SenadorJoão
Calmon, um fiel cumpridor das disposições regi
mentais.

O art. 16 é autorizativo, quando diz que os mi
nistros de Estado, como os dirigentes de entida
des de administração pública, poderão compa
recer perante as comissões, quando devidamente
convidados para prestar informações sobre as
suntos. Em nenhum momento esse dispositivo
cerceia a possibilidade de outros convites.

Seria realmente - permitam-me - quase ab
surdo que uma comissão constitucional, com a
tarefa de ser uma comissão temática, não pudes
se ouvir pessoas.

Agora, o argumento fundamental, que hoje, pe
la manhã, tive oportunidade de falar e volto a
dizê-lo: as subcomissões flzeram um trabalho de
lavra do material bruto importantíssimo, mas fo
ram subcomissões que trabalharam dentro de te
mas específicos. Agora é mister que os membros
da comissão, que não participaram dessa etapa
de lavra,possam participar de problemas que são
comuns à temática desta comissão, e não exclusi-•
vamente à especialidade para a qual eles se capa
citaram na subcomissão. É importantíssimo que
membros da Subcomissão da Ciência e Tecno
logia e da Comunicação tenham um contato mais
fundo com o teor da matéria puramente educativa
cultural, e vice-versa, ou, mais, do que isso, no
entrecruzar de influências.

Por outro lado, aqui entro na matéria, sendo
esta uma Casa política, é evidente haja uma ten
dência de natureza político-partidária de trazer
mos para a comissão aqueles que são os nossos
partidários, ou os que são os nossos adversários.
Os primeiros, para consagrá-los, os segundos,
para massacrá-los.

Faço um apelo, se é possível um apelo desta
natureza numa Casa política, para que adotemos
um critérioalheio a esta pequena questão, o crité
rio da apropriação por parte da comissão de um
conhecimento efetívo. É quase como se fosse
em reuniões de trabalho e estudos sobre essa
matéria.

Foi com base nesta idéia que elaborei e sugeri
ao Presidente nomes que representam a visão
filosóficaou a visão prátíca relativaaos onze temas
que nos cabem nesta comissão. Em outras pala
vras, aqui não mais se discute propriamente o
teor específico, mas as linhas gerais do pensa
mento. Orientei a sugestão de convites nesta dire
ção. Assim, na área de educação, cultural e espor
te, em princípio,lembrei-me dos seguintes nomes
para uma redução posterior, segundo as possibi
lidades do nosso funcionamento: na área da edu
cação, Professor Paulo Freire;na área da universi
dade, os Professores Cristovam Buarque, Reitor
da Urnversidadede Brasília;DarciRibeiro,homem
com larga experiência no setor universitário, e
Padre Laércio Alves de Moura, representante do
pensamento privado nesta matéria na área de edi
tores, o nome do Presidente do Sindicato Nacio
nal dos Editores, Sérgio Lacerda, e do editorAlfre
do Machado, o editor da maior editora brasilieira;
na área de teatro, que cabe em cultura, lembrei
me do nome da atrizFernanda Montenegro, que,
além de ser a nossa principal atriZ é uma pessoa

com reflexões gerais nessa direção; na área de
cinema, os nomes dos cineastras Carlos Diegues
e Arnaldo Jabor: na área de esportes, tendo em
vista a qualidade do depoimento dado especifica
mente na subcomissão, o nome do Professor Ma
nuel Tubíno, e, inicialmente, havia-me lembrado
do Jomalista João Saldanha.

Como vêem V.Exo, estes não são nomes pro
priamente que viriampara cá traduzir preferências
ou simpatias nossas. São pessoas que podem
trazer uma contribuição para reflexão a respeito
desses temas específicos das áreas de esportes,
cultura, lazer e turismo. É evidente que temos
que adequar os nomes à nossa possibilidade, mas
o critério que organizou esta idéia é este do apro
fundamento do debate.

A área de ciência, tecnologia e comunicação...

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- V. Ex"me permite?

O SR. RELATOR (Arturda Távola)-Pois não,
Excelência.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Apenas a título de sugestão.

Como de costume, Excelência, as suas idéias
são altamente louváveis, lúcidas. Nem precisava
dizer isto, porque é redundante, pleonástico. Na
verdade, na área de Cinema falta um nome, falta
Nelson Pereira dos Santos.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - Sem dú
vida.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- É o criador do Cinema Novo brasileiro.Talvez
eu tenha motivos de ordem sentimental, porque
foia primeira batalha que travei pelo cinema brasi
leiro contra a censura, pelo "Rio 40 Graus". De
pois deste filme, nasceu o grande cinema brasi
leiro. Depois de "O Limite", Nelson Pereira dos
Santos deu ao cinema brasileiro toda a progênie.
A obra posterior de Nelson Pereira dos Santos
tem algo de monumental. Vamos lembrar "Vidas
Secas", "Memórias do Cárcere". Toda a sua obra
é algo que contém, ao lado de uma criação artis
tíca, um pensamento da maior expressão, da
maior intensidade. Gostaria de acrescentar o seu
nome à lista.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) -Ademais,
Nelson Pereira dos Santos é professor universi
tário, o que lhe dá, também, condição de reflexão
sobre...

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Fui eu quem o fez professor universitário na
Universidadede Brasília,quando crieia Faculdade
de Comunicação de Massa.Trouxe Nelson Pereira
dos Santos para a parte de criação e Paulo Emílio
Salles Gomes para a parte de reflexão crítica. Eu
os trouxe para cá.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Esta Presi
dência avisa ao Sr. Relator que faltam apenas
alguns minutos, porque às 19 horas temos que
desocupar o auditório,que foicedido para a proje
ção de um filme.

O SR.RELATOR (Artur da Távola)- Voutentar
ser rápido.

A área de Comunicação é muito difícil. Foi jus
tamenfe a dificuldade desta área que determinou
o número tão grande de nomes que aparente
mente eu apresentara. Estou convencido de que

na primeira etapa vierem às Subcomissões repre
sentantes dos sindicatos e dos patrões, e, nesta
etapa, talvez fosse conveniente virem represen
tantes dos profissionais de imprensa que traba
lham diretamente nos segmentos, a fim de que
todos os membros da Comissão possam ter uma
visão especifica do processamento interno da co
municação, não apenas pela óptica da luta de
classes, patrão-empregado, que faz parte do pro
blema e não pode ser negada, porém da mecâ
nica de funcionamento. Foi isso que 'aumentou
o número de convites,o que poderá ser abreviado,
se o critério for aceito, pelo fato de se.fazer, como
se fez nas Subcomissões, um número bastante
grande de depoimentos no mesmo dia.

Apenas para que não me bloqueie no critério,
vou dar os nomes e podemos podá-los ou aceitá
los. No caso da Comunicação jornalística, ficou
o problema de se convidar alguém de um jomal
e não de outros. Evidentemente é uma situação
complexa. Lembrei de vários dos principais jor
nais brasileiros, que seriam os seguintes, na área
de Comunicação jomalística: Carlos Chagas, pelo
O Estado de S. Paulo; o Jornalista Jânio de
Freitas, pela Folha de S. Paulo; Evandro Carlos
de Andrade, pelo O Globo; HélioGasperi e Mino
Carta, pelas revistas de âmbito nacional; Arnaldo
Niskier, pela Bloch Editores; e Marcos de Sá
Corrêa, pelo Jornal do Brasil. É evidente que
teremos que encontrar uma maneira de fazê-lo.
Trazendo profissionais dessa categoria, que estão
operando diretamente a matéria jomalística e in
termediando a relação patrão-empregado neste
momento, serão depoimentos importantes sobre
esse labor, nesta fase.

Na faixa da televisão, temos idêntica dificul
dade. Para obviar a dificuldade de pensamentos
abrangentes sobre a matéria, separei os setores
de telejornalismo, de telenovela, de teledrama
turgia e de teleshow, que, mais ou menos, são
as quatro grandes linhas da realização do labor
televisivo. Na área de teleJornalismo, igualmente
surgiu o problema. Se convido o jornalista da
Rede Globo e não o da Rede Bandeirantes,
criar-se-á um antagonismo, e assim por diante...

Lembrei-me dos nomes dos jomalistas José
Augusto Ribeiro, pela Rede Bandeirantes; do
Jornalista Tarcísio HoJlanda, pelas Redes esta
tais; do Jornalista Armando Nogueira, pela Rede
Globo; e Mauro Costa, pela Rede Manchete.

Na área de telenovela, Igualmente dois no
mes: um, da Rede Globo; o outro da Rede
Manchete - Dias Gomes, da Rede Globo, um
dos nossos principais teledramaturgos; e José
Louzeiro, também Presidente dos Escritores, e
que, neste momento, opera como roteirista da
principal telenovela da Rede Manchete.

Nos setores de teledramaturgia e teleshow,
WalterÁvancini, hoje na Rede Bandeirantes, tal
vez o principal realizador na matéria, e Augusto
César Vanucci. Na área de <1:iência e Tecnologia,
o Professor José Leite Lopes, o Presidente do
SERPRO e o Presidente da NUCLEBRÁS, já que,
em todo o trajeto das subcomissões, a questão
da energia nuclear foi a única que não foi tratada
ao nívelde desenvolvimento das demais.
. Na Comissão da Família, do Menor e do Idoso,
pensei em convidar uma pessoa representante
de cada um dos segmentos que diretaménte se
interessam nessa m~téria. Como representante



206 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

do laical:o jl.Uidk:o sugeri o nome do Dr, Raymundo
Faoro; como representante do pensamento reli
gioso na área católica, o nome de Dom Hélder
Câmara; na área protestante, o nome de Camilo
Aschar, um importante pensador protestante; na
área espiritualista, o nome de Divaldo Franco; na
área das religiões afrobrasileiras, o professor Mu
nizSodré, da Universidade do Rio de Janeiro, um
estudioso específico desta matéria, além de ou
tras, e três outros nomes que têm a ver direta
mente com a matéria: o Ministro Raphael Maga
lhães, Ministro da Previdência; a Sra. Jacqueline
Pitangui, representante do Conselho Nacional de
Mulheres; e o Presidente Mauro Viegas, do sindi
cato que congrega 05 aposentados brasileiros,
na área do idoso, e, ademais, é um estudioso
profundo desta matéria.

Estes foram 05 critérios. Se ficarmos cingidos
a dois depoimentos longos por reunião, é evidente
que 05 meus critérios cairão por terra. Se puder
mos encontrar uma forma de, nos quatro dias,
com duas reuniões - uma matutina e vespertina
-, juntarmos quatro ou cinco depoentes com
o debate, tenho a impressão de que ganhará a
comissão, ganharão 05 constituintes na amplitude
dos temas e teremos realizado, um pouco mais
em profundidade, este sentido da audiência públi
ca, transformando-o de uma questão, às vezes,
meramente político ou político-partidária, efetiva
mente num debruçar um pouco mais profundo
sobre estes temas.

Como não temos condição de deliberação, dei
xo à consideração dos Srs. Constituintes, para
uma meditação e uma deliberação por certo me
lhor.

O SR. CONSffirnNTE POMPEU DE SOUSA
- Apenas para resgatar-me de uma injustiça his
tórica. Eu disse depois de Mário Peixoto, Nelson
Pereira dos Santos, e me esqueci de Humberto
Mauro, o que é irreparável. Tanto que me "reparo"
dessa injustiça histórica.

O SR. PRESIDENTE (José Elias) - Está cor
rigido.

M terminar a reunião, convidamos e convo
camos os Srs. Constituintes para a reunião regi
mental amanhã às 10 horas.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 19 horas.)

1° Reunião Extraordinária, realizada
em 29 de maio de 1987

MS vinte e nove dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e trinta minutos, no Auditório Nereu Ramos 
Anexo 1\ - Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão da Família, da Educação, Cultura e Es
portes, da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação, sob a presidência do Senhor Constituinte
Osvaldo Sobrinho, com a presença dos seguintes
Constituintes: Matheus Iensen, Aorestan Fernan
des, Aécio de Borba, Artur da Távora, Átila Lira,
Antônio de Jesus, Pompeu de Souza, Pedro Ca
nhedo, Antônio Gaspar, Rita Furtado, e Ângelo
Magalhães. Havendo nú,rero regimental, o Se
nhor Presidente em exercício, Constituinte Osval
do Sobrinho, declarou iniciados os trabalhos e
solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da reu
nião anterior, que foi considerada aprovada. Pros
seguindo, o Senhor Presidente, em exercício, fran-

queou a palavra aos Senhores Constituintes, a
fim de que discutissem o anteprojeto da Subco
missão da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação. Manifestaram-se sobre o anteprojeto 05

Senhores Constituintes: Antônio Gaspar, tecendo
comentários sobre a parte da Ciência e Tecno
logia, principalmente no tocante a reserva de mer
cado; ÁtilaLira e Pompeu de Souza, que cumpri
mentou o Constituinte Antônio Gaspar pelo breve
e importante relato que acabara de fazer. Salien
tou que caberia, também, uma síntese sobre Co
municação, no que conceme ao anteprojeto em
discussão, ressaltando, entretanto, que se abstém
de fazê-lo,tendo em vista o número reduzldíssímo
de Constituintes presentes e que não considera
suficiente falar para 05 anais do Congresso. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, em
exerckio, deu porencerrados 05 trabalhos às doze
horas, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte,
convocando osSenhores membros da comissão
para a próxima reunião, a realizar-se dia primeiro
de junho às dez horas, com a seguinte pauta:
discussão do anteprojeto da Subcomissão da Fa
mília, do Menor e do Idoso. E, para constar, eu
Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa, secretá
rio, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Constituinte - 0svaJd0 Sobrinho, Presidente.

REUNIÃO EM 29 DE MAIO DE 1987
ÀS 10:40H

O SR.PRESIDENTE(Osvaldo Sobrinho) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a reu
nião.

O motivo da reunião de hoje, em conformidade
com a programação que foi aprovada por esta
comissão, e nas reuniões anteriores, era quase
que especificamente ouvirmos o relatório da Sub
comissão da Ciência e Tecnologia e da Comu
nicação.

Portanto, como estamos com número legal,
e estando presentes vários companheiros que,
na verdade, fizeram parte desta subcomissão, ire
mos começaro debate, ouvindo 05 companheiros
pelo período regimental.

Esclareço aos companheiros, Srs. Constituin
tes, de que já se encontra sobre a mesa o relatório
corrigido da Subcomissão da Ciência e Tecno
logia e da Comunicação, com o artigo que ontem
o Constituinte Pompeu de Souza levantou a ques
tão de que não estava inserido em seu docu
mento.

Com a palavra o Constituinte Antonio Gaspar.

O SR. CONSmUINTE ANTONIOGASPAR
Sr. Presidente Constituinte Osvaldo Sobrinho, Sr'"
e Srs. Constituintes:

A Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da
Comunicação foi muítd enriquecida pelo depoi
mento de vários setores ligados à Ciência, à Tec
nologia e à Comunicação. Evidentemente, esta
Subcomissão tratou de assuntos muito diferentes,
portanto, discorrerei rapidamente sobre algumas
coisas ligadas à Ciência e Tecnologia e depois
teremos a honra de escutar o nosso Constituinte
Pompeu de Sousa, que tão bem conhece as co
municações no Brasil.

A preocupação com a Ciência e com a Tecno
logia na Constituição, se prende ao fato de que
sabemos e entendemos que a soberania deste
País passa necessariamente por isso; e o que nós

quisemos foi anunciar na Carta Constitucional al
guns preceitos que ressaltem a importância da
Ciência e da Tecnologia.

As discussões não foram táo acaloradas, mas
alguns pontos ficaram definidos, particularmente
no que se refere à importância do mercado inter
no. Asubcomissão sugere que o mercado intemo
seja um patrimônio nacional.

Portanto, a reserva desse mercado é uma deci
são política, a possibilidade de se reservar o mer
cado fica como um preceito Constitucional, entre
tanto, a efetiva reserva será objeto de oportuni
dade, e uma das nossas sugestões fundamentais
é que o mercado nacioanl seja considerado um
patrimônio

Temos que ter algumas preocupações com as
reservas, e isso nós discutimos, até porque aqui
no Brasil temos algumas reservas ao contrário,
como é o caso do mercado consumidor de auto
móveis, a reserva funciona ao contrário. Temos
aqui a reserva de mercado para a indústria auto
mobilística funcionando exatamente ao contrário;
quer dizer, preservando o mercado do consumi
dor brasileiro para empresas de origem estran
geiras.

O SR. CONSffirnNTE ÁTIlA 'liRA - V. Ex"
Permite um aparte?

O SR.'QONSffirnNTE ANTONIOGASPAR
Pois não.

O SR. CONSmrnNTE ÁTIlA URA- Chega
mos a um raciocínio que V.Ex" mesmo colocou,
caro companheiro constituinte, sobre a questão
da reserva. Tenho uma preocupação nacionalista,
com relação às fronteiras e aos limites. Agora,
o que me preocupa, a respeito dessa questão
de reservas, é que hoje temos a reserva da indús
tria automobilística que só beneficia à própria in
dústria.

Será que essa questão da reserva, por exemplo,
no que dizrespeito à informática, não vai também
criar esse mesmo problema? E a outra é sobre
questão do desenvolvimento da tecnologia, que
às vezes uma reserva de mercado podeprejudicar.

O SR. CONSffirnNTE ANTONIOGASPAR
Nobre Constituinte Átila Lira, é de fato uma preo
cupação. Se a reserva não for convenientemente
utilizadapoderá deixar resultados não muito agra
dáveis.

Entretanto, na reserva de mercado da informá
tica, a coisa no Brasil não se passa dessa forma.
Vejabem: o Brasil terá, no final de 87, um volume
de negócios na informática brasileira semelhante
ao volume da indústria automobilística. E isso
jamais teríamos alcançado sem reserva.

É claro que encontramos muitas dificuldades
e estamos começando a superá-Ias. As cópias,
a que muitas pessoas se referem, são perfeita
mente legitimas; a cópia não significa a repro
dução e sim estudo de alguma coisa sobre enge
nharia e a sua transformação. O Brasil tem feito
essa reserva, o Japão fez e 05 Estados Unidos
fazem. A única forma que temos de desenvolver
a nossa indústria de informática, a única forma
que encontramos foi fazendo a reserva. Evidente
mente ela tem um prazo, não é alguma coisa
ilimitada, fazemos exatamente para desenvolver;
no setor de informática de microcomputadores,
o Brasil está muito bem. O Brasil é hoje o País
que mais cresce na informática; enquanto o Japão
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cresce a uma taxa de 32%, nós, este ano, estamos
crescendo a 75%.

Vejabem; foi uma forma que encontramos de
nos apropriar da tecnologia de microcomputa
dores e, evidentemente, estamos sofrendo, ainda
importamos muitas coisas, mas estamos traba
lhando e pesquisando, dentro de algum tempo,
pelo menos até 1990,92,estaremos perfeitamen
te livresna dependência.

Agora, com referência à reserva de mercado
para automóvel, realmente funciona ao contrário.
Temos aqui montadoras que são só montadoras,
não são fabricas, onde pagamos tudo o que se
refere a um carro - desde os trincos - tudo
é pago para as matrizes, e reservamos o mercado
brasileiro para a indústria automobilística ameri
cana e um pouco para a indústria automobilística
alemã.

Então, é realmente perigoso. não podemos fa
zer a nossa reserva ao contrário como fizemos
com a indústria automobilística. Por isso é que
queremos colocar na Constituição alguns precei
tos que permitam ao Brasil fazer a reserva do
seu mercado quando achar conveniente, não é
uma obrigatoriedade reservar o mercado, mas
é um entendimento que, evidentemente, será fru
to de uma negociação e de uma necessidade

Esse foi de fato um dos pontos mais interes
santes.

O outro ponto também interessante foino que
se refere a armamentos bélicos de origem nu
clear. Tínhamos propostas que nos sugeriam a
proibição de armamento bélico de origem nu
clear; a proibição de fabricação, de guarda e de
transporte. A Subcomissão achou por bem não
colocar na Constituição esse tipo de proibição
e vários foram os motivos.Primeiro,achamos que
negar alguma coisa em uma constituição é algo
extremamente perigoso, e a comissão entendeu
que fabricar ou não arma de origem nuclear, tem
que ser uma decisão da sociedade brasileira num
determinado instante. O que achamos que não
podíamos era propor a proibição, sem nenhum
outro tipo de discussão.

Então, fundamentalmente, foram esses os pon
tos mais interessantes da Ciência e Tecnologia,
além do que, fica estabelecido e dito, na nossa
proposta, a grande preocupação que temos com
a ciência e a tecnologia, e sugerimos que nos
orçamentos tenhamos uma atenção especial aos
recursos para a ciência e para a teconlogia. Basi
camente, foram essas as maiores discussões da
Subcomissão, na parte de ciência e tecnologia.
Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho) 
Continua a discussão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pom
peu de Souza.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, meus caros colegas Constituín
tes, na verdade, acho que nem valeria a pena
essa minha fala, porque no principio da reunião
ainda havia um número um pouco maior de
Constituintes presentes, e a área de ciência e tec
nologia foimuito bem exposta pelo nosso compa
nheiro Antônio Gaspar.

A área de Comunicação mereceria uma expo
siçãotambém cuidadosa, bem desenvoMda, bem
apresentada, entretanto, falar apenas para os
Anaisnão me parece que seja o mais interessante

e até o mais inteligente. Até hoje fiz uma única
intervenção no Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte,porque era um assunto que, no mo
mento, exigia um pronunciamento, porque não
gosto de falar para esse plenário vazio e nem
para a "Vozdo Brasil". Não vim aqui para fazer
média através da "Voz do Brasil", e me tomar
notícia pela notícia. Viemos para elaborar uma
Constituição e, nesse sentido, devemos trabalhar
com a maior seriedade para essa elaboração.

Na reunião inicial,estranhei que tivéssemos si
do levados a transferir o nosso horário de 9 horas
da manhã para as 1O horas da manhã, porque
foi alegado que os Constituintes que viriam dos
seus Estados em aviões, estes nunca chegavam
antes de 9 horas e 30 minutos, 10 horas, sendo
terça-feira o dia de voltar para Brasília - não
sei por que não na segunda-feira - mas, de qual
quer maneira, admitindo que se chegue terça
feira abra essa liberalidade para se começar às
10 horas. Por que na quarta e na quinta-feira co
meçar às 10 horas? Por que na sexta-feira, se
todos querem viajarde volta aos Estados, comer
çarmos às 10 horas e terminarmos às 10 horas
e 30 minutos?

Sr. Presidente,vinha fazeruma exposição sobre
o assunto, uma exposição com uma certa serie
dade, um certo grau de responsabilidade, mas
acho que seria uma ficção, e não sou um fíccío
nista, sou um jornalísta e um professor univer
sitário, e recuso-me a desempenhar um papel
de ficcionista. De forma que tenho a impressão
de que hoje à tarde não teremos essa oportu
nidade, porque mais ainda à tarde - sendo hoje
sexta-feira- é o dia da pré-semana inglesa, por
que a semana inglesa começa nas sextas-feiras
nesta Casa. Dessa forma, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes e meus caros e heróicos colegas
de trabalho que aqui estão a esta hora tão matu
tina ou tão tardia da sexta-feira, não sei como
classificar porque talvez seja matutina demais e
tardia demais, a esta hora já eles levantarão vôo.
Peço desculpas de não fazer essa exposição, por
que como disse, sou um Constituinte e não um
ficcionista.Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE (OsvaldoSobrinho) - Pa
rabenizo V.Ex" e, na verdade, acredito que real
mente ficariamuito mal. Delego ou peço aos nos
so assessores da Comissão, para que na segun
da-feira,encaminhe telex, telegrama, ou comuni
cação a todos os Srs. Constituintes que fazem
parte da grande Comissão da Educação, Cultura
e Esportes da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação, Idoso e Menor,pedindo o comparecimento
de todos na segunda-feira às 10 horas, no horário
regimental, para que possamos, então, dar conti
nuidade aos nossos trabalhos. E a sessão de hoje
à tarde a Presidência de Ofíciojá cancela também,
porque se a da manhã não deu número regi
mental, evidentemente a da tarde será a mesma
coisa.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 55
minutos.)

2' Reunião, extraordJnária, realizada
em 1° deJunho de 1987

No primeiro dia do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
no AuditórioNereu Ramos -Anexon-Câmara

dos Deputados, reuniu-se a Comissão da Família,
da Educação, Cuhura e Esportes, Ciência e Tec
nologia e da Comunicação, sob a presidência do
Senhor Constituinte Marcondes Gadelha, com a
presença dos seguintes constituintes: Matheus
Iensen, Pompeu de Souza, Nelson Aguiar, Agri
pino Uma, Rita Furtado, Eraldo Tinoco, Mendes
Ribeiro, Aércio de Borba, Antônio Gaspar, Rita
Camata, Artur da Távola, Francisco Diógenes,
Ubiratan Aguiar, Ângelo Magalhães, José Elias,
Flávio Palmier da Veiga, Cláudio Ávila, Roberto
Augusto, Iberê Ferreira, Octávio E1isio, João de
Deus Antunes, Sotero Cunha, Antônio de Jesus,
Ruberval Pilotto, Nelson Carneiro e Olívio Dutra.
Havendonúmero regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que foi considerada aprovada. A seguir, o Senhor
Presidente franqueou a palavra para discussão
do Anteprojeto da Subcomissão da Família, do
Menore do Idoso. Usaram da palavraos Senhores
Constituintes: Eraldo Tinoco, como Relator da
ão, tecendo comentários sobre alguns artigos do
anteprojeto; Mendes Ribeiro, Nelson Carneiro,
Nelson Aguiar, Artur <la Távola, Flávio Palmier
da Veiga. Devido o adiantado da hora, o Senhor
Presidente suspendeu ~ reunião às treze horas
e dez minutos. Asdezessete horas e trinta minutos
o Senhor Presidente reabriu a sessão, lendo o
oãeío que foi encaminIiando à Comissão Temá
tica pelo Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães, atra
vés do qual dá ciência aos Senhores Membros
da Comissão que haverá um prazo de quarenta
e oito horas para apresentação de emendas dos
Senhores Constituintes ao Substitutivo a ser ela
borado pelo Senhor Relator.Prosseguindo, o Se
nhor Presidente Marcondes Gadelha, consultou
o Senhor Relator Constituinte Artur da Távola
quanto ao prazo para ouvir autoridades em au
diências públicas. O Senhor Relator colocou para
os presentes, a exigüidadede tempo para elaborar
o substitutivo e acompanhar essas audiências. O
Constituinte Octávio E1isio sugeriu que as perso
nalidades fossem ouvidas durante o período re
servado à Comissão de Sistematização, vez que
naquela comissão somente participarão os relato
res das Subcomissões e Comissões e os respec
tivos presidentes dessa última - o que deixaria
um tempo suficiente para os membros da comis
são se inteir-rem das opiniões dos expositores,
sobre os anteprojetos apresentados. Desta forma,
os Senhores Constituintes ainda poderiam fazer
emendas, que considerassem necessárias em
plenário. O Senhor Presidente, solicitou aos pre
sentes que delegassem competência à presidên
cia, para ouvir autoridades nos próximos dias, ca
so julgasse importante. Dando continuidade à dis
cussão do Anteprojeto da Subcomissão da Famí
lia, do Menor e do Idoso, usaram da palavra os
seguintes Constituintes:Marcondes Gadelha, Nel
son Aguiar,Eraldo Tinoco e Arturda Távola.Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos às vinte horas, cujo
teor será publicado, na integra, no "Diárioda As
sembléia Nacional Constituinte", convocando os
senhores membros da comissão para a próxima
reunião a realizar-se dia dois de junho, às dez
horas, com a seguinte pauta: discussão dos am.e
projetos das subcomissões. E, para constar, eu,
Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa, Secre-
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tário, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Marcondes Gadelha, Presidente.

I

COMISSÃO DA FAMfuA, DA EDQ
CAÇÃO,

C(JLTURAE ESPORTES, CIêNCIA
E TECNOLOGIA

E DA COMUNICAÇÃO
REUNIÃO EM 1" DE JUNHO DE 1987

ÀS 10:39H

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Comissão da famma, da
Educação, Cultura e Esportes, Ciência e Tecno
logia e da Comunicação.

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

(É lida e aprovada a Ata da reunião ante
tior.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes gadelha) 
Srs. Constituintes, a reunião de hoje, de acorddo
com nosso calendário, destina-se à discussão do
anteprojeto da Subcomissão a.C, nos termos do
art. 18 do Regimento Comum.

O anteprojeto da subcomissão teve, como Rela
tor, o Constituinte Eraldo Tinoco e já foi conve
nientemente distribuído. Vem, com a matéria, dis
posta em 3 Seções e 6 artigos. A Seção I dispõe
sobre a família, a seção 11 dispõe sobre o menor
e a mdispõe sobre o idoso.

ASeção Ise compõe de 3 artigos e seus respec
tivos parágrafos; a 11, do menor, contém 2 artigos
apenas e a Seção 111, do idoso, o art. 6", com
ti parágrafos.

Eu pediria que o relator fIZesseuma breve expo
sição sobre o espírito que norteou a elaboração
desse texto, para o conhecimento dos senhores
constituintes que integravam as demais Subco
missões para reforço, evidentemente, e maior
identificação daqueles que participaram da sua
discussão e votação.

Com a palavra o Sr. Constituinte Eraldo Tinoco,
Relator da subcomissão.

O Sr. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, Sr'" e Srs Constituintes:

Antes de comentarmos o texto propriamente
dito, vale aqui uma breve referência acerca da
metodologia utilizada pela subcomissão e pelo
relator, para elaboração deste anteprojeto. Basea
mo-nos em 3 fontes de informação.

Emprimeiro lugar, para as 369 propostas cons
titucionais encaminhadas à subcomissão, tínha
mos cobertura de todos os assuntos e, como não
podia deixar deser, tínhamos também propostas
contraditórias. E evidente que procuramos captar
a opinião predominante nessas propostas para
elaboração do anteprojeto.

Em segundo lugar baseamo-nos nos depoi
mentos de entidades e autoridades, destinamos
oito sessões ao debate público, inclusive uma ses
são realizada na Assembléia Legislativa do Espí
rito Santo, quando ouvimos diversas entidades
daquele Estado.

Emterceiro lugar, orientamo-nos, também, pe
las propostas da população em geral. Não nos
esquecemos de que o Congresso Nacional esti
mulou a população, a fim de que enviasse as
suas sugestões, as suas propostas e, diante disso,
achamos por bem honrar esse esforço e tivemos
oportunidade de analisar 12.500 sugestões da po
pulação, que foram encaminhadas para a Subco
missão. Naturalmente que essas propostas sofre
ram um trabalho de análise prévia por parte do
Prodasen, agrupando-as de acordo com os te
mas, com as preocupações nelas expendidas e,
dessa forma, tivemos como nos apoiar nessas
propostas da população em geral. Depois de ela
borado o anteprojeto, foi discutido exaustivamen
te na Subcomissão. Após essas sugestões é que
destinamos o prazo para apresentação de emen
das - foram apresentadas 195 emendas e, des
sas emendas, cerca de 40 foram integralmente
aproveitadas e tantas outras parcialmente apro
veitadas.

De todo esse esforço, resultou o presente ante
projeto que foiaprovado quase que unanimemen
te pela subcomissão. Em algum artigo ou em
algum parágrafo, ocorreram discordâncias, mas,
de modo geral, o projeto foi aprovado pela grande
maioria da Subcomissão.

No seu escopo, como já disso o Sr. Presidente,
está dividido em 3 seções, uma referente à família,
outra referente ao menor e a última referente ao
idoso. No que se refere à família, logo no art.
1., procuramos caracterizar a família e a sua im
portância dentro da sociedade. Assim é que defini
mos a família como a célula básica da sociedade
e, como tal, merecendo, tendo direito à proteção
social, econômica e jurídica do Estado, natural
mente, tudo isso com vistas à realização pessoal
de cada índívíduo, membro da famílía. Depois
de definir a família, no § 1., procura-se estabelecer
quala forma prioritária,predominante, fundamen
tal de constituição da família, dizendo que o casa
mento civil é a forma própria de constituição da
família e dizendo que a sua celebração deverá
ser gratuita. O § 2", naturalmente dentro de uma
prática que já existe, consagrando-se que o casa
mento religioso terá efeito civil, nos termos que
a lei ordinária vier a estabelecer. No § 3", temos
um conceito novo em termos de Constituição.
Recebemos de várias entidades e até verificamos
isto como uma preocupação estabelecida no Pro
jeto da Comissão Affonso Arinos, é o tratamento
com relação às chamadas uniões estáveis. Tanto
na proposta Affonso Arinos como no Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher e de outras enti
dades, essa união estável era tratada no mesmo
parâmetro, no mesmo nível, no mesmo status
do casamento civil. Nós achamos por bem fazer
uma distinção, dando prioridade, destacando o
casamento civil como a forma mais adequada
de constituição da família, entretanto, reconhe
cendo, para os efeitos da proteção do Estado,
essas uniões estáveis, entre o homem e a mulher,
como entidade familiar, e acolhendo a emenda
do ilustre Constituinte Nelson Carneiro. Esse pará
grafo foi complementado, dizendo que a lei facili
tará a sua conversão em casamento, dentro exata
mente do espírito em que se tratou o casamento.
A preocupação do Constituinte Nelson Cameiro
foi inteiramente acolhida pela subcomissão, de
especificar que a lei facilitará esse processo. Isto

porque, nas discussões, verificou-se que muitas
dessas uniões instáveis decorrem ou pela falta
de condição econômico-financeira dos interes
sados em, por exemplo, formalizar uma separa
ção, um divórcio, ou porque decorrem essas
uniões estáveis, em muitos rincões do País, do
chamado casamento na igreja, do casamento no
padre, em que as pessoas não têm o estímulo,
não têm a preocupação e até condições para con
verter essa união estável em casamento civil.

No § 4",também, o acolhimento de uma emen
da estabelece-se que a relação entre qualquer
um dos pais com seus filhos, com seus depen
dentes, pode ser também caracterizada como en
tidade familiar. Isto visa, especialmente, à prote
ção de famílias constítuíídas, por exemplo, por
mães solteiras, que, não obstante a sua condição
de solteira, de não ter uma relação conjugal for
malizada, mantêm, educam, protegem e acolhem
seus filhos.Esta foi a preocupação traduzida neste
§ 4°.

Finalmente, o § 5" diz que o casamento pode
ser dissolvido nos casos expressos em lei. Isso,
naturalmente, significa que o divórcio não se esta
belece, no texto constitucional, quantas vezes po
de ser acionado, ficando para a leicivildeterminar,
mas cria uma condição: desde que haja separa
ção judicial por mais de dois anos. Apenas a titulo
de referência, lembramos que hoje são três anos
que a Constituição estabelece.

No art. 2" aqui está uma grande inovação 
procura-se estabelecer os direitos dos cônjuges,
direitos iguais entre o homem e a mulher no que
se refere à sociedade conjugal, ao pátrio poder,
ao registro dos filhos e à titularidade e adminis
tração dos bens do casal. Tenho dito que, a partir
da aprovação deste texto - se ele vier a ser apro
vado - a sociedade conjugal passa a ser uma
sociedade de cotas iguais, uma sociedade anôni
ma, ou uma sociedade de responsabilidade limita
da de cotas iguais entre o homem e a mulher.

O § 1" estabelece o direito dos filhos, dizendo
que os filhos, nascidos ou não da relação do casa
mento, têm iguais direitos e qualificações, sendo
proibidas quaisquer designações discriminató
rias. Isso significa dizer que o texto procura elimi
nar distinções entre filhos, no que se refere, por
exemplo, aos filhos havidos fora do casamento,
que não teriam nenhuma caracterização como
filho ilegítimo, filho adulterino, ou qualquer outra
discriminação dessa ordem, mas istotem implica
ções também sérias do ponto de vista patrimonial,
porque os filhos havidos fora do casamento pas
sariam a ter iguais direitos, por exemplo, na ques
tão de herança.

O § 2" trata de um principio, um principio bem
aceito hoje, no que diz respeito à primeira parte:
os pais têm o dever de criar e educar os filhos
menores. É um princípio perfeitamente aceito.
Mas o texto inova, quando diz que os filhos maio
res têm o dever de auxiliar e amparar os pais.
Procura-se, neste parágrafo, naturalmente, criar
um princípio do equilíbrio e do apoio mútuo fami
liar, não apenas na fase em que os filhos são
menores, mas durante toda a existência de com
ponentes, de membros dessa famílía

O § 3" traz também uma grande inovação, que
é o problema da investigação da paternidade. Ve
jam V. Ex" que ,quando estabelece que a mãe
tem igual direito 'de registrar os seus filhos, de
corre aí um problema de ordem prática: um filho
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cuja paternidade não seja aceita pelo suposto pai.
Como se operacionalizar isso? O texto cria uma
novidade, que é a possibilidade da ação pública.
Hoje, a ação de investigação de paternidade é
apenas privada, o que significa dizer que a mulher
não casada, indo registrar um filho, declara o su
posto pai; o próprio cartório poderá ter a iniciativa
de consultar aquele indivíduo.Caso ele não aceite
essa afirmação de ser o pretenso pai, o próprio
Ministério Público poderá iniciar o processo de
investigação da paternidade, para, ao final, efeti
vam ou não o registro completo daquela críenção,
Caso, por exemplo, determine, nessa investigação
da paternidade, que aquele é o pai, isso, natural
mente, eliminará uma séria discriminação que
existe atualmente, que é o filho de pai ignorado.

O § 4' também é um principio geral, no sentido
de amparar a segurança interna da família, no
que diz respeito à ação de violência ou de pressão
psicológica de qualquer um dos membros em
relação aos demais, dizendo que quaisquer des
ses atos são considerados crimes e punidos na
forma da lei.

O art. 3' trata do planejamento familiar. Este
foi um tema por demais debatido na subcomis
são. Estabeleceu-se aqui que o planejamento fa
miliar tem, ou deve ter, alguns princípios funda
mentais. O primeiro é que deve ser fundado nos
princípios da paternidade livre e responsável, na
dignidade humana e no respeito à vida desde
a concepção. Este também foi objeto de uma
emenda, aprovada na subcomissão, de incluir es
ta expressão "desde a concepção". Mas sendo
neste planejamento familiar, o número de filhos
uma decisão do casal. Preserva-se, aí, a liberdade
absoluta do casal para definir o número de filhos
e o espaçamento entre os mesmos, mas declara
que cabe ao Estado colocar à disposição da socie
dade os recursos educacionais, técnicos e cientí
ficos para o exercício desse direito. Vale dizer,
o Estado passa a ter responsabilidade de informar
às pessoas quanto aos métodos de planejamento
familiar disponíveis, cientificamente adequados,
mas também de colocar à disposição das pessoas
os meios para que essa decisão da limitação do
número de filhos possa ser exercida. Esta expres
sãt> "desde a concepção" significa dizer que a
subcomissão entendeu não ser possível adotar
o aborto como forma de planejamento familiar.
Havia uma emenda, no sentido de se destacar
os casos possíveis de aborto, mas entendeu-se
que não era o caso de ter essa especificação no
texto constitucional. Essa emenda foi derrotada,
ficando o principio geral de que o aborto não
pode ser usado como processo; como método
de limitação do número de filhos.

O § l' desse artigo cria também um principio
geral a respeito do planejamento familiar,quando
diz que os programas de planejamento familiar
levarão em conta as condições de habitação, saú
de, educação, cultura, lazer e segurança a serem
conferidos às famílias. O que se pretendeu com
este parágrafo foi criar um conceito de que o
planejamento farnliarnão deve ser entendido ape
nas como limitar o número de filhos, mas que
o planejamento familiar deve ser entendido como
um conceito mais abrangente, mais geral, de, in
clusive, se proporcionar às famílias as condições
adequadas para que possam - aí, sim - definir

o número de filhos desejados e o espaçamento
entre esses filhos.

O § 2' diz respeito a problemas de pesquisas
e experiências de genética humana. Este é um
tema que, talvez, ainda não seja tão presente no
Brasil de hoje, mas é um tema, no qual, a ciência
está se aprofundando e os integrantes da subco
missão decidiram colocar no texto alguns parâ
metros, alguns princípios básicos, a esse respeito.
O primeiro deles é quando diz que essas pesqui
sas dependem de autorização prévia dos órgãos
competentes, uma forma, naturalmente, do Esta
do preservar e cuidar de determinados princípios.
e conceitos estabelecidos na Constituição ou nas
leis ordinárias. Mas diz-se, ainda, que essas pes
quisas e experiências não são permitidas no que
diz respeito a qualquer prática que atente contra
a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa
humana, e, num segundo item, - foi também
bastante polêmico- no que dizrespeito à insemi
nação post mortem, à maternidade substitutiva,
aos bancos de embriões humanos, à fecundação
in vitro, à criogemia, isto é, conservação de em
briões e à procriação artificialcom fins comerciais
ou experimentais. Então, naturalmente, é uma
preocupação com os destinos que essa ciência,
amente ainda pouco desenvolvida no Brasil, pos
sa ter e como ela possa ser desenvolvida no País.

O § 3' a mim, pessoalmente, me pareceu
impróprio para esta fase do texto constitucional,
quando diz que é proibido a venda de órgãos
de pessoa viva. Naturalmente, isso não tem uma
correlação muito própria com o texto, mas foi
apresentada emenda, aprovada e dentro do prin
cípio de que caso esse texto seja aprovado na
Comissão Temática, caberá à Comissão de Siste
matização fazera adequação global no texto cons
titucional. Se for considerado que esse texto não
deve caber nesse artigo e sim em outro referente
à saúde como um todo, então, o que fica clara
aqui é a preocupação da subcomissão com refe
rência a esse problema.

ASeção fi trata do menor e temos aqui algumas
coisas importantes. A primeira está no art. 4', que
trata do direito da criança e esse direito foi consi
derado na amplitude e na abrangência que consta
na Declaração Universal dos Direitos da Criança,
aprovada pelas Nações Unidas, quando diz que
a criança tem direito à proteção do Estado e da
sociedade, sem distinção ou discriminação por
motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, origem,
nascimento, ou qualquer outra condição, quer
sua, quer de sua família. Então, esse é um prin
cipio geral que está na Declaração Universal dos
Direitos da Criança e que a Subcomissão achou
por bem declarar e especificar no texto consti
tucional.

O § l' trata de alguns direitos fundamentais,
e aqui aparece o direito à vida, à saúde e à alimen
tação, que é assegurado desde a concepção, de
vendo o Estado prestar assistência àqueles cujos
pais não tenham condições de fazê-lo. Natural
mente que o que de maior importância brota des
se texto é o direito que a criança tem, desde a
sua concepção, possibilitando a ação do Estado
ou induzindo o Estado a praticar ações de prote
ção à criança, principalmente para aquelas cujas
famílias não tenham condição material de fazê-lo,
no que diz respeito à saúde, à alimentação, à
vida ou seja, estabelecer-se aqui princípios gerais
'para programas de proteção à maternidade, de

proteção à gestante, proteção à criança em forma
ção.

O §2' dizdo direito à educação. O texto declara
que esse direito é assegurado desde o nascimen
to, devendo o Estado garantir às famílias neces
sitadas gratuidade de educação para as crianças
de até 6 (seis) anos, em instituições especiali
zadas. Vejam que é um texto que deve se comple
mentar com o texto oriundo da Subcomissão de
Educação e Cultura. O que se estabelece aqui
é o direito à creche, o direito à pré-escola, dizen
do-se que cabe ao Estado assegurar, gratuita
mente, essas condições às crianças, desde o seu
nascimento, para aqueles cujas famílias não te
nham condições de fazê-lo. Naturalmente que es
se princípio não se choca com o princípio da
gratuidade e da universalidade da educação, a
partir dos sete anos, como, aliás, está consagrado
no texto da Subcomissão apropriada. Mas, estabe
lece, especialmente, o direito à creche, o direito
à pré-escola, para aquelas crianças cujas famílias
não tenham posses, não tenham condições de
prestar esta assistência à criança.

O § 3' trata de um princípio geral quanto aos
preceitos que a educação deve procurar transmitir
à criança, preceitos de higiene pessoal e alimen
tar, e instruirá quanto à nocividade das bebidas
alcoólicas, fumo e droga. A Subcomissão achou
que esses princípios devem ser explicitados para
demonstrar uma atuação desde a criança na fase
pré-escolar, no sentido de evitar esses males que
tanto prejuízo trazem à saúde e à condição da
criança e, futuramente, do adulto.

O § 4' declara que toda a criança tem direito
à assistência social, sendo ou não seus pais contri
buintes do sistema previdenciário. Procurou-se
estabelecer aqui que a criança tem direito a essa
proteção. No debate, o autor dessa emenda decla
rou conhecer situações em que a criança é recu
sada, muitas vezes, à porta de um hospital ou
de um posto de saúde do INAMPS, porque não
traz a carteira de contribuição de seu pai ou de
seu responsável. Isso não deve ocorrer, daí por
que esse princípio foi consagrado.

O § 5' trata da criança e do adolescente em
situação irregular. Nesse parágrafo, há um prin
cípio importante, que é a proibição do interna
mento de crianças, exceto daquelas que tenham
cometido infrações previstas na legislação apro
priada. Procurou-se aqui estabelecer que uma
criança, mesmo em situação de abandono, mes
mo em situação irregular, quanto ao seu ambiente
familiar, não deve ser objeto de confinamento,
de internamento, nem poderá estar numa institui
ção sendo tratada no mesmo nível de uma crian
ça, por exemplo, que cometeu um crime, que
cometeu uma infração, prevista ria legislação. En
tão, estabelece-se, nesse parágrafo, um novo con
ceito para o amparo da criança em situação irre
gular.

O § 6' trata do problema do trabalho do menor,
dizendo que esse trabalho será regulado em legis
lação especial, mas obedecendo-se os seguintes
princípios: Primeiro, é vedado ao menor de 18
anos o trabalho noturno ou em locais perigosos
e insalubres, já é um conceito da atual legislação.
Segundo, que é vedado ao menor de 14 anos
o ingresso no mercado de trabalho. Aqui, há uma
inovação: o limite atual é de 12 anos e o texto
proposto para esse limite sobe para 14 anos. En
tendendo-se aqui que a criança, até 14 anos, deve
ter prioridade na educação e não no exercício
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do trabalho remunerado. Maso item 3" diz o se
guinte: que será estimulada, para os menores da
faixade 10 a 14 anos, a preparação para o traba
lho, em instituições especializadas, onde serão
assegurados a alimentação e os cuidados com
a saúde. Então, para aquela criança de 10 anos
que desejar se preparar para o trabalho, até que
tenha necessidade de iniciarum processo de aju
da econômica à sua família, esse trabalho deve
ser exercido com a preocupação básica para o
preparo ao trabalho de formação profissional,de
formação educacional, e deve isto ocorrer em
instituições especializadas. Perdoem-me mencio
nar que o item 2· diz: "É vedado ao menor de
14 anos o ingresso no mercado de trabalho, salvo
em condições de aprendiz, por período nunca
superior a três horas diárias". Quer dizer, este

.item deve ser analisado acopladamente com o
item 3° que trata especificamente do problema
do aprendizado.

O art, 30 trata do problema da adoção, procu
rando, com esse texto, facilitar os processos de
adoção, dizendo: "até quando essa adoção for
praticada por brasileiros ou estrangeiros radica
dos no Brasil". Isso deve ser estimulado pelos
poderes públicos, com a assistência jurídica, in
c:n~vos fiscais e até subsídios na forma que a
lei Vier a estabelecer. O que se procura com isso
é mostrar que o processo de adoção é a melhor
forma de retirar uma criança de situação irregular
e dar-lhe as condições para o exercício pleno de
cidadania. Neste sentido, uma famíliaque adotar
uma criança deve ter, por parte dos poderes públi
cos, esse tratamento especial, inclusive o incen
tivo jurídico,quer dizer,o apoio jurídico,para faci
litar o processo de adoção, incentivos fiscais, até
mesmo subsídios. Tudo isso na forma que a lei
estabelecer.

O § 1" diz que a adoção por estrangeiros só
será permitida nos casos e condições previstas
por lei,isto é deve a leiordinária estabelecer condi
ções e critérios para que estrangeiros, não resi
dentes no País, venham a adotar uma criança
brasileira.Finalmente, o parágrafo 2° diz:

"Os pais de filhos adotivos terão assistência
integral do sistema previdenciário."

Nocaso, é uma especificação desses incentivos
que o Estado deve oferecer a quem adotar uma
criança.

A sessão trata do idoso em apenas um artigo,
que, no seu caput, procura estabelecer princípios
gerais de amparo ao idoso, dizendo que o Estado
e a sociedade têm o dever de amparar as pessoas
idosas, mediante polltica e programas que asse
gurem a sua participação na comunidade, defen
da a sua saúde e bem-estar, se possível,nos seus
próprios lares, e garantam condições dignas de
vida,que impeçam as discriminações de qualquer
natureza. Princípiogeral,visa a valorizaçãoda pes
soa idosa, evitando-se qualquer política,qualquer
tipo de assistência, qualquer tipo de proteção que,
embora trazendo essa fachada, contribui para a
discriminação e para a segregação do idoso. O
texto procura mostrar que esse amparo, essa pro
teção, não devem nunca contribuir para a segre
gação ou para a discriminação do idoso. -Nos

,seus parágrafos, nós temos alguns princípios ge
rais: primeiro, é que os proventos de aposenta-
doria e pensões serão reajustados nas mesmas
proporções, nas mesmas épocas dos reajustes
concedidos ao salário do trabalhador em ativida-

de. Isto, naturalmente, tem por meta evitar que
os proventos de aposentadoria ou as pensões,
como ocorre atualmente, sofram um desgaste,
principalmente dentro do processo inflacionário
galopante que nós vivemos, que esses proventos
sejam corroídos pela inflação e não sejam reajus
tados nas mesmas proporções da pessoa que
está em atividade. Como os idosos não têm um
poder de mobilização para exigir esses direitos,
via de regra, eles são prejudicados nos seus rea
justes de proventos e de pensões.

O § 2°trazuma grande inovação. Retiraa carac
terístíca da aposentadoria por idade de ser um
processo compulsório, passando a ser um pro
cesso aceítatôrio, A pessoa adquire o direito à
aposentadoria, mas vai exercer ou não, se julgar
as suas condições adequadas, apropriadas ou
não. Nós sabemos que existe muitas pessoas que
são aposentadas compulsoriamente quando se
acham em plena capacidade física e mental para
continuar exercendo a sua atividade e, via de re
gra, essa aposentadoria indesejável provoca uma
segregação e até mesmo um prejuízo à saúde
física e mental dessa pessoa. Também inova
quanto ao limite de idade, ao estabelecer que
os homens passam a ter essa aposentadoria aos
65 anos e as mulheres aos 60 anos. Essa distinção
foi feita, apesar de todos os requerimentos das
mulheres para que tenham os direitos iguais.
Achou-se por bem estabelecer essa diferenciação,
dadas às condições físicas, devido ao maior des
gaste que ocorre com a mulher com o processo
de procriação.

O § 3° estabelece que aos idosos não ampa
rados pela previdência são asségurados os pro
ventos mensais vitalícios, não inferioresa um salá
rio mínimo, necessários a sua sobrevivência.

Uma série de sugestões foram feitas, como,
por exemplo, gratuidade de transporte, facilidades
econômicas para os idosos. A subcomissão
achou por bem reunir essa questão, assegurando
mesmo àqueles que não tenham amparo dos ór
gãos de previdência,uma renda mensal e vitalícia,
nunca inferiora um salário mínimo, para que es
sas pessoas tenham condições de sobrevivência
e tenham condições de integração social, não
dependendo de terceiros, até mesmo para a sua
alimentação.

O §4°,que é o últimodo anteprojeto, estabelece
que o cônjuge viúvo, ao contrair novas núpcias,
não perderá os direitos previdenciários adquiri
dos, quer o homem, quer a mulher viúva.Aoassu
mir uma segunda relação conjugal, não terá pre
juízo dos seus direitos previdenciários, uma vez
que esses direitos já são adquiridos, e que, nor
malmente, essas pessoas, ao se casarem por uma
segunda vez,têm os seus dependentes que neces
sitam da sua proteção, do seu apoio, e, dessa
forma, não devem ser prejudicados com a cassa
ção, por exemplo, de uma pensão do cônjuge.
falecido anteriormente.

São, em linhas gerais, a preocupação do proje
to. Naturalmente, no debate, os integrantes da
subcomissão poderão fazeras considerações que
o relator tiveromitido, não apenas no anteprojeto,
como nesta breve exposição. (Muito obrigado.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muito obrigado ao nobre Relator Eraldo Tinoco.
Após esta cuidadosa e brilhante exposição do
eminente relator,passamos a palavra ao plenário.

O primeiro inscrito é o eminente Constituinte
Mendes Ribeiro. S. Ex" tem a palavra por dez mi
nutos.

O SR. MENDES RIBEIRO - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes,ouvi com muita atenção o rela
to feito pelo brilhante constituinte que me prece
deu na tribuna. Algumas preocupações me assal
tam, são preocupações que deixo ao plenário:
A primeira aparece já na forma em que se fala
em família, que, a meu juízo, significa amor e
duração de união. A união sem amor jamais será
família. A preocupação continua quando se fala
em casamento religioso. E eu pergunto de que
religião, se o Brasil não tem uma religião oficial?
Sou espírita. Qual a religião colocada aqui? Se
fosse por qualquer religião,sim. Maso casamento
religioso,nos parâmetros que atualmente se tem
no Brasil,pode significarcasamento religioso em
uma determinada igreja. Preocupa-me também.
Não contradito, apenas levanto a preocupação
que tenho.

Entrando na seara do Senador Nelson Car
neiro, de quem muitas aulas recebi, como jorna
lista, sobre o fato em apreço, detenho-me na dis
solução daquilo que é uma sociedade. O casa
mento é uma sociedade, é uma união de vonta
des. Ele não pode perdurar se uma das partes
não tem mais - vou usar o termo impróprio
- afectls socletatiB. Se não está presente, dis
solve a sociedade. Se não existe amor, não há
como manter o casamento, cuja essência é o
amor. E melhor não casar do que continuar casa
do pulando cerca. Isto é o antigerme da família
e é preciso dizer a verdade, é preciso encarar
as coisas como são. Ninguém mantém fidelidade
por papel escrito, é fielpor opção.

Aqui, tem-se um outro problema se não me
engano no parágrafo 5°, artigo 1° "O casamento
pode ser dissolvido nos casos expressos em lei,
desde que haja prévia separação judicialpor mais
de dois anos".

Acompanhei a luta do ilustre Senador, desde
o principio, e, como jomalista, fizmuitas viagens
pelo Brasil, constatando duas realidades índes
mentíveis:a primeira, o brasileiro não tem condi
ções econômicas e de esclarecimento para bus
car duas separações, porque a separação judicial
é um processo oneroso, que cria um estado civil
intermediário. Ele fica no limbo, é um pré-requi
sito para o divórcio,que é um segundo processo.
Aqui o testemunho do advogado até há pouco
exercendo a profissão: se dois processos estão
distantes da realidade do poder aquisitivodo bra
sileiro ainda mais que um só. Uma palavra aqui
seria o suficientepara abrandar, a retirada do judi
cial, "o casamento pode ser dissolvidonos casos
expressos em lei desde de que haja a prévia sepa
ração por mais de dois anos". Vejam, não estou
contraditando, estou colocando as idéais em ebu
lição, porque este é o posicionamento que deve
mos ter em conjunto, aqui, há o divorciado ou
há o casado. Atualmente,temos casamento, sepa
ração judicial ou separação de fato e o divórcio.
Dois anos de separação comprovada é a cautela
necessária. Aseparação judicialé um estágio que,
me parece, beneficia, apenas aos advogados, en
tre os quais honrosamente me incluo e entre
aqueles que ganham com a...

O SR. RELATOR (AAhur da Távola) - Uma per
gunta, uma consulta a V. Ex" V.'Ex" defende a
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idéia de retirar a expressão separação judicial e
manter "separação por dois anos". Há uma emen
da do Constituinte Nelson Carneiro, propondo a
separaçãojudicial por dez anos ou separação pura
e simples por cinco anos. Gostaria de ouvir a
opinião de V.Ex" a esse respeito, como relator.

O SR. CONSillUINTE MENDES RIBEIRO 
Eu não li a emenda. Por dez anos?

O SR. RELATOR (Arthur da Távola) - Não,
por cinco anos; dois judicial, ou cinco natural.
Gostaria de ouvir a opinião de V. Ex"

O SR. CONSillUINTE MENDES RIBEIRO 
Minha opinião é contrária à do Senador. Acho
que dois anos é tempo mais que suficiente para
pessoas adultas voltarem atrás, se é que devem.
Esse período de reflexão por cinco ou dez anos
é acabar oficializando o que existe no Brasil hoje
em dia: existem mais uniões de fato do que uniões
de direito. A preocupação da Constituinte deve
ser vestir o fato e nunca fazer com que o fato
entre na lei; ao contrário, a lei só é boa quando
veste o fato. Ao contrário, ela não me parece corre
ta. O espírito é este: existe ou não o divórcio?
Existe o divórcio. Contrariar o divórcio hoje em
dia, é contrariar o mundo. O Senador viu isso
muito mais cedo do qualquer um de nós. Então,
não há porque estabelecer estágios intermediá
rios ou purgatórios. Vai ficar no purgatório por
dez anos, vai ficar no purgatório por dois anos,
refletindo 'se realmente quer ficar casado. Com
dois anos, pessas adultas sabem perfeitamente
se vão querer ou não se separar. Então, esta é
a minha proposição: dois anos de separação. A
separação é separação, ela não precisa ser qualifi
cada, a verdade é a verdade.

O SR. RELATOR(Arthur da Távola) - Permite
V.Ex" uma pergunta?

O SR. CONSillUINTE MENDES RIBEIRO 
Poinão.

O SR. RELATOR (Arthur da Távola) - Estou
trabalhando sobre esse tema, como Relator, e
90staria muito de colher a opinião dos Srs. Consti
tuintes. O que pensa V.Ex", por exemplo, de que
esse artigo não determine quantidade de anos
e apenas se mantenha dentro do dispositivo cons
titucional geral, que garante o divórcio. Ficaria,
neste caso, assim: "O casamento pode ser dissol
vido nos casos expressos em lei".

O SR. CONSillU!NTE MENDES RIBEIRO 
Temo, nobre Relator: que a lei venha a colocar
o entrave que a Constituição retira. Acho que,
quando a Constituição poder ser simples e con
tundente, ela deve ser assim. Veja bem. Aqui, vou
pedir o socorro do Senador Nelson Carneiro. O
desamor não está contemplado nos casos expres
sos em lei. Se eu declaro à minha mulher que
tenho uma amante e proponho, em tomo disso,
a separação, pelo princípio de direito, segundo
o qual não me posso beneficiar do erro que come
ti, não tenho direito ao divórcio, apenas porque
fuihonesto.

Quanto a essas coisas é que o legislador tem
que ser desassombrado e assumir a realidade.
Não gosto do texto de notáveis, não gosto da
palavra notáveis, não aceitei o trabalho dos notá
veis, mas me perfilo entre aquilo que os notáveis
entederam correto. A família baseia-se na união
estável entre o homem e a mulher. O casamento
pode ser desfeito a partir de dois anos de separa-

ção. É outra redação, mas o espírito é este, que
vem da comissão dos notáveis.

Há outras considerações, mas já ultrapassei o
tempo, Sr. Presidente, e, sempre que possível,
sou um cidadão disciplinado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Agradeço a compreensão de V. Ex", mas lembro
que V. Ex" poderá voltar ao assunto, em outra
oportunidade. Inclusive, depois da seqüência, V.
Ex" poderá inscrever-se outra vez. Muito obrigado
ali. Ex", Constituinte Mendes Ribeiro.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Car
neiro. Dispõe 5. Ex" de dez minutos, igualmente.

O SR. CONSillrnNTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, Srs. Colegas, suplente nesta
Comissão, devo, inicialmente, louvar o trabalho
de quantos dela participaram, do alto espírito que
norteou os debates.

Algumas vezes vencido, outras, aceitando o re
sultado, nem por isso me sinto desobrigado, neste
momento, de fazer algumas considerações.

Quanto ao problema do amor, no art. 1°, ou
na declaração do que seja família, que, realmente,
é a união estável, é muito difícilincluir esta expres
são na Constituição. O casamento religioso não
diz respeito apenas ao casamento celebrado pela
Igreja, pelos cultos protestantes, mas a todos
aqueles cultos existentes no Pais. Há, até, quem
critique que algumas instituições realizam casa
mentos que são, depois, tomados legais, através
da habilitação civil. Seitas de qualquer natureza...
Um Estado leigo não pode distinguir entre igrejas
que praticam esse casamento.

O § 3° do art. 1° realmente cria a possibilidade
de se amparar a união estável entre o homem
e a mulher. É a antiga luta em que me empenhei,
.em favor da companheira, que é a mulher livre
que vive com um homem livre e com quem não
se casa, muitas vezes, porque ele não quer casar.

Entende-se, como entidade familiar, a comu
nidade formada por qualquer (esse um, aí, é de
mais), dos pares e seus dependentes. Ora, se trata
do amparo à mãe solteira, que é também uma
velha luta e que afinal encontra um texto consti
tucional.

No § 5°, que o Constituinte Mendes Ribeiro dis
cutiu, aqui, com tanta proficiência, realmente, me
lhor seria que a lei dissesse: "O casamento pode
ser dissolvido nos casos expressos em lei". Bas
taria isto. Mas, para evitar os excessos ou os temo
res do legislador ordinário, é bom que fique, na
Constituição, alguma coisa. Como, até hoje, o
prazo era de três anos, o texto que sugeri foiaceito,
no sentido de reduzir esse prazo para dois anos
de separação judicial, que é um dado irrecusável.
Sabe-se a data em que começa a separação judi
cial e a em que termina; não há possibilidade
de fraude. Mas eu aumentavavque não foi aceito
pela Comissão: "Ou depois de cinco anos de se
paração de fato". E o fiz exatamente levando em
conta que há muitos lares, lares pobres, que en
chem as varas de família de justiça gratuita e
que não conseguem jamais obter a separação
judicial, quanto mais o divórcio conseqüente. Isso
traz, para esses lares, grandes prejuízos, inclusive
os de que perdem essas mulheres, ou essas com
panheiras, essas esposas, o direito ao salário-fa
mília,que éassegurado pela Lein°4.069, de 1962,
resultado de minha iniciativa, em que, naquele
tempo, quando não havia o divórcio, somente
se concede a pensão a essas companheiras, e

o salário-família, quando não é possível o casa
mento. E, desde que há o divórcio, algumas reparo
tições estão deixando de pagar o salário-família,
porque é possível o divórcio. Assim, essas senho
ras modestas, esses lares modestos não conse
guem, jamais, legalizar sequer a separação, quan
to mais o divórcio.

De modo que a expressão "a separação após
cinco anos se separação de fato", diziaeu, "rigoro
samente comprovados emjuízo", era para advertir
o juiz quanto a possíveis fraudes na fixação desse
prazo. Seria uma solução exatamente para aque
les lares que não têm como buscar recursos, nem
oportunidades para legalizar a legitimação de seus
lares.

O § lodo art. 2°, em vez de dizer: "Os filhos
nascidos ou não da relação de casamento"... me
Ihor seria se dissesse: "Os filhos nascidos da rela
ção de casamento ou não têm igual direito". Esta
simples transposição daria o sentido que todos
nós queremos ao artigo.

O § 2°,parece-me, e sustentei isto na comissão,
embora não pedisse destaque, que essa expres
são "os filhos maiores têm o dever de auxiliar
e amparar os pais" é uma disposição inteiramente
de Direito Civil, que não deve constar do Direito
Constitucional. Temos que reduzir a Constituição
ao que é indispensável. Os pais têm o dever de
criar e educar os filhos menores e os filhos meno
res têm o dever de auxiliar e amparar os pais.

Creio que esta segunda parte, e até todo o arti
go, é exatamente o direito de alimentos, que cons
ta em toda a legislação civil, e não precisaria figu
rar, já que precisamos fazer uma Constituição,
quanto mais sintética, melhor.

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Em rela
ção a esse § 2°, tenho encontrado, sem qualquer
discordância central a ele, alguns ângulos que
abordo com relativa insegurança, e eu gostaria
de ouvir o nobre constituinte, a respeito. Tenho
tendência a acrescentar à expressão filhos meno
res" ... "Os pais têm o dever de criar e educar
os filhos menores e maiores enfermos..."

O SR. CONSillrnNTE NELSON CARNEIRO
- ... e os incapazes.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - ... e os
incapazes. Eu gostaria de ouvir V.Ex" a esse res
peito.

O SR. CONSillUINTE NELSON CARNEIRO
- A expressão "menores" poderia ser retirada,
e colocar-se-ia: "Os filhos incapazes".

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - ... meno
res ou maiores enfermos e incapazes:'

O SR. CONSillrnNTE NELSON CARNEIRO
- Mas, desde que seja incapazes, inclui menores

__e-maiores incapazes. Basta dizermos: "os filhos
incapazes:'

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Certo.

O SR. CONSillrnNTE NELSON CARNEIRO
- Quanto aos "filhos maiores terão o dever de
auxiliar e amparar os pais," isso é do Código Civil;
não precisaria figurar num texto constitucional.

Também eu me opus, fui vencido e aceitei,
quanto ao que diz respeito, no § 3°,a esse comple
mento: "a ação pública terá início quando o pai,
intimado pelo Ministério Público", e daí adiante.
Esta é uma regra de Direito Civil. Inclusive porque,
quando o pai... E se não for o pai? É quando
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indigitado o pai! Ora, se escrevermos na Consti
tuição: "Aação pública terá início quando o indigi
tado pai, intimado pelo Ministério Público após
o registro feito, não assumir a paternidade do
filho, caso em que se lhe garantirá.....Se ele não
for o pai, nega que é pai... Agora, se ele for o
pai, ele comparece e aceita a paternidade. É o
que consta, aliás, em toda a legislação atual dos
países escandinavos, de Portugal e da Colômbia.
Esse processo é o processo vigente nesses países.

Também o art. 3° teve uma preocupação, "des
de a concepção", de afastar a possibilidade do
aborto. Acho que não afastou, porque o direito
à vida sempre foi desde a concepção. Nunca se
disse na lei que a vida não começava na concep
ção. E, nem por isso, evitou-se que a Lei Penal
regularmentasse o aborto.

O que me parece sobremodo inconveniente,
isso mesmo declarei na Comissão, mas quando
cheguei à Comissão, como suplente, já havia sido
aprovada a Emenda n° 1. E cheguei quando dis
cutiam a 10' ou 11', é o parágrafo 2°, ou número
11 do § 2°, do art. 3° A inseminação...

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - O Sr.
Senador me permite? Desculpe interrompê-lo! V.
EX'poderia estender mais algumas considerações
sobre esse art, 3°? Eu gostaria de ouvir V.Ex"

O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
-Art 3°?

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - É o que
V.Ex"acabou de abordar, mas um pouco rápido.
Tenho a impressão de que aí vai se ferir um dos
debates fundamentais desta Comissão, que é jus
tamente esse problema da garantia à vida desde
a concepção ou não. Eu gostaria de oubir V_Ex"

O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
- É preciso saber quando começa a vida. Se
a vida começa desde a concepção, a defesa da
vida está aí.Agora, o que é preciso é que a ciência
diga, e não o legislador, diga quando é que a
vida começa. A vida pode não começar na con
cepção, pode se frustar a ovulação, o contágio
sexual. Pode conceber e esse fruto se dissolver
antes de se tomar realidade. De modo que esse
é um assunto que eu deixaria mais para a ciência
do que para o legislador.

Mas, voltando ao rr 11 do § 2°, que é um artigo
repetido, uma emenda muito repetida e contra
a qual me manifestei - aliás, ofereci até uma
emenda à Comissão - tudo isto que aqui se
diz é fruto de uma evolução da ciência. Por que
nós vamos dizer, desde hoje, para uma Consti
tuição que vai durar, ou queremos que dure, 50,
60 anos, 100 anos que seja, que é proibida a
inseminação post-mortem, a maternidade subs
titutiva, o banco de embriões humanos, a fecun
dação in vitro, a cria ou conservação de embriões
humanos, e a procriação artificialcom fins comer
ciais ou experimentais?

Compreendo que se exclua os fins comerciais,
mas os experimentais? A ciência pode exigir que
seja necessária essa pesquisa. Por que vamos
conter o avanço da ciência? Ainda, na última quin
ta-feira, tive oportunidade de travar um debate
sobre isso, no Rio de Janeiro, numa reunião do
Instituto de Direito Comparado Luso-Brasíleíro,
em que discutimos amplamente essas várias for
mas de inseminação artificial, inclusive a insemi
nação post mottem e outras.

Acho que isso deve ser restrito à ciência, e não
ao legislador constitucional. (O Sr. Presidente faz
soar a campanhia.) Vou terminar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha} 
Lamento informar que o tempo de V. Ex" está
esgotado, nobre Constituinte.

O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
- Apenas duas palavras, para descontar a inter
venção aqui do nosso Relator. Um apartezinho.
No § 29 do art. 4°, exclui as expressões "as crianças
de até 6 anos", porque de 6 a 7 anos a criança
não tem amparo algum; se o ensino primário
começa aos 7, por que não dizer apenas as "crian
ças", tirando o "de até 6 anos"?

Também retiraria o § 2õ do art. 5°: "pais e filhos
adotivos terão assistência integral do Sistema Pre
videnciário" - tiraria, 'porque isto colide com o
art. 20,§ 1°,que diz,aliás, acolhendo uma emenda
que colhi na Constituição Portuguesa que "os fi
lhos de qualquer qualificação terão os mesmos
direitos e garantias". De modo que os filhos adoti
vos estão incluídos entre esses de qualquer desig
nação.

Acho, também, que no § 1°, do art. 6°, sobre
a incidência do imposto sobre a renda dos proven
tos da aposentadoria e pensões, seria necessário
fixar um limite,porque, muitas vezes, essa aposen
tadoria e essas pensões somam uma importância
tão grande que devem ser punidas ou, ao menos,
alcançadas pelo imposto de renda, desde que
3 ou 5 ou 10 salários mínimos, mas deve ter
um limite porque ninguém sabe o valor.

E, finalmente, no § 49, em que eu perguntaria
quem vai pagar isso, eu diria que o cônjuge viúvo
ou divorciado. Porque o divorciado aí também
não entra, ao contrair novas núpcias não perderá
os direitos previdenciários adquiridos.

Quero dizer que estas considerações em nada
diminuem o alto apreço que tive aos membros
daquela Comissão, o esforço do seu nobre Presi
dente Nelson Aguiar, o trabalho ingente e esclare
cido do seu Relator, Eraldo Tinoco, e de todos
os membros daquela Comissão. Quero exaltar
a todos pelo trabalho desenvolvido, em um esfor
ço que tem algumas dificuldades ou algumas in
terrogações que quero deixar desta Tribuna. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Aguiar, que atuou como Presidente dessa Subco
missão.

o SR. CONSmmNTE NELSON AGmAR 
Sr. Presidente, nobres membros desta Comissão,
quero me ater a alguns aspectos a respeito do
direito da criança, apenas, e quero fazer um apelo
ao nobre Relator, no sentido de que leve essa
questão na mais alta consideração; ao nobre Rela
tor e, naturalmente, aos membros desta Comis
são.

Estamos tendo, pela primeira vez na história
deste País, a preocupação de fazer inserir, no textd
da Constituição, o direito da criança, individualizar
o direito da criança. No Direito brasileiro, como
sabemos, o direito da criança é agregado ao direi
to dos pais, de tal forma que a criança em estado
de abandono ou fora do vínculo familiar, ou em
estado de orfandade, ainda se acha, na sociedade
brasileira, completamente à margem da lei e do
amparo.

Temos dito tantas vezes, muitas outras vezes
continuaremos dizendo, que menor abandonado
pode e deve ser conceituado como aquele que
está fora do vínculo familiar, a sociedade não as
sume a sua situação e o Estado o marginaliza;
menor abandonado é aquele que não é de nin
guém, não é da família, não é da sociedade, não
é do Estado; menor abandonado é aquele que
existe de fato, mas que de direito não existe. Te
mos mllhões.deles na sociedade brasileira. Pela
primeira vez, pretende-se atribuir à sociedade, ao
Estado, a responsabilidade pela vida, pelo destino
desses milhões de brasileirinhos.

Queria, então, que o nobre Relator tivesse o
máximo de carinho por essa parte do seu trabalho.
Estamos à disposição para prestarmos a colabo
ração que for necessária e que pudermos dar.
Todos os dias, a imprensa noticia - no meu
Estado já há este escândalo - a venda de crian
ças para o estrangeiro; o nome é este: venda.
O que estão fazendo é um comércio de crianças.
A despeito de estarem as crianças abandonadas
e de existirem casais estrangeiros para adotá-Ias,
há os intermediários, praticando o mais degra
dante comércio de seres humanos neste País.

Em Vitória,Espírito Santo, estirestourando um
escândalo, que o Dr. Curador de Menores está
denuncíendo; o Juiz permitiu a saida de crianças
daquele Estado para o estrangeiro, sem que o
Curador falasse nos processos. É um advogado
de Brasília, Dr. José Cupertino Neto, que está
atuando em Vitória, através de um advogado de
lá, no sentido de intermediar a saída de crianças
para casais estrangeiros. Um dos requisitos funda
mentais para que o casal estrangeiro leve a crian
ça, é 'que ele venha ao Brasil, entre em contato
com a criança, com o Juiz, faça entrevista com
o promotor. Mas estão carregando crianças para
o estrangeiro, através de procuradores. Eu já fun- .
cionei, num processo de adoção, um único pro
cesso, pdra jamais trabalhar, como advogado,
nesse tipo de coisa, para uma família norte-ame
ricana. Os retratos da criança foram mandados
para lá. Mas vi a surpresa da mulher quando ela
tevê a criança diante de si. Foi como se estivesse
esperando uma outra. Por quê? Porque ela adqui
riu direitos de ter essa criança, sem ter entrado
em contato prévio com ela. Essa coisa está aí
solta no País, um verdadeiro e degradante comér
cio, desmoralizante para este País, através das
casas de adoção e de escritórios de advogados
especializados no setor.

O § 2° do art. 2° do Projeto diz:

"Os pais têm o dever de criar e educar
os filhos menores, e os filhos maiores têm
o dever de amparar e auxiliar os pais."

Esta foi uma proposta nossa e vou insistir nela.
Se o nobre Senador Nelson Cameiro declara, com
muita sabedoria, que a questão do amparo dos
pais pelos filhos maiores já consta do Código
Civil, também já consta no mesmo Código o am
paro dos filhos menores pelos pais. É caso, então,
de se suprimir tudo. Mas estamos no momento
de nos preocuparmos muito mais com a justiça
do que com o direito. Estamos assistindo a uma
novela em que o filho está quebrado, com sua
empresa na falência, e está obrigando o pai a
sair da casa onde mora, colocando-o no asilo.
Isso não é um fato raro na sociedade brasileira.
Temos casos em que os pais se matam para
educar os filhos, eles se formam, vão para a uni-
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versidade, fazem cursos superiores, depois vão
ganhar dinheiro, ficam ricos e viram as costas
para os pais, colocam-nos nos asilos, abando
nam-nos. Está na hora de colocar, na letra da
Constituição, sim. Sou daqueles que defendem
uma Constituição analítica, mas devemos colocar,
no final,como faz a Constituição da União Sovié
tica "esta Constituição tem soberana força de lei".
Vamos aplicar a Constituição. Não vamos deixá-Ia
na dependência da regulamentação. Vamos colo
car: "Esta Constituição tem soberana força de
lei". Naquilo que não for regulamentado, aplique
se a Constituição.

Nobre relator, ilustres membros desta Comis
são, faço referência, agora, ao trabalho do menor.
Temos que corrigir, porque está havendo outro
escândalo neste País. Debatendo conosco, a Se
cretária do Menor do Estado de São Paulo mos
trou-nos, através de documentos, que há crianças,
no Estado de São Paulo, mutiladas, surdas, por
que trabalham o dia inteiro ao lado de máquinas,
nas fábricas, crianças que estão com as mãos
mutiladas, porque estão ingressando no mercado
de trabalho de forma irregular. E o maldito empre
sário - e o estou citando nesse caso especifico
- que não respeita o direito da criança e nem
tem compromisso com ela, está optando pelo
trabalho do filho em vez do paí.

Há um decreto do Presidente da República, no
qual, para mim, Sua Excelência incorreu num
erro grave, criando a figura do bom menino e
determinando que as empresas sejam obrigadas
a acolhê-los, mas não determina nenhuma obri
gação da empresa com respeito àquele menino,
a não ser a paga de um miserável salário.

Outra coisa grave: determina o decreto presi
dencial que a empresa acolha o menino aos ca
torze anos e, aos dezoito anos, seja obrigada a
afastá-lo da empresa, para dar lugar a outro me
nino de dezoito anos. Dos catorze aos dezoito
anos, ele tem praticamente uma vida perdida. À
guisa de preparar esse menino para o trabalho,
na verdade, eles vão explorar o trabalho desse
menor, porque, de resto, é o que estão fazendo
muito por aí. O projeto visa a corrigirtal anomalia,
quando determina que, ao invés do trabalho, haja
o aprendizado remunerado. O menor que trabalha
numa fábrica, como aprendiz, pelo tempo máxi
mo de três horas diárias, deve ser remunerado
pelo seu trabalho. O que não podemos mais, nu
ma das sociedades mais injustas e mais perversas
do mundo, é tapar os olhos para esta realidade
e perder a histórica oportunidade de corrigir esses
danos contra a criança deste País.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Como
V. Ex" vê a extensão do mandado de injunção
contra o Estado, figura que apareceu no texto
da Subcomissão de Educação, para a garantia
da aplicação da obrigatoriedade constitucional a
qualquer criança, para alguns itens de proteção
ao menor que, segundo a nossa Constituição,
caberão ao Estado?

O SR. NELSON AGUIAR - Toda medida que
pudermos tomar, no sentido de proteger a crian
ça, estarei aqui para apoiá-Ia.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Notei
também que, no brilhante relatório do importante
anteprojeto apresentado pela subcomissão, há
sempre a obrigatoriedade para o Estado. Como

V.Ex" vê a idéia de que o legislador estenda um
pouco essa obrigatoriedade quanto ao dever ao
Estado e às instituições sociais?

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
Concordo também. Acho que não se pode atribuir
só responsabilidades ao Estado, a não ser que
tivéssemos um Estado comunitário, que o Estado
fosse a própria sociedade. Mas, enquanto tiver
mos a figura do Estado, a Nação estando do outro
lado, vamos ter que atribuir responsabilidades ao
Estado. Quero só lembrar a V. Ex" o seguinte:
alguns juristas vêm sustentando a tese de que
a família não tem personalidade jurídica. Real
mente, não tem. A toda hora, estamos ouvindo
que a farnilia é uma sociedade. E é. Mas é uma
sociedade fundada na vontade, na decisão volun
tária do casal, não tem personalidade jurídica. O
Prof. Orlando Gomes vem fazendo sugestões no
sentido de que o legislador acolha a tese de se
instituir a figura da sociedade conjugal como so
ciedàde jurídica. Essa talvez seja uma inovação
que se possa acolher no Direitobrasileiro.Aí, sim,
teríamos a família, com personalidade jurídica,
defendendo os direitos do homem, da mulher
e dos seus filhos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A lista de oradores inscritos está esgotada, mas
uma série de indagações, de questionamentos,
de objeções foi suscitada aqui e vamos devolver
a palavra ao Relator da Subcomissão, Constituinte
Eraldo Tinoco, se S. Ex" pretender fazer uso da
mesma. Antes, indagaríamos se algum dos Srs.
Constituintes quer, ainda, fazer comentários sobre
o anteprojeto da Subcomissão 8C. (Pausa.)

Não havendo mais nenhum Constituinte que
rendo manifestar-se, concederei a palavra ao Sr.
Relator.

A Mesa encareceria, em especial, um comen
tário de S. Ex" sobre pontojá levantado pelo Cons
tituinte Nelson Carneiro, referente ao item 11 do
§ 2° do art. 3°, que diz respeito à inseminação
post mortem, à maternidade substitutiva etc.,
sobre qual foi o pricipio que norteou a proibição
que está explicitada neste dispositivo.Mas S. Ex",
naturalmente, deverá estender-se sobre outros
comentários e outras questões aqui trazidas pelos
Constituintes.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, Srs. e Sras. Constituintes:

Todas as preocupações que foram trazidas a
este debate correspondem a preocupações am
plamente discutidas na Subcomissão e natural
mente que algumas. dessas questões permane
cem ainda na consciência, QQ pensamento, nas
preocupações de cada um dos integrantes daque
la Subcomissão; algumas dessas questões, inclu
sive, foram decididas pelo voto e, em alguns ea
sos, até contra a opinião e o voto do Relator.

Dos pontos aqui discutidos, quero fixar-me no
que diz respeito à separação judicial ou não. Na
Subcomissão, tínhamos propostas as mais diver
sas, desde uma que amparava imediatamente o
divórcio no caso de uma decisão do casal em
se separar, quer dizer,o divórcio automático sem
qualquer outro tipo de exigência, até outra eJ1)
que dizia ser permitido o divórcio apenas nos ca
sos de infidelidadeconjugal comprovada. Natural
mente que, diante de todo esse debate, de todas
essas opiniões, o Relator e, posteriormente, a pró-

pria Subcomissão resolveu ficar no meio termo
da exigência da separação judicial por dois anos.
E entre os argumentos aqui concentrados e que
levaram ao convencimento da Subcomissão te
mos o de um casal que, movido por algum impul
so emocional, por um fato, uma discussão, até
mesmo por uma eventual queda na afetividade,
nesse laço afetivo e amoroso entre o casal, decio
de-se por uma separação. Ocorre que, decorrido
algum tempo, essas pessoas, melhor refletindo,
ou até mesmo se colocando diante de uma situa
ção nova, verificam que, apesar dos pesares, ape
sar das dificuldades, apesar dos defeitos, o seu
casamento ainda era uma coisa boa, dentro da
quela expressão do "nada é perfeito" e resolvem,
então, recompor a sua relação conjugal.

Ora, como o divórcioé uma ruptura mais defini
tiva, inclusive, não pode ser suspenso, eliminado,
uma nova relação entre pessoas divorciadas tem
que ser um novo casamento. Então, prevalece
a idéia da separação. Agora, por que não uma
separação de fato e, sim, judicial? Porque enten
deu a Subcomissão que, quer num prazo de dois
anos, quer num prazo de cinco, essa separação,
esse tempo de separação pode ser fraudado, des
de quando a exigência para a comprovação da
separação de fato é a exigência testemunhal,
quando duas pessoas até amigas, querendo cola
borar, podem dizer que Fulano e Fulana estão
separados há 2, há 5, há 10 anos e isto não corres
ponda à realidade.

Então, pareceu à Subcomissão que a exigência
da separação judicial deve ser mantida mas, nada
impede que a legislação ordinária, ao regulamen
tar a matéria, estabeleça, por exemplo, que uma
separação judicial de dois anos, ao cabo deste
período, ao término deste tempo, possa ser auto
maticamente convertida em divórcio, sem preci
sar qualquer tipo de ação específica, de despesa,
de novo trabalho para os advogados, quer dizer,
contraditando um pouco os argumentos do ilustre
Constituinte Mendes Ribeiro.

Então, o que se coloca como fundamental é
que deve haver um tempo de maturação dessa
decisão. Como deve ter um tempo de maturação
até mesmo para a decisão do casamento, o da
separação deve ter um tempo mais explícito, um
tempo mais determinado e, no término desse pe
ríodo, se as pessoas acham que realmente não
têm que manter uma relação conjugal, então, a
lei pode facilitara transformação desse processo
de separaçãojudicial num processo de uma sepa
ração definitiva, isto é, com a efetivação do di
vórcio.

o SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Evidentemente, estamos aqui para esclarecer
o Relator e os Membros da Comissão. Estou de
acordo.com V.Ex" quando sustenta a necessidade
de um prazo, logo após a divergência e a criação
da separação judicial, um prazo que o projeto
reduz de três para dois anos. Este prazo é indis
pensável, inclusive porque isso acontece na sim
pIes separação judicial consensual, no antigo cha
mado desquite amigável segundo o qual somente
depois de dois anos os novos casais podiam dele
se valer. Isto mostra que o legislador sempre pen
sou na possibilidade de uma atitude emocional
do casal, com a dissolução da família. Daí eu
sustentar que deve haver um prazo depois da
separação judicial, porque nesse prazo, muitas
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vezes, há a reconciliação, não tomando definitiva
aquela decisão momentânea.

Mas o que V. Ex' sugere, que a lei poderia,
depois desses dois anos, automaticamente, con
verter essa separação judicial em divórcio, não
é possível, porque na separação judicial são esta
belecidos certos requisitos ou certos compromis
sos, por exemplo: durante este período, o marido
pode ser obrigado a alimentar a mulher e os filhos
e tem que, ao converter a separação judicial em
divórcio, fazer a prova de que cumpriu todas as
obrigações assumidas na separação judicial, se
não o juiz não converte essa separação em divór
cio. Ele terá que estar em dia com o pagamento
das pensões alimentícias, deverá ter acabado o
inventário dos bens do casal, dMdido os bens

. e só então isso pode ser convertido em divórcio.
Mas é preciso que haja uma intervenção, ainda
que ligeira, do juiz para conferir se houve ou não
o cumprimento dessas obrigações.

Quanto ao prazo dos cinco anos, que eu susten
to, da separação de fato, pensando, principalmen
te, nos lares que não conseguem regularizar a
sua situação judicialmente, acho que V.Ex' teme
a fraude. Mas eu invoco aqui o testemunho de
um grande adversário do divórcio, meu saudoso
amigo Monsenhor Arruda Câmara, numa frase
lapidar que eu costumo sempre repetir: "Se se
deixar de fazer leis por medo da fraude, não se
fará lei alguma, porque não há nenhuma lei que
não possa ser fraudada".

o SR. CONSmUIN'IE ERALDO TINOCO 
Estes esclarecimentos, acho, só fazem contribuir,
ainda mais, para o devido esclarecimento do pro
blema.

Então. acredito que...

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Permi
te-me um aparte?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Pois não!

O SR. RELATOR(Artur da Távola) - Eu faria
a V.Ex' também a mesma pergunta feita ao Cons
tituinte Mendes Ribeiro: como vê a manutenção
do princípio do divórcio na Constituição, sem ne
nhuma fixação de prazo para nada, deixando tudo
isso à lei ordinária?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Eu estava justamente fazendo este comentário,
quando fui honrado com o aparte do ilustre Sena
dorNelson Carneiro, que esclarece melhor a ma
téria.

O que a Comissão entendeu foijustamente isto:
que deve haver um prazo estabelecido, na própria
Constituição, para possibilitar o amadurecimento
de uma decisão tão grave, tão definitiva quanto
a decisão de um divórcio.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Mas é
também a opinião de V. Ex' ou só da Subco
missão?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
É também a do Relator. Neste particular, também
a opinião do Relator, inclusive este aspecto não
foi modificado no anteprojeto original.

Esta questão de permitir ao casal, durante de
terminado período, uma reflexão mais profunda
a respeito da sua decisão, é porque sabemos que,
às vezes e talvez até muitas vezes, tal decisão,
uma vez tornada é definitiva, mas tantas outras

vezes é fruto de uma circunstância, de uma mani
festação do emocional, um fato até que não foi
bem esclarecido naquela oportunidade e que,
muitas vezes, leva as pessoas a uma decisão. E
até mesmo do ponto de vista estritamente pes
soal, muitas vezes uma pessoa considera que o
seu casamento é um fracasso, que todas as tenta
tivas já foram superadas, que deve haver uma
separação, mas que, depois, a realidade prática
do viversozinho, de enfrentar uma realidade nova,
faz com que aquela pessoa reflua no seu julga
mento e possa refazê-lo. Por isto, entendemos
que um prazo deve ser estabelecido para a efetiva
ção do divórcio; especialmente lembrando-se
que, uma vez completado o divórcio, aquelas duas
pessoas só podem voltar a se unir numa socie
dade conjugal,-ãtraVés de um novo casamento
e não de um desfazimento do divórcio.

Umoutro aspecto que pesou muito na decisão
da Subcomissão é a questão dos filhos. Os filhos
também sofrem com a separação. Isto é indiscu
tível. Por mais harmoniosa, por mais consensual
que seja essa separação, os filhos sempre sofrem
uma subtração do convívio permanente do pai
ou da mãe. Ora, se um divórcio é feito automati
camente e permite, portanto, legalmente, também
de imediato, um novo casamento, isto pode trazer
uma dificuldade adicional para os filhos, que têm
este prazo de adaptação a uma nova realidade
clirninuído e até dificultado.

Então, a Subcomissão entendeu que este prazo
era também benéfico em relação à adaptação
que os filhos devem ter dentro de uma nova reali
dade, que é unia realidade que ninguém desco
nhece, que ninguém pode, de maneira alguma,
deixar de reconhecer na realidade prática, embora
o conceito permaneça sempre o mesmo. O me
lhor disso tudo é que nunca houvesse separação,
que nunca houvesse divórcio, que nunca hou
vesse éf' ruptura de uma relação conjugal. Mas
acontece que a realidade é um pouco diferente
desse conceito e; com isso, achamos que deve
ser preservada essa possibilidade de dissolução
no Texto Constitucional, dentro dessa possibili
dade de um prazo de adaptação.

Havia proposta no sentido de ampliar esse pra
zo, havia proposta no sentido de eliminá-lo, resol
vemos ficar com o meio termo.

Com relação ao § 29 do artigo 2°...

OSR. RELATOR(Arturda Távola)-Deputado,
permite-me um aparte?

O SR. CONsmUINTE ERALDO TINOCO 
Pois não.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - V. Ex'
não se opõe ou se opõe à sugestão dos cinco
anos extras de separação judicial? Qual é a opi
nião pessoal de V.Ex'?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
A minha opinião é que este aspecto era muito
importante quando se ingressava numa nova eta
pa da institucionalização do divórcio, já que, ante
riormente, havíam muitas separações de fato,
muitos desquites, muitas separações, até, que não
se efetivavam pela falta de perspectiva de uma
separação definitiva,porque o divórcio não existia.
Então, arnparar-se essa separação de fato, por
cinco anos, era àquela oportunidade, uma coisa
inteiramente salutar.

Dentro do conceito novo, que o divórcio já é
urna instituição existente no País, com a previsão

desse prazo de separação judicial, nós entende
mos que supera a necessidade de uma separação
de fato por5 anos. Apessoa, ao desejar se separar,
já sabendo que é necessário uma separação judi
cial, recorre a essa separação judicial.

O SR. RELATOR- (Artur da Távola) - data
venia, não estou defendendo a posição do Cons
tituinte Nelson Carneiro; estou apenas procuran
do compreendê-Ia na sua natureza.

Esse argumento expendido por V. Ex', que é
um argumento válido, a meu juizo não responde
à colocação feita pelo Constituinte Nelson Car
neíro.; que foi no sentido de para a maior parte
da população não afeita ao trato judicial e sem
recursos para fazê-lo, ter a situação familiar regu
larizada, independentemente do procedimentoju
dicial, que lhe custaria,.caro, que seria dificil por
razões de natureza ei;onômica e, segundo ele,
a família se beneficiaria, se esses casos fossem
garantidos.

Então, haveria dois anos para aquelas pessoas
que possam ingressar em juízo e regulamentar,
desde logo, a sua separação, e cinco anos o que
equivaleria a uma situação de fato, de tal força,
que já justificaria por parte do legislador deferir
automaticamente o divórcio. Foi o que entendi
da fala do Constituinte Nelson Carneiro. Havia
um sentido não propriamente jurídico na decisão
e V.Ex'colocou com muita clareza a partejurídica,
mas um sentido social que seria acautelado pelo
legislador constituinte.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Não sendo advogado, portanto não tenho expe
riência de fórum. Tenho, sim, uma certa dificul
dade em responder a essa questão. Penso que
o que se deve indagar é o seguinte: o mais fácil
é se recorrer a um processo de separação judicial
e depois criar condições de facilitação, já que
o Constituinte Nelson Carneiro demonstra a im
possibilidade prática de tomar a separaçãojudicial
automaticamente em divórcio? Creio que se trata
de um processo que pode ser facilitado. Por exem
plo, bastaria que um dos cônjuges não declarasse
impedimentos para o divórcio e já estaria respon
dida toda essa questão do cumprimento da pen
são alimentícia, das obrigações da separaçãojudi
cial, etc. Parece-me que a legislação ordinária po
deria tomar mais fácil esse procedimento seguin
te. Não sei se seria mais fácil, mais adequado,
ou se o mais fácil do ponto de vista jurídico seria,
num determinado momento dois indivíduos ao
desejarem formalizar sua separação em termos
definitiVos com o divórcio, terem de provar que,
anteriormente, já.kstavam separados há cinco
anos. Aí implica em todo um processo de prova,
de testemunhas, de eventos que demonstrem es
sa separação de fato anteriormente. Do ponto
de vista jurídico, se essa resposta é no sentido
afirmativo, que esse procedimento é mais fácil,
mais próprio, menos desembaraçado, ai, sim, en
tra a minha experiência profissional de adminis
trador, de um homem extremamente preocupado
com os emperramentos da burocracia. Penso que
o que deve prevalecer é o que seja do ponto
de vista burocrático mais desembaraçado, mais
direto, imediato, até porque a Justiça brasileira,
parece-me, precisa sofrer esse processo todo de
desburocratização. Não tenho nada do ponto de
vista conceitual, filosófico, jurídico em contrário
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a essa afirmativa.Parace-me deve ser preservado
o princípio mais claro, mais objetivo, digamos
assim, menos burocratizado. Talvez, a acumula
ção dos dois princípios responda a esta indaga
ção. Nada a opor a esse respeito.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Nobre
constituinte, e quanto à posição do nobre Consti
tuinte Mendes Ribeiro, mais drástica, no sentido
de que com dois anos de separação judicial ou
não possa haver condições para a decretação do
divórcio?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Dentro do mesmo princípio. Penso que deve ha
ver uma declaração no sentido de um intersticio,
um prazo de estágio probatório deve ser preser
vado. Se temos o princípio de que a separação
de fato deva ser considerada, penso que talvez
possa facilitar a retirada desse termo "separação
judicial".Parece-me que, nesse aspecto, a opinião
do Constituinte Nelson Carneiro é mais apropria
da, é de ter uma regra definitiva. Agora, naqueles
casos em que isso não pôde ser realizado, aí o
prazo maior responde pelo não cumprimento des
ses trâmite, dessa exigência legal.

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - V. Ex"me permite?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Pois não, Ex"

O SR. CONSmUlNTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Participei de uma reunião, na semana
passada, sobre problema de família, analisando
esse relatório da subcomissão. Achei-o sucinto,
objetivo, muito prático. Todavia, foi defendida
uma tese. O casal legítimo e o casal ilegítimo,
a diferenciação. O relator não fez essa distinção
no relatório da subcomissão. Diz no art. 3° que
é reconhecida a união estável entre homem e
mulher como entidade familiar. No § 1° diz que
o casamento civil é a forma própria da consti
tuição da família.Há um efeito no moral em tomo
disso. Valoriza-sea união estável, dá-lhe garantia,
da mesma forma que se garante e se protege
a união legítima, legal. Não seria o caso de se
refletir um pouco sobre esse ângulo do relatório
dessas idéias, havendo alguma distinção ou obri
gatoriedade para se chegar ao reconhecimento
da união estável? Nesse aspecto, qual a vantagem
que tem o homem em se casar? Segundo a lei,
legitimamente brasileira qualquer pessoa, ao se
unir, tem a garantia do Estado e, através dessa
união, recebe todas as garantias, os direitos, a
segurança que a própria legitimidade oferece ao
casal legitimo. Deixo isto para reflexão até que
possa evoluir esse tema, que foi abordado com
objetividade por um grupo de estudos, no fmal
da semana, em Niterói. Em nome deles, fiquei
de abordar essa tese.

Outro aspecto, antes da sua resposta, que deba
temos lá por que a lei vai diminuir a ocupação
do menor. Temos dois períodos distintos: o perío
do da manhã, geralmente com expediente de 7
às 11 ou de 8 às 12 horas, e o período da tarde,
de 13 às 17 horas e de 14 às 18 horas. Geral
mente, deve-se proteger o estudo da criança, ou
na parte da manhã, ou na parte da tarde.

O item 11 do § 6° diz:

"Évedado ao menor de 14 anos o ingresso
no mercado de trabalho, salvo em condições

de aprendiz por período nunca superior a
3 horas diárias."

No caso, aumentaria a ocupação desse menor
se possível, desde que não implicasse num pre
juízo à sua atividade curricular escolar que atingis
se, nesse caso, o mínimo de 4 horas.

Apenas para facilitar, a última observação diz
respeito ao § 3° do art. 6° Fui Diretor da ADUC
durante 11 anos. Passei quase parte da minha
vida com velhinhos. Háum fato que dizque idosos
não amparados pela Previdência Social, são asse
gurados proventos mensais vitalíciosnão inferior
a um salário mínimo necessário a sua sobrevi
vência.Aidéia é acrescentar".,.assim como ofere
cer-lhe hospedagem, assistência médica e ali
mentação depois dos 70 anos". A sociedade, o
Governo amparar, um velho depois dos 70 anos,
como fazem outros países, dando-lhe, até hotel,
condição de vida, num país com tanta dificuldade
econômica, isso seria impossível. Não podemos
fazer comparações com o que ocorre nos países
ricos. Há que se estudar uma forma de proteger
na alimentação, na hospedagem, na assistência
médica um velho com mais de 70 anos, sem
nenhuma condição de sobrevivência junto a sua
família.

Eram essas três observações que queria fazer
como colaboração ao belo relatório que V. Ex"
apresentou à Subcomissão.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Muito obrigado. Responderei à primeira indaga
ção e peço permissão para responder as demais,
quando tratar mais adiante, especificamente de
outras questões já levantadas sobre o menor e
o idoso.

Com relação a esse problema da união estável,
talveztenha sido o mais difícil com que nos depa
ramos no parecer. Veja bem, entendemos que
o papel do Relator não é o de colocar as suas
idéias no texto de um anteprojeto.

Naturalmente, se fosse colocar minhas idéias
pessoais, talvez fosse exatamente nesse sentido,
mas o Relator procurou captar opiniões as mais
diversas para poder, daí, tentar encontrar um meio
termo, encontrar um equilibrio,principalmente le
vando em conta que estamos legislando para uma
realidade imensa do País, onde as diversidades
regionais, as diferenças sociais e econômicas, etc,
têm, naturalmente, implicações num texto legal.

Tínhamos, de um lado, propostas bem mais
abertas, avançadas, que consideravam o texto da
seguinte maneira. Por exemplo: Comissão Afonso
Arinos - "A família, constituida pelo casamento
ou por uniões estáveis tem direito, etc, etc."; do
Conselho das Mulheres: "Afamília,constituída pe
lo casamento ou naturalmente, tem direito à pro
teção do Estado, etc, etc.". Por outro lado, tinha
mos opiniões no sentido de que se deve ter todo
o cuidado para proteger a família,propostas, diga
mos assim, mais radicais nesse sentido.

Qual foi a saída que que encontramos para
o problema? Primeiro, definir a família, no caput
do artigo, como sendo a célula básica da socie
dade - isso eu acho que é fundamental; a socie
dade nada mais é do que a conjugação, a soma
de n entidades familiares, em comunidades lo
cais, depois em comunidades maiores, até formar
a Nação. Depois, demos um privilégio ao casa-

mento, como a forma própria de constituição da
família:

"§ l° O casamento civil é a forma pró
pria de constituição da família,sendo gratuita
a sua celebração."

Quer dizer, está claro, no texto, que o casa
mento é a forma recomendada, á a forma apro
priada, mais adequada, salutar, para a constitui
ção da família, mas encaramos a outra realidade:
a realidade de que no País existem muitas e muitas
situações de uniões estáveis entre o homem e
a mulher, sem haver o laço formal do casamento.

Exemplos: temos muitas pessoas que não po
dem recorrer a um segundo laço matrimonial,
em função de impedimentos de um novo casa
mento. Isso ocorre, por exemplo, quando não se
chega a um denominador comum num processo
de divórcio, quando isso demora ou quando isso
até não se realiza, pelo desejo de uma das pes
soas.

Segundo: temos uma realidade, no interior e
todos nós conhecemos - principalmente em re
lação a casais mais antigos, que adotavam o "ca
samento no padre" - esta era a expressão 
como sendo a única e apropriada forma de consti
tuição do casamento. Para aquelas pessoas não
adiantava juiz, não valia nada, o que valia era ir
ao pé do padre. É uma relação estável. Algumas
dessas pessoas têm 30, 40, 50 anos de relação
conjugal, com filhos perfeitamente aceitos pela
sociedade: "Seu José", Dona Maria, etc., etc.

O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
- V. Ex"poderia acrescentar que há até um decre
to da Previdência Social que equipara essas
uniões religiosas ao casamento civil, para todos
os efeitos previdenciários.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Exatamente!

O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
- O Estado já admite isso, já protege.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO- En
tão, no § 3°...

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Não houve esse empenho em se identi
ficarqualquer ponto de vista contrário ao reconhe
cimento estável da família.Todavia, acho que te
ríamos, dentro do processo constitucional e legal,
que identificar, porque, por exemplo, qualquer
pessoa se unindo a outra, a partir de 24 horas,
tem uma família estável e tem direito às garantias
do Estado.

O prazo não foi identificado na legislação e
há uma necessidade de se diferenciar, de alguma
maneira, no nosso entender, na lei, a letimidade
da ilegitimidade,para estimular a legitimidade co
mo efeito moral da união. É esta a observação
e a colaboração, inclusive, para o nobre relator
geral da comissão, porque, pela redação, são está
veis e legítimos, diante das leis, praticamente to
dos os casais que se unem, a partir de qualquer
momento, e esses preceitos do parágrafo 3·, se
gundo observação que fizemos, não dão nenhu
ma obrigatoriedade de garantir os filhosoriundos
dessa união estável. Isto,talvez,pudesse ficarmais
explícito. O argumento merece uma avaliação,
uma análise está em debate e sugiro que tanto
o relator de ontem, como o relator de hoje, que
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pude captar isso e achei que fosse viávellevantar
na comissão este problema, embora respeite t0
das essas situações - sou homem do interior,
conheço toda essa situação normal e de fato.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Permi
te-me, Constituinte?

O SR. CONSmrnNTE FlÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Pois não!

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Tenho
impressão que o legislador, Constituinte Flávio
Palmier da Veiga,ao longo dos últimos anos, vem,
de certa maneira, trocando a ênfase até então
dada ao conceito de casamento para uma com
preensão mais lata do conceito de família.Temos
o Constituinte Nelson Cameiro, durante anos e
anos, lutando nessa direção.

O legislador percebeu, a partir de um certo
momento, que eram de tal ordem as situações
de fato, que ele preservaria muito mais a noção
de unidade familiar, de estabilidade do grupo fa
miliar, protegendo, na lei, as várias formas pelas
quais a famíliase constitui, uma das quais, a priori
tária, a principal, a desejável, é a do casamento.

Então, neste momento, tenho a impressão de
que o Constituinte Eraldo Tinoco vem defenden
do, com muito brilho, esta idéia, em profundidade:
a de que a Constituição proteja o sentido da famí
lia, dê prioridade ao casamento civil, porém não
'abandone, por causa das junções dos conceitos
,de casamento com o conceito de família,a identi
ficação desses dois conceitos, não deixe de reco
nhecer a situação de fato.

Quando o legislador abandona o conceito de
casamento que se prende a uma visão estrita
mente jurídica e/ou religiosa e se abre na direção
do conceito de família,está procurando defender
uma famfiia que entrou em crise na sociedade
contemporânea; e, muito mais do que essa famí
lia, o casamento tradicional.

Se o casamento tradicional viviaas crises, todas
provindas de um tempo em que possuía uma
concepção de natureza diferente, a família, que
também entrou em crise na sociedade industrial,
que também foi dividida por todos os processos
de trabalho, de produção, de separação e de co
municação; eníím,a família,que entrou em atomí
zação, começou a ser protegida pelo legislador.

E este o espírito do anteprojeto da Subcomis
são da Família, do Menor e do Idoso: o de colocar
a proteção ao conceito de famíliacomo algo mais
amplo do que propriamente o conceito de casa
mento, sem retirar, porém, do conceito de casa
mento civil a prioridade.

Veja V. Ex' que o texto tem uma expressão
interessante, que é a seguinte: "a lei facilitará a
sua conversão em casamento", ou seja, a idéia
de que, protegida a família, garantido o vinculo
nacional, a leifaciliteo casamento. É um conceito
interessante. Não fosse assim, a lei dificultaria o
casamento.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Pelo menos haveria de existir algo que diferen
ciasse esse ângulo. Não teríamos casamento de
primeira ou de segunda, porque a famfiia é uma
só. Quem está sob o mesmo teto é que vive o
sentimento de família.

Não sou contra a tese de V. Ex- nem contra
essa tese. Mas acho que para essa união estável
deveriamos identificarum período, nem que fosse

de um ou dois anos, para que seja reconhecida
essa união estável.

O SR. COSNmUINTE FlÁVIO PALMIER DA
VEIGA - A legislação ordinária deverá descer
a esse detalhe, que, a meu ver, não cabe no texto
constitucional.

A sua preocupação fundamental, salvo melhor
juízo, é que é muito dificil traduzirem-se, num
texto legal, idéias e conceitos. Mas sua preocu
pação está inteiramente salvaguardada. Primeiro,
quando diz e declara textualmente que o casa
mento civilé a forma própria de constituição da
família.Deu um destaque, sem, entretanto, deixar
de reconhecer a união estável.

Essa união estável está reconhecida para efeito
da proteção do Estado. É o que o Constituinte
Nelson Carneiro tem colocado com brilhantismo
tantas e tantas vezes: o problema de proteger,
por exemplo, os direitos da companheira.

Quantas e quantas vezes, neste Pais afora, co
nhecemos realidades de pessoas que convivem
numa relação estável, unidas, com filhos, sob um
mesmo teto, etc, e não celebram o casamento
muitas vezes porque o homem não deseja: "Não,
botar no papel não. Fico casado 300 anos, mas
negócio de colocar no papel não é comigo".

Como fica essa companheira? Ela tem a carac
terística do amor, das responsabilidades familia
res. Muitas vezes, esse amor é tão grande que
se submete a essa imposição.

O SR. CONSmrnNTE NELSON CARNEIRO
- V. Ex" poderia dizer que, desde 1912, a lei
que trata dos acidentes de estrada de ferro já
assegura à companheira à aposentadoria e à pen
são deixada pelo acidentado. É uma tradição no
Direito brasileiro.

Como bem acentuou o nobre relator da comis
são, a lei facilitaráa sua conversão em casamento
e definirá certamente o que é união estável. Só
com essa definição ela poderá facilitar a conver
são em casamento.

A dúvida do nobre Constituinte Flávio Palmier
será resolvida pela lei.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Ocor
reu-me, agora, e gostaria de ouvir os srs. consti
tuintes a respeito, a hipótese que talvezacautelaria
em parte a sadia preocupação do Constituinte
FlávioPalmier: a substituição da expressão "a for
ma própria" por "forma prioritária". Não sei o
que pensaria V. Ex-O texto dizno § 1°:

"O casamento civil é a forma própria de
constituição da família, sendo gratuita a sua
celebração."

Eu sugeriria a seguinte redação:

"O casamento civil é a forma prioritária
de constituição da família, sendo gratuitas
a sua habilitação e sua celebração."

Gostaria de ouvir o que pensam V.Ex'. a res

peito da sugestão dessa palavra que me ocorreu
como conciliatória.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Nada a opor, pelo contrário. Dentro da idéia que
a subcomissão aprovou, o relator da comissão
temática naturalmente poderá encontrar expres
sões mais apropriadas, no seu brilhantismo e ex
periência, e enriquecer o texto. O que é funda
mentai é termos esse conceito que, parece, é qua-

se unânime. O próprio Constituinte FlávioPalmier
da Veiganão tem nenhum questionamento a esse
respeito.

Qualquer alteração que esclareça melhor a nos
sa preocupação poderá ser feita pelo relator da
comissão; o relator da subcomissão não tem nada
a opor.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eminente relator, embora Presidente, gostaria de
entrar também neste debate.

Discordo da opinião de V. Ex'"quanto à substi
tuição da palavra "própria" por "prioritária".

O SR. CONSmUINTE ERALDOTINOCO 
Não chega a ser uma opinião. É apenas um fla
grante mental que me ocorreu; o levantamento
da idéia para discussão. Eu gosto da expressão
"própria".

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Pessoalmente, acho a expressão "própria" mais
forte, mais completa, mais redonda. Ela atende
melhor ao propósito do Constituinte Flávio Pal
mier, de estabelecer uma distinção melhor entre
as duas formas de união. Além disso, parece-me
uma palavra muito mais sólida do que a palavra
"prioritária", pois esta abre uma série de brechas
e gradações, enquanto que aquela dá uma idéia
de adequação por inteiro.

Também é apenas uma observação.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Com referência a essa expressão "própria", con
cordo inteiramente com o ilustre Presidente e en
tendi também a preocupação do ilustre relator.

O SR. CONSmrnNTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Nobre constituinte, ocorre-me agora
que a palavra absolutamente adequada seria "pe
culiar". Ela é mais ajustada ainda do que "pré
pría".

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
O que é importante é termos em mente a idéia
básica que o texto traduz.

Com relação ao §2° do art. 2°, concordo inteira
mente com as preocupações do ilustre Consti
tuinte Nelson Carneiro. Quanto ao conceito, ele
é até desnecessário, este se diz que os pais têm
o dever de criar e educar os filhos. Concordo
inteiramente com a ampliação da idéia de se dizer
"os filhosincapazes" ao invés de "filhosmenores".

O texto constitucional, tanto quanto possível,
deve trazer algo que manifeste uma grandeza,
uma preocupação mais abrangente - diria até
um "charme". O que esse parágrafo traduz, acima
de tudo, é uma expressão de um conceito muito
charmoso, aquilo de se dizer que os pais têm
responsabilidade para com os filhos, até aí tudo
bem. Agora o channe principal dessa expressão
é dizer que os filhos têm também responsabi
lidade para com seus pais.

Concordo inteiramente que possa ser de legis
lação ordinária, que possa ser redundante, mas
vejo que essa é uma expressão que engrandece
esta seção, nossa preocupação, que cria alguma
coisa de um princípio ético e moral que acho
da maior importância porque quantas e quantas
vezes vemos filhos que, depois de terem todas
as condições, todo o esforço, todo o empenho
dos seus pais, simplesmente desprezam, se es
quecem e deixam muitas vezes os seus pais em
situação de inferioridad~. Então vemos aqui esse
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texto muito mais por esse aspecto, acho que torna
o artigo com charme, se é que pode usar essa
expressão toda especial, é antes moral, é um con
ceito de ordem moral.

Com relação ao § 2° do art. 3° confesso aos
Srs. que, na minha opinião pessoal, é muito limita
dor. Entretanto, como Relator, não cabia outra
alternativa senão adotar o que foi predominante
nas opiniões dos membros da Subcomissão. O
texto inicial do anteprojeto, nesse item 2°, trazia
apenas uma limitação a experiências genéticas
que redundassem impedimentos da utilização
desses conceitos para efeitos comerciais ou expe
rimentais; quer dizer,visava aí evitarque toda essa
gama de condições que a ciência tem hoje pudes
se servir apenas para explorações ou para pesqui
sas que realmente não interessem. Mas, da forma
como foi apresentada a emenda, e foi aprovada,
inclusive,com a opinião do Relator,porque tradu
ziu o espírito da maioria da Comissão, me parece
que, numa segunda leitura, uma leitura mais cir
cunstanciada, toma o texto um tanto ou quanto
limitador das possibilidades que a ciência gené
tica tem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V.Ex' permite?

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Pois não!

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Tenho uma preocupação toda especial com toda
a forma de limitação estabelecida pelo Estado
à criatividade, à inovação, à pesquisa, ao desdo
bromento do conhecimento em qualquer campo.
E nesse caso da genética, de uma forma muito
especial, porque há uma tragédia no desenvol
vimento da genética, que aconteceu na União So
viética,por conta exatamente do dirigismo estatal,
do controle. Haviao chefe da Academia de Ciên
cias de Moscou, o Professor Lísenko,que resolveu
negar, por razões de Estado, toda a genética rnen
deliana, e isso levou a um atraso enorme do pro
gresso da genética na União Soviética e em todos
os países ligados àquela potência. Esta situação
durou pelo menos uns trinta anos e esse fato
não pode ser esquecido. Isso é relatado com mui
ta preocupação em todos os tratados de genética,
e agora estamos no pórtico de uma nova era
de progressos fantásticos no campo da genética.
Hoje, coisas absolutamente insondáveis e impen
sáveis estão para acontecer no campo da gené
tica. Esse é um ponto que requer muita cautela,
sem dúvida, e muita habilidade. Veja V. Ex' que,
neste momento, estão sendo produzidas, em la
boratórios de países muito adiantados, quimeras
biológicas, quer dizer, seres que não existem na
natureza, micróbios que são obtidos por muta
ções cromossômicas, por utilização de técnicas
muito especiais, chamadas técnicas do RNAre
combinante, que faz com que surjam micróbios
contra os quais o organismo humano não tem
ainda defesas. Por isto, mesmo em países extre
mamente liberais, como os Estados Unidos, há
um controle, um cuidado, apenas a algunslabora
tórios são concedidas autorizações para trabalhar
nesse campo. No entanto, não há uma limitação,
assim genérica, quanto ao desenvolvimento da
ciência. Existe a perspectiva também de produção
de clones, ou seja, seres humanos iguais a si
mesmos, produzidos em série, isto não é matéria

de ficção científica,é uma possibilidade bem con
creta para anos não muito longínquos.

Então, um dilema implícito nessa história toda
é se nós devemos ter medo de avançar ou deve
mos levar a nossa cautela ao extremo. Daí tam
bém a minha pergunta, porque é possível que
a subcomissão tenha razões bem especiais para
cuidar da proibição desses pontos que ainda são,
pensoeu, muito elementares no campo do desen
voMmento da genética e ainda são experimentos
suscetíveis de controle. Não há um risco, assim
maior, nesses pontos aqui suscitados, fecundação
in vitro, crio-conservação de embriões, mater
nidade substitutiva etc.

Então gostaria - para formular o meu próprio
juízo - de saber em que a subcomissão se ba
seou, o Constituinte que apresentou a emenda,
no caso, qual foi a fundamentação da proibição
desse item 2. Foi em nome dessa cautela ou
o problema ético dos fins comerciais, e me preo
cupo aí mais com o adjetivo, "experimentais",
Porque os fins comerciais podem ser sempre uma
objeção da natureza ética, em qualquer atividade
ligada à anima nobre, ligada ao ser humano. En
tão o fim comercial é sempre uma objeção, mas
ele pode ser perfeitamente extirpado porque não
há nada que se faça, mesmo em Medicina, que
não possa ser acusado de fim comercial.

Neste momento tivemos uma polêmica muito
séria de uma faculdade de Medicina de Taubaté,
se não me engano, em que as pessoas eram
acusadas de vender órgãos humanos com fins
comerciais. Mas, se tivesse sido feito com fins
humanitários, para salvar pessoas, nem por isso
se deixa de pagar por aquele ato, seja a cirurgia
em si, seja a venda do órgão. A remuneração
pelo órgão envolve um ato, em última análise,
comercial também. Como a maioria dos atos pra
ticados em Medicina são humanitários, mas são
remunerados. Então envolveo fim comercial tam
bém, uma atividade comercial, não se pode dizer
que isso nunca seja um fim, o fim da ciência
é sempre humanitário, é sempre a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, do bem-estar, do
progresso etc. Agora, tem a expressão "experí
mentaís't.que, essa sim, não pode ser imputada
de nenhum desvio ético. Toda experiência é pró
pria da condição humana, é absolutamente ne
cessária, pois a humanidade evolui por ensaio
e erro, por tentativa e fracasso, por experiência,
em última análise. Nós não podemos ser contra
atitude de teste, de indagação, de checagem dos
fatos, de conferência da verdade, e esta não pode
nunca ser acusada de desvio ético. A única coisa
que se pode acusar no experimentalismo seria
o risco, que está implícito na pesquisa genética,
mas nem por isso se pode deixar de avançar com
ela, embora reconheçamos que existam riscos,
que escapam do controle.

Um cientista americano, Professor Jean Cosk,
relatou uma experiência em que foi feita uma
fecundação de chipanzé com sêmen humano.
O embrião chegou a evoluir durante 60 dias, nós
não sabemos o que ia resultar daí. Essa expe
riência foi mantida em signo durante algum tem
po, no entanto a comunidade científica tinha co
nhecimento desse fato. Se isso envolve um risco
para a espécie humana, se isso envolve um risco
para a sobrevivência da vida sobre a terra eu não
tenho condição de afirmar, pode até ser um con
trário, o deSenvolvimento da pesquisa em gené-

tica pode até servir para estabilidade, para mais
progresso, para mais segurança, para mais desen
volvimento espiritual, para que nós alcemos a
uma nova condição um pouco além do homo
sapiens. Não temos como afirmar, daí por que
não sei se poderíamos, tão apríorístícamente, cor
tar essas ações, quando elas têm um cunho expe
rimental. Não há um risco de que nós sejamos
acusados de obscurantistas, de mais adiante nos
insugirmos contra o progresso da ciência. No
meu caso, confesso a minha preocupação, ela
existe,mesmo em caráter experimental, por causa
dos riscos que envolve. De repente, por exemplo,
se pode produzir uma bactéria para a qual não
haja nenhuma defesa; escapa do laboratório e
se pode ter uma epidemia, o organismo humano
não criou anticorpos para aquele tipo produzido
experimentalmente.

Neste caso não nos referimos especificamente
à genética humana, esse risco já diminui um pou-
co. ,

Qual foi o autor desta emenda? E da labra do
próprio Relator?

O SR. CONSTITUINTE ERALDOTINOCO 
Não. Ocorreram ai2 ou 3 emendas com o mesmo
teor, o que levou o Relator a imaginar que essas
emendas teriam sido decorrentes da preocupa
ção de alguma entidade, naturalmente pela espe
cificidade do tema, de alguma entidade científica.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) -Tenho
a impressão que a tendência final desse artigo
será não tanto a de determinar o tipo de expe
riência que pode ou não pode, o que realmente
não parece ter cabimento numa Constituição, co
mo bem lembrou o Constituinte Nelson Carneiro,
mas um princípio geral que se poderia formular
da seguinte forma:

"Não estão permitidas práticas científicas
ou experimentais, que atentem contra a vida,
integridade física e a dignidade da pessoa
humana".

Este sim, é um princípio constitucional que de
fere, que deixa em aberto, para cada situação
concreta, tendo em vista o vertiginoso progresso
da ciência, a tutela em lei do que seja este dispo
sitivogeral. Tenho a impressão de que a tendência
do Relator foi mais nessa direção de acautelar
o direito a vida, do que propriamente caracterizar
quais são as práticas experimentais ou comerciais
que atentem ou não.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eu acho, com todo respeito, que esta é uma for
mulação muito boa, inclusive porque a vida, a
integridáde físicae a dignidade da pessoa humana
são categorias absolutas contra as quais nem a
ciência pode.

O SR. CONSTIT(JJNTE NELSON CARNEIRO
- Se V. Ex' me permite, acho que nós chega
ríamos a uma conclusão se juntássemos o caput
com o número 1:

"As pesquisas, experiências de genética
humana dependem de autorização prévia
dos órgãos competentes..."

Esses selecionariam quais seriam aquelas pos
síveis ou não, como ocorre em todos os países
do mundo civilizados.
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"...não se permitindo qualquer prática que
atente contra a vida e integridade".

Bastaria isso.

O SR. CONSillUINTE ERALDO TINOCO
Senador, eu tirei"genética humana", apenas para
não caracterizar nenhuma forma de diferença
cientifica,práticas, científicase experimeMaisque
atentem ...

O SR. CONsmOlNTE NELSON CARNEIRO
- Mas dependendo de autorização prévia. Isso
é necessário, porque ocorre em todos os países
do mundo, devendo ter sempre um controle. Há
pouco, o governo de Portugal baixou um decreto,
em setembro de 86, sobre os bancos de esperma.
No entanto, criou, estabeleceu quando esses ban
cos têm que ser regulamentados, fiscalizadospor
órgãos do governo e quando não é preciso; quan
do o esperma é fresco para inseminação não é
preciso controle do Estado. De modo que é pre
ciso sempre que haja a autorização dos órgãos
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Talvez esse tema tenha que ir para a Comissão
de Ciência e Tecnologia.

O SR. CONSillUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, recapitulando um pouco, o que
aconteceu na Subcomissão. Na primeira fase do
trabalho, no anteprojeto inicial, estava esse caput
com b item 1 e o 2 que diziao seguinte:

"Não é permitido qualquer prática que re
sulte em manutenções de embriões huma
nos em vida, para fins experimentais ou co
merciais".

Na primeira etapa do trabalho o que se queria
preservar era a questão de não se permitir bancos
de embriões humanos, algumas práticas que pa
rece que já estão sendo utilizadas em algumas
partes do mundo e que parece que são inade
quadas.

Na discussão havida,que foisuperficial,do pro
blema, porque não ouvimos, por exemplo, ne
nhum especialista, na subcomissão nós tínhamos
ou não dois métodos, mas no momento desta
discussão me parece que só estava presente ape
nas um médico, e a questão não foi suficiente
mente esclarecida. Houve uma emenda amplian
do esse texto, e no primeiro momento achamos
que essas emendas deveriam ser amparadas por
serem de igual teor. Pareceu ao relator que se
tratava de um desdobramento daquela discussão,
de um aprofundamento com alguma entidade
científicaque tratavado problema. Por isto acolhe
mos a emenda.

Numa segunda leitura, depois de aprovado o
texto, pessoalmente, me pareceu limitador, por
que, por exemplo, a questão da maternidade
substitutiva é uma questão menos grave do que
uma inseminação post mortem. A maternidade
substitutivame parece que é quando uma mulher
não tem condições de desenvolver no seu útero
o feto, o embrião humano. Então, retirar o seu
óvulodevidamente germinado e desenvolveresse
óvulo em outro útero, a mim me parece que não
tem nada de impeditivo a esse respeito, tomo
também não vejomaior impedimento a chamada
fecundação in vitro, bebê de proveta. Mas veja
bem, acho que esta questão precisa ser melhor

aprofunfada, acho que até naqueles debates, que
nós vamos ter aqui, de especialistas, de pessoas
que vão tratar de diversos assuntos, talvez cou
besse um debate específico sobre este tema.

Umas outras questões parecem-me que são
fundamentais. Eu, por exemplo, no meujuízopes
soal, colocaria uma proibição nesta inseminação
post-mortem. Se estamos defendendo uma pa
ternidade responsável, imaginar que um inidiví
duo pode, por exemplo, guardar em um banco
qualquer de esperma os seus espermatozóides,
para que no futuro, que ele não sabe mais, que
ele não tem mais controle, vir esse esparmato
zóide a fecundar um óvulo e daí resultar um ser,
parece-me que é uma questão moral e ética que
foge, inclusive,ao objetivodessa preocupação no
texto, que é criar o conceito da paternidade res
ponsável.

Então, parece-me que este é um tema que deva
ser melhor aprofundado e esclarecido. Confesso
aos Srs. que, quando acatei essa emenda, e tam
bém dentro de uma limitaçãoque todos conhece
mos, que são esses terríveis prazos que dão ao
relator 72 horas para apreciar 195 emendas 
é humanemente impossívelanálise mais aprofun
dada e mais detalhada de algumas questões que
são trazidas. Mas o Regimento tem que ser cum
prido, porque senão acaba o mundo. Então, tive
mos essa limitação. Confesso que, quando acatei
essa emenda, tive muito mais em mente uma
realidade de ficção que, conforme muito bem dis
se o nosso Presidente, já não é tão de ficção
assim, encontrada naquele livrochamado "Admi
rável Mundo Novo", em que os indivíduos eram
produzidos em série, de acordo até com as suas
competências, com a sua capacidade de realizar
alguma tarefa. Foi muito mais o que nos presidiu.
Confesso que não tenho segurança, que não te
nho conhecimento científico, e não tenho segu
rança para debater um tema desta envergadura,
mas acho que mereceria um estudo, um debate
mais aprofundado nesta comissão, para chegar
mos a uma decisão a respeito do que deva conter
o texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Uma informação. Nós ultrapassamos as três ho
ras regimentais de duração da sessão, mas vou
prolongar, se não houver objeção do plenário,
por mais algum tempo, para que...

O SR. CONSillUINTE (Eraldo Tinoco) - Eu
concluo em dois ou três minutos. Aliás,nem há
mais razão para isto, porque eu ia responder a
duas preocupações do ilustreConstituintePalmier
da Veiga.Mas,vou, de qualquer forma, para fechar
o raciocínio dizer a questão do item D, do § 6°,
no art. 4°, limitação em três horas diárias essa
aprendizagem, concordo, inteiramente, com o ar
gumento, acho que podem ser quatro horas, que
cabem mais dentro de um turno de trabalho, tal
vez até facilite este processo de aprendizagem.
Apenas que, mais uma vez,aqui houve a limitação;
o relator tinha que aceitar ou não as emendas.
As emendas apresentadas foram no sentido de
três horas. O relator teve que acatar as três horas
propostas nessa emenda que foi acolhida, deste
item Il,do § 6°do art. 4°,e com relação à questão
do § 3°, do art. 6° parece-me que o que está
aqui colocado já atende às preocupações de am
paro ao idoso; preocupações que o ilustre Consti
tuinte Palmierda Veigateve oportunidade de colo-

car-nestareunião. Quando se coloca uma renda
vitalícia para a manutenção do idoso, que não
tem amparo da previdência social, isto já tem
por objetivoatender as suas necessidades básicas
em transportes, em alimentação, etc, etc. Estabe
lece aí um salário mínimo, esta renda vitalícia,
disse tudo isto. Então, vejam, nós tínhamos pro
postas para que fosse dado passe livreem trans
porte coletivo,.que fosse dado desconto de 30%
em passagens aéreas, uma série de detalhes que
não caberiam efetivamente no texto constitucio
nal, mas acolhemos esta emenda de uma renda
vitalicia, de um salário mínimo, e aqui não cabe
dizer se o salário mínimo não permite hoje a so
brevivênciade uma pessoa, porque entendemos
que o salário mínimo é estabelecido como uma
renda mínima que o individuo tem que ter para
ar a sua família. Se há defeito na fixação deste
salário mínimo deve-se corrigir não o conceito
mas os métodos. Então, parece-me que este texto
que aí está ampara a todas estas preocupações
e necessidades básicas do idoso. Era o que tinha
a considerar.

o SR. PRESIDENTE (Marcond~s Gadelha) 
Nobre relator, eu queria fazer uma indagação a
V.Ex',só'a títulode curiosidade: no art. 49, quando
trata do menor, o § 4° diz que: "toda criança tem
direito à assitência social" e, o § 5°, "as crianças
e adolescentes em situação irregular, assegurada
a assistência do Estado", etc, porque usou, no
caso, a palavra adolescente, distintamente de
criança?

o SR. CONSmOlNTE ERALDO TINOCO 
!ú houve realmente uma dificuldade na compo
sição do texto.Ar~dação inicialdo artigo, o caput
do artigo dizia: "A criança e ao adolescente são
assegurados todos os direitos consagrados na
Declaração Universal do Direito da Criança". Na
discussão, chegou-se à conclusão de que o texto
constitucional, não deveria fazer remissão a um
documento de um órgão internacional, que a
Constituição do País, deveria ser mais explícita
a respeito. E na forma que foi redigida,a emenda,
realmente saiu a expressão "adolescente". Pare
ce-me que tanto no caput do artigo, quanto no
§ 4° como no § 5°, como no § 6°, que tratam
especificamente da questão do adolescente, este
conceito extrapola a criança em si e atinge o ado
lescente, de sorte que cabe perfeitamente uma
retificação para inclusão da expressão "adoles
cente". Tanto no caput do artigo, quando no seu
§ 4°, caberia a inclusão da palavra adolescente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Se criança e adolescente forem entidades distin
tas, então, no § 4°, o adolescente estaria desam
parado.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Exatamente. Foi por conta dessa dificuldade de
uma emenda que substituía o caput do art. 4°
ai projetou-sea dificuldade para o § 4° Concordo
inteiramente que deva ser acrescentada a expres
são "adolescente", no caput, tem direito a prote
ção do Estado, e no § 4°, toda criança e todo
adolescente têm direito à assistência e tal.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Indago ao Relator se ainda deseja fazer uso da
palavra. (Pausa.)
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Não havendo nada a tratar neste momento vou
suspender a sessão, e reabri-Ia às 17 horas. Trata
mento mais adequado, de interesse de nossa Se
cretaria. Assim, nós prosseguiremos às 17 horas,
ainda com a discussão deste tema.

Está suspensa a sessão.

(Suspende-se a reunião às 13 horas e 10
minutos.)

11
COMISSÃO DA FAMfuA, DA

EDUCAÇÃO,
CULTORA E ESPORTES, CmNCIA

E TECNOLOGIA E DA
COMUNICAÇÃO

Reunião em 10de junho de 1987
ÀS 18:25H

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Comissão da Família,
da Educação, Cultura e Esportes, Ciência e Tec
nologia e da Comunicação.

O Sr. Secretário fará a leitura da ata da reunião
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Sobre a mesa, expediente encaminhado pelo Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte, De
putado Ulysses Guimarães:

"Sr. Presidente, tenho a honra de encami
nhar a V. Ex" anexo de decisão tomada por
esta Presidência a respeito de apresentação
de emenda ao substitutivo oferecido pelo Re
lator nesta Comissão.

Há uma nova determinação da Assembléia Na
cional Constituinte de que os Srs. Constituintes
possam apresentar emendas, num segundo tur
no, ao ateprojeto, ao sUbstitutivodo próprio relator
da comissão.

Vou fazer a leitura do expediente encaminhado
pelo Constituinte Ulysses Guimarães:

"A Presidência recebeu requerimento
subscrito pela maioria dos líders, no sentido
de se permitir a apresentação de emendas
ao substitutivo oferecido pelos Relatores das
Comissões Temáticas. Sobre o mesmo as
sunto, foi procurada, por inúmeros parla
mentares, além das questões de ordem le
vantadas, na última reunião de quinta-feira,
pelos Srs. Constituintes Messias Góis, Evaldo
Gonçalves, Bonifácio de Andrada, Vivaldo
Barbosa e José Geoino. O Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte estabe
lece:

Art. 18. Na Comissão, os anteprojetos
serão distribuídos em avulsos a todos os seus
membros para, no prazo dos 5 (cinco) dias
seguintes, destinados à sua discussão, rece
ber emendas."

Esse prazo iniciou-se no dia 28 de maio e termi
na hoje, dia 1°. Este ponto, no meu entender,
não se aplica à nossa comissão, porque houve
um erro na apresentaão dos avulsos e reabrimos
os prazos. Estamos - creio - perfeitamente ao
amparo, ao abrigo, ao resguardo do Regimento,
porque o Regimento fala que, "na Comissão, os
anteprojetos serão distribuídos em avulsos a to-

dos os seus membros para, no prazo dos 5 (cinco)
dias seguintes", ou seja, conta os prazos a partir
da distribuição do avulso. Como foi distribuído
com incorreção, houve uma redistribuição do
avulso. Creio que esta Presidência e esta comissão
agiram certo, quando reabriram os prazos para
a apresentação das emendas. De modo que esta
informação do Presidente de que o prazo para
emendas termina hoje, dia 1°, não se aplica, no
nosso entender, a esta nossa Comissão Temática
n° 8.

Prossegue o Ofício do Presidente rnysses Gui
marães:

"§ 1° Encerrada a discussão, o relator terá
5 (cinco) dias para emitir parecer sobre os ante
projetos e as emendas, devendo concluí-lo com
a apresentação de substitutivo, que será distri
buído em avulsos, sendo, em seguida, submetida
a matéria à votação."

Este prazo inicia-se dia 2, terça-feira, e temina
no dia 6, sábado, abrindo-se o prazo para a publi
cação e distribuição do avufsos.

Pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, subsidiária a Lei Interna da Assembléia, con
sideram-se as emendas como supressivas, substi
tutivas, aditivas ou modificativas (art 133, § 1°).
O próprio Regimento Interno do Senado Federal
permite a apresentação de emendas perante as
comissões.

Observa-se, pois, que é da tradição parlamentar
a apresentação de emendas nas comissões sobre
as proposições que estão sendo objeto do seu
exame, inclusive com substitutivo. A Presidência
não pode deixar de reconhecer a preocupação
dos Srs. Constituintes na medida em que os rela
tores, em seus substitutivos, possam introduzir
matéria nova, isto é, não constante dos antepro
jetos ou de emendas oferecidas.

Assim, a Presidência resolve, sem que a decisão
se constitua em precedente e modifique o prazo
final da tramitação do projeto de Constituição,
o seguinte:

a) poderão ser oferecidas emendas ao substi
tutivo dos relatores durante 48 horas, isto é, nos
dias 8 e 9, segunda e terça-feiras;

b) o relator terá o prazo de 48 horas para emitir
o seu parecer sobre essas emendas, isto é, dias
10 e 11;

c) a votação terá início no dia 12, sexta-feira.
Caso o relator conclua pela apresentação de

novo substitutivo, a ele não mais serão admitidas
emendas, pois a matéria já estará em fase de
votação."

Em resumo, o Presidente rnysses Guimarães
resolveu, atendendo à solicitação de líderes e de
alguns Srs. Constituintes, que poderão ser ofere
cidas emendas uma segunda vez, ao substitutivo
do próprio relator da Comissão Temática, e abre,
para isso, um prazo de 48 horas após a apresen
tação do primeiro substitutivo.

Tudo está claro e tenho a impressão de que
não há nenhuma objeção de parte do relator. Não
sei como se sente agora comprimido com esses
novos prazos.

O SR. RELA.TOR (Arturda Távola) - Sr. Presi
dente, a mim me parece mais prática essa forma.
Aliás, pretendia fazê-lo de um modo inortodoxo,
o constituinte, relator da Subcomissão de Família,
fez assim com bom reS&lltado. Não consegui fixar

bem na memória se houve um aperto do prazo
para o primeiro substitutivo, o que, realmente,
se constituirá num verdadeiro massacre para o
relator.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Na verdade, não. Os prazos continuam os mes
mos.

O SR. RELA.TOR (Artur da Távola) - Apenas
nos 4 (quatro) dias finais, que eram os dias de
votação e discussão do substitutivo, eles dividi
ram: dois são para nova emendas e dois são ..,

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Exatamente. De qualquer forma, V.Ex' teria que
apresentar o seu substitutivo até o dia 8. O seu
prazo termina dia 6, dia 7 é a apresentação. Foi
apenas aberto o prazo nos dias 8 e 9, ou seja,
depois daquele prazo que normalmente V. Ex'
teria para apresentar.

O SR. RELA.TOR (Artur da Távola) - Os quatro
dias destinados à votação e discussão, que seriam
8, 9, 10 e l l, foram subdivididos em dois para
receber novas emendas e dois para votar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Para apresentar outro parecer, podendo ser até
um novo substitutivo, ao qual não caberão emen
darI.E no dia 12 começa a votação.

Não vamos alterar os prazos para recebimentos
de emendas na primeira fase, porque não interfere
em nada com o trabalho do relator.

De qualquer forma, pedirei à Secretaria tire xe
rox dessa resolução do Sr. Presidente rnysses Gui
marães e a distribua aos Srs. Constituintes.

Indago se algum dos Srs. Constituintes tem
observação sobre essa resolução do Presidente
rnysses Guimarães.

O nosso relator já tem uma longa crônica de
sacrificios pela Pátria e tenho certeza de que os
seus ombros largos suportarão mais este encar
go.

Srs. Constituintes, continua aberta a discussão
sobre o anteprojeto da Subcomissão 8C, que diz
respeito à família, ao menor e ao idoso.

Enquanto aguardamos alguma definição ou
inscrição, indago do relator a quantas andamos
com relação àquela lista de nomes que estariam
para ser convidados.

O SR. RELA.TOR (Artur da Távola) - Os con
vites dependem de aprovação do Plenário. Os
Constituintes não têm acorrido às reuniões de
discussão em número suficiente para a delibe
ração. Eu me confesso, a esta altura, inteiramente
divididoentre os ganhos que teríamos com aque
las palestras e também com a dificuldade de se
retirar tempo de trabalho para elaboração do pare
cer. Tivel:ambém uma impressão, surgida nestes
últimos dias e gostaria de ouvir a opinião dos
Constituintes presentes.

A subcomissão usou muito tempo nas audiên
cias públicas, e foram muito importantes, mas
senti nos constituintes a impressão de escasso
tempo para debates e discussão dos temas. Prati
camente saiu-se das palestras para a votação,
com uma pequena faixa de tempo para o debate
dos temas. Aqui, nos três debates já feitos, relati
vos, cada um, às subcomissões, em que pese
a um pequeno número de constituintes presentes,
travou-se já um debate muito rico, muito interes
sante. Ainda hoje de manhã, seja pela excelência
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da fala do relator da Subcomissão da Família,
do menor e do idoso, seja pela presença do Cons
tituinte Nelson Carneiro, que também enriqueceu
os debates com o seu longo tirocíniode legislador
na matéria de famíliae menor, houve um debate
muito rico. Aliás, Sr. Presidente, V. Ex" também
nos surpreendeu com o conhecimento sobre
ciência, sobretudo sobre genética humana. Algo
dentro de mim diz que, se realmente usarmos
o tempo de debate em debates, esta comissão
vai ganhar, em que pese a todo o charme e a
todo o aspecto externo das palestras.

Confesso que hoje tenho dúvidas a respeito.
Como nós estamos com dificuldades de delibe
ração, talvezseja melhor mesmo deixarmos para
quando a comissão se reunir e esgotarmos o tem
po da discussão com discussão.

Éverdade, por outro lado, que, segundo a pauta
feita desde o princípio dos trabalhos e aprovado
o calendário, nesta semana não haverá reunião
plenária desta comissão. Esses dias são, para o
relator, essenciais; vou passar terça, quarta, até
domingo, praticamente trancado com a asses
soria, elaborando o primeirosubstitutivo.Não teria
tempo de acorrer, aqui, para reuniões públicas,
o que também seria uma pena, porque o relator
deve acompanhá-Ias. Hoje,em meu espírito, pre
domina a idéia de dedicar esses dias realmente
ao trabalho sobre as emendas, que deverão ser
acima de 600 ou 700, segundo o cálculo, e à
elaboração do substitutivo,já que na próxima se
gunda-feira, exatamente de hoje a uma semana,
o relator tem que apresentar o seu trabalho.

Sr. Presidente, também, será prudente deixar
um tempo para o entendimento político. Tenho
a impressão de que se obviarmos alguns dos as
suntos polêmicos previamente à decisão, à reu
nião de votação, entraremos na reunião de vota
ção com muito mais facilidade.

Acompanhei bem o trabalho das subcomis
sões. A Subcomissão da Ciência e Tecnologia
e da Comunicação levou 16 horas para votar o
anteprojeto; a Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes levou duas reuniões, sendo que nesta,
quando a votação começou, durou exatamente
11 horas; a Subcomissão da Família, do Menor
e do Idoso é bem-aventurada. Não sei se pela
presença de homônimos ilustres, João de Deus
e Antôniode Jesus, foitocada por alguma bênção,
não apenas pela eficiência do relator, os outros
Relatores também foram eficientes, o fato é que
conseguiu conduzir o seu trabalho de uma ma
neira auspiciosa, apesar de possuir temas alta
mente polêmicos e de muito difícil deliberação.
Pela harmonia doutrinário-ideológica dos seus
membros, foiuma subcomissão bem-aventurada.
Conseguiu realizaro seu trabalho bastante antes,
os seus membros puderam passar o fim-de-se
mana em casa, banho tomado, com todos os
direitosque constituintes operosos têm. No entan
to, as outras subcomissões tiveram muita dificul
dade na voitação. Então, 10 horas numa das reu
niões da Subcomissão da Educação, Cultura e
Esportes, sendo que na primeira reunião de vota
ção foi impossível fazê-Ia; 16 horas na Subco
missáo da Ciência e Tecnologia e da Comuni
cação. Aqui é um plenário de 63 constituintes,
são os três temas, já é uma etapa decisória, a
matéria que daqui sair vai para a Comissão de
Sistematização, que pode, no máximo, articular
decisões, não interferirno conteúdo das mesmas.

Tenho a impressão de que, se não dedicarmos
tempo a uma espécie de cosimento político, cos
tura política,em relação aos temas, vamos demo
rar mais do que os quatro dias aí determinados.

Somando tudo isso, intuitivamente, algo me
dizque devamos abrir mão, talvez,desses debates
públicos e nos dedicarmos integralmente, no meu
caso, é elaboração do relatório, sem nenhuma
disI?ersão. Os Srs. Constituintes vão ter, além do
atual, um segundo prazo de emendas, 48 horas,
para um relatóriosobre 11 temas. Tudo isto acon
selha que façamos o tempo integral, realmente,
na discussão, no debate e na apresentação de
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Asponderações de V. Ex"são perfeitamente razoá
veis, no entanto, chamo a atenção para um deta
lhe: já submetemos à discussão os três antepro
jetos, tivemos debates vivos,interessantes, obser
vações importantes, SU...gestões. A impressão que
tenho é de que, no ponto em que a discussão
se encontra, os Constituintes parecem saciados
na sua ânsia de questionamento e de indagação.
Ocorre que vamos ter um tempo, de acordo com
o nosso calendário, do dia 1o até o dia 6, em
que não há qualquer previsão, não há nada esta
belecido, em termos de discussão daqui mesmo.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - De ama
nhã até sexta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Exatamente.

Tenho a impressão de que a vinda de alguns
representantes da sociedade civil reativaria o de
bate e reacenderia a discussão. A menos que al
guns dos Srs. Constituintes tenham ainda alguma
proposta ou um conjunto de objeções que esteja
sendoguardado para apresentação em bloco nes
tes dias..A maneira de reativarmos os debates
seria a vinda dessas figuras.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, para algumas observações sobre
a colocação de V.Ex"

Em primeiro lugar, que o Sr. Relator esteja pre
sente às discussões e as exposições previstas na
turalmente é interessante, como o calendário para
as tarefas desta Comissão é bastante apertado,
receio que essas palestras, essas colocações,
aqui, na Comissão, venham a ser possíveis dentro
de prazo bastante exíguo.

Dificilmente poderemos ter aquele elenco de
palestras ou de contatos por parte da Comissão
e, a partir delas, qualquer contribuição para este
relatório, tendo em vista esse aperto de tempo
e já a enorme responsabilidade que o nosso Rela
tor terá.

Assim, colocar a possibilidade de esta Comis
são, durante o período de funcionamento da Co
missão de Sistematização, mantenha esses conta
tos, essas discussões e esses debates como uma
alternativa, para que nós Constituintes que esta
mos comprometidos com esta Comissão venha
mos, eventualmente, a fomecer alguma emenda,
quando o projeto estiver em Plenário, a partir da
Sistematização.

Será muito difícil, aqui, na Comissão, termos
o esforço de ouvir essas pessoas ou entidades,
conforme programado, e simultaneamente per
nWrmos que o Relator possa cumprir a tarefa

que lhe está sendo dada dentro desse calendário
bastante apertado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Não há nenhum conflito entre as duas propostas,
Constituinte Octávio Elísio.Nada impede que ou
çamos algumas personalidades agora e prossi
gamos com as audiências, quando estiver em
funcionamento a Comissão de Sistematização.

Não chamaria essas audiências de palestras,
ou apresentações doutorais ou coisas desse tipo.
No meu entender, seria uma leitura critica, por
parte da sociedade e de seus representantes, do
trabalho até aqui produzido pelas Subcomissões.
Damesma forma que estamos fazendo essa relei
tura através do Relator de cada Subcomissão e
de exposições dos Constituintes,também a socie
dade teria condição de fazer essa leitura e mostrar
o seu dissentimento ou sua concordância com
pontos ou com a totalidade das propostas apre
sentadas.

Para citar um exemplo, agora mesmo estive
mos, o Relatore eu, com o MinistroCelso Furtado,
da Cultura, e S. Ex" nos apresentou uma série
de observações sobre aquele anteprojeto que ha
viam escapado, quando da discussão, por parte
do Relator,ConstituinteJoão Calmon, são pontos,
a meu ver, de extraordinária clarividência, e pro
movem uma simplificação do texto. Talvezoutras
personalidades poderiam fazer essa leitura crítica
e essa avaliação e suscitar debates, levantando
pontos que até aqui não haviam sido enfocados.

Seria como se a sociedade funcionasse, no ca
so, como um espelho de alerta, para testarmos
até que ponto estamos evoluindo certo.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
A idéia de V.Ex"é muito boa.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Já não ê mais uma palestra solta, uma divagação
sobre ciência, tecnologia, educação. Já seria uma
leitura crítica.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Lembro-me que, quando V.Ex"apresentou a pro
posta, tinha realmente esse objetivo. Meu único
receio é quanto à capacidade físicado nosso Rela
tor de se fazer presente no esforço de escrever
o relatório,o seu substitutivo, e simultaneamente
estar aqui conosco. A idéia de V. Ex" é muito
boa.

Fica como sugestão que esta Comissão, inde
pendentemente de ter concluído o seu trabalho
através .do relatório do eminente Relator, tenha
a possibilidade de continuar com alguns debates
que venham a enriquecer o trabalho que estamos
fazendo, tendo em vista que não se esgota aqui
a possibilidade de podermos alterar o relatório.
Na Sistematização, os trabalhos são muito mais
rígidos. Posteriormente, quando em Plenário, po
deríamos ter eventualmente alguma proposta de
emenda ao relatório que daqui sair.

O SR. RELATOR (Artur da Távola)- Sr. Presi
dente, o Constituinte Octávio Elísio está fazendo
uma proposta muito criativa.

Vejamoso que vai ocorrer ao término dos traba
lhos, exatamente no dia 15: o Relator e o Presi
dente, bem como os Relatores das Subcomis
sões, vão para a 'Comissão de Sistematização,
são 8 Constituintes; todos os demais Membros
desta Comissão, que tiveram uma fase intensa
de trabalho na Subcomissão, que vão ter uma
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fase aguda de trabalho na Comissão, vão passar
por um período de quase 45 dias ou 30 dias
absolutamente parados.

O Constituinte Octávio Elísioestá trazendo uma
sugestão que realmente me surpreendeu. Se acei
ta, essa sugestão dará oportunidade a que esta
Comissão se mantenha reunida permanentemen
te em torno desses temas, num trabalho de forma
ção mais profunda da própria convicção, e, ao
mesmo tempo, de extensão da sua audiência a
figuras importantes das várias Comissões.

Efetivamente, não se daria no prazo exíguo de
3 dias desta semana. Podemos, nestes 3 dias,
trazer aqui algumas figuras. Mas, para um apro
fundamento real da convicção, o mês seguinte
inteiro, propiciando o funcionamento da Comis
são, seria de alta valia. Seria como se dar a essa
etapa também um caráter cultural subsidiário im
portante. Esta é uma Casa também formadora
de cultura.

Se há uma sabedoria por trás ou por dentro
da sistemática adotada pela Assembléia Nacional
Constituinte, é a de que os Constituintes se irão
apropriando dos assuntos gradativamente.

Estou vivendo esta experiência, assim como
os outros Relatores, mas o mesmo não ocorre
com os demais Constituintes. Todos temos uma
visão de mundo, temos uma formação específica,
temos alguma decisão sobre determinados temas
e contudo, o trabalho da elaboração jurídica é
de tal natureza delicada que, a cada texto, se ilumi
nam ângulos interiores nossos que não estavam
iluminados. Não podemos ter a pretensão de, já
nesta etapa, termos convicção plena sobre todos
os assuntos que nos cabem. Há uma pressa ine
rente ao processo que perturba a clareza.

Vou dar a V.Ex'" um exemplo: trabalhei, neste
fim-de-semana, bastante nos relat6rios das Sub
comissões de Comunicação, Ciência e Tecno
logia e da Família, do Menor e do Idoso, e da
Educação, Cultura e Esportes. Não acabei ne
nhum desses itens. No de Educação, Cultura e
Esportes, por exemplo, várias vezes me perguntei
se não estaria incapaz de ver com clareza, não
as idéias minhas presentes ali dentro nem as do
meu Partido, mas de ver se não havia ali um
excesso de legislação que não cabia à Consti
tuição.

Não conseguia ver claro.

Se tivermos abertura interior e humildade para
reconhecer que os nossos mecanismos decisó
rios e a nossa formação de convicção, por mais
arraigados que sejam, são tênues em relação à
pluralidade dos assuntos, vai ganhar esta Assem
bléia Nacional Constituinte, vaiganhar o processo
de elaboração e vamos ganhar nós.

O prazo da Comissão, só agora fica claro, é
pequeno demais. Hoje é possível ver que foi dado
um prazo grande demais às Subcomissões e pe
queno demais à Comissão.

Esta congrega Constituintes que não partici
param especificamente da discussão nas Subco
missões.

É muito sério, pois eles estarão decidindo aqui
sobre o direito à vida, problemas como o aborto,
como a educação pública ou privada; problemas
de alta complexidade no campo da ciência; pro
blemas difidlimos, como o da organização do
que seria a democratização da comunicação no
País; problemas ligados diretamente à formação

do menor brasileiro; problemas ligados ao idoso,
e problemas que as outras Comissões não vivem,
porque tocam não a opinião dos Constituintes,
mas a convicção, a visão de Mundo.

Perdoem-me estar-me estendendo, talvez até
numa forma de desabafo, aproveitando o calor
confidente deste fim de tarde, para a votação ser
consciente é preciso que seja realmente sedimen
tada, aprofundada.

A sugestão do Constituinte Octávio Elísio dá
aos Constituintes uma oportunidade de perma
nência no tema, que, sem dúvida, enriquecerá
o nosso processo. Tenho certeza de que, depois
de um mês, ouvindo novamente a sociedade, de
bruçando-me sobre o que foi votado, formando
melhor a convicção, em Plenário, que é o mo
mento da decisão, estaremos todos absolutamen
te preparados para o que vamos votar.

O SR. CONSTITUINTE OCfÁVlO EÚSIO
Peço permissão ao ilustre Relator para reforçar
as suas primeiras observações.

O prazo da Comissão é realmente muito curto,
especialmente porque aqui, na Comissão, neste
curto período de que dispomos de 15 dias até
à conclusão final do relatório, teremos que dar
uma forma final.

Quando discutíamos o Regimento Interno da
Constituinte, houve preocupação muito grande
de se evitar que a Sistematização não assumisse
o papel de uma grande Comissão com toda a
responsabilidade sobre a elaboração do texto
constitucional. Deu-se-lhe um mês de trabalho,
mas com a competência de apenas articular os
textos, sem interferir no seu conteúdo.

Portanto, o que vamos produzir aqui, na Comis
são, deve ser muito pr6ximo do que vai ser afinal,
em termos do anteprojeto a ser levado a Plenário,
para receber emendas durante um mês.

Portanto, o prazo é curto. Temos que aprovei
tá-lo ao máximo, para que, dentro da nossa res
ponsabilidade, possamos produzir aquele texto
melhor possível, na amplitude de responsabili
dades desta Comissão. Terminado o trabalho de
elaboração do relatório que V. Ex", eminente Rela
tor, irá produzir, seria da maior riqueza tivéssemos
oportunidade de discutir com a sociedade não
apenas propostas que ela tenha a nos trazer, como
também o que produzimos a partir das sugestões
recebidas em audiências públicas.

Temos, por exemplo, um texto produzido na
área de Educação, e vamos ouvir diversos seg
mentos da sociedade, e dizer, então, que este
é o texto que produzimos, tendo em vista conflitos
de opiniões e possibilidades concretas em termos
de texto constitucional, enfim, com as limitações
que temos, este é o texto que produzimos. Vamos
rediscutir e, a partir daí, receber eventuais contri
buições, que poderemos levar a emendas, quan
do o texto estiver, durante um mês, sendo discu
tido, e recebendo emendas em Plenário.

É esta a sugestão que trago a V. Ex"

A sugestão que o ilustre Presidente nos trouxe,
desde o primeiro momento, em termos de várias
audiências a pessoas e entidades, é, sem dúvida,
da mior importância. Na medida do interesse do
Relator, serão muito bem-vindas neste momento.

Peço a V. Ex"que considere, numa fase poste
rior, tenhamos oportunidade de retomar à socie
dade civil, que esteve conosco trazendo as suas
sugestões, para levar os resultados que produ
zimos a partir dessa contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Sem dúvida, nobre Deputado Octávio Elísio, a
proposta de V. Ex"tem pleno acolhimento e total
simpatia desta Presidência. Vamos envidar esfor
ços no sentido de objetivar a realização dessa
proposta, para que a Comissão prossiga com a
discussão do seu tema específico, mesmo parale
lamente ao funcionamento da Comissão de Siste
matização.

Quanto à nossa proposta, considerando que
quase não temos tido quorum para deliberação,
e o Regimento é omisso quanto à necessidade
de deliberação, por votação, sobre as pessoas
a serem convocadas, pediria ao Plenário que vale
delegar a esta Presidência e ao Relatora faculdade
de decidir sobre a convocação ou não e sobre
quantos e quem convocaríamos para uma ou ou
tra audiência que se fizesse necessária para a
complementação do texto.

Hoje, tivemos uma discussão relevante sobre
questão genética. Seguramente teríamos que ou
vir alguma autoridade que nos ajudasse a tomar
uma posição a respeito do assunto.

Se fosse possível, pediria ao Plenário que nos
delegasse essa atribuição. Eu discutiria com o
Relator, de acordo com o interesse de S. Ex" e
com o que venha a demonstrar em contatos que
teremos informalmente com os Srs, Constituintes,
se poderemos convocar ou não algumas das per
sonalidades sugeridas.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, concordo inteiramente com as
preocupações do Relator no que diz respeito a
essa etapa do trabalho, em que há uma concen
tração muito maior no texto já proposto, para
a elaboração do seu anteprojeto e estudo das
emendas, para o seu acolhimento ou sua rejeição.

Sobre a fase das chamadas audiências públi
cas, o Regimento foi muito preciso, quando, no
ert, 14, estabelece que elas ocorrem nas Subco
missões. É justamente a fase de coleta de infor
mações para possibilitar a elaboração do texto
constitucional. Não há referência a audiências nas
Comissões Temáticas.

Concordo também com V.Ex"quando defende,
pelo menos, a necessidade de alguns temas virem
a ser debatidos na Comissão Temática, para me
lhor esclarecimento até do voto de cada Consti
tuinte; até mesmo com esse adendo, muito feliz,
do Constituinte Octávio Elísio, para que esse tra
balho tenha prosseguimento após a conclusão
do trabalho da Comissão, na etapa onde somente
5 Constituintes integrantes da Comissão estarão
na Comissão de Sistematização como represen
tantes da Comissão: o Presidente, o Relator da
Comissão e os três Relatores das Subcomissões.

Para conciliar tudo isto, faço uma sugestão,
desde já dizendo que concordo inteiramente que
este assunto fique delegado a uma decisão da
Mesa. O Relator, especialmente nesta semana e
na quarta e quinta-feiras da próxima semana,
quando se encerra o prazo de apresentação, das
emendas do seu primeiro anteprojeto. S. Ex" vai
precisar de um tempo totaI acredito até que vá
ter que varar as madrugadas, pois esta foia minha
experiência como Relator da Subcomissão, e era,
pelo menos teoricamente, um terço do trabalho
que S. Ex"vai ter agora.

Devemos dar uma destinação bastante apro
priada a esse período.
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Sr. Presidente, os Constituintes, como um todo,
estão agora tomando conhecimento dos projetos
dasoutras Subcomissões e das outras Comissões
Temáticas, até mesmo para oferecimento das
suas emendas. Pessoalmente, confesso, apresen
tei sugestões constitucionais a outras Comissões,
não sei qual foio destino e não pude ainda verificar
se terei oportunidade de apresentar emendas a
respeito daquelas sugestões que apresentei. Por
quê? Porque está sendo muito utilizado no seg
mento que nos cabe.

A minha sugestão é que na hipótese de um
tema em que realmente haja interesse de aprofun
damento, que a Presidência junto com o Relator
convoquem a reunião, convidando as autorida
des, podendo até ouvir dos integrantes da Comis
são quais esses temas que, a juízo de uma boa
parte do grupo, ainda mereceriam aprofunda
mento, mas se deixando, realmente, um prazo
maior para o Relator, porque é fundamental, nes
ses debates, a presença do Relator, senão de pou
co adiantará, para efeito prático do trabalho, o
debate realizado, e também deixando um pouco
de tempo para que os Constituintes possam tratar
dos temas das outras Comissões nos seus gabine
tes, no estudo que se toma necessário. Ou seja,
só tenhamos as audiências e debates aqui daque
les temas que, na discussão desses dias, tenham
surgido como tema ainda nebuloso.

V. EX foi feliz ao citar o caso das pesquisas
em genética humana, que, confessei aqui pela
manhã, para mim, como Relator, é tema ainda
nebuloso, e merece ser aprofundado. Caso tenha
mos mais dois ou três temas-dessa ordem, cabe
ria, mas, para tomarmos a discutir educação, cul
tura, de modo geral, estaremos comprometendo
a presença de um número maior de Constituintes,
e se tomaria até, talvez para efeito de opinião
pública, uma imagem um pouco distorcida, como
se fosse falta de interesse, quando, na realidade,
não se trata disso. É que muitos outros afazeres
estão requerendo a presença e a participação dos
Constituintes neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muitoobrigado a V. EX, nobre Deputado Eraldo
Tinoco. V.EX deu uma última demão a este as
sunto. Já estamos suficientemente instruídos, es
tamos todos de acordo com esses pontos todos.
Então, podemos voltar ao objetivo desta reunião.

Não temos nenhum orador inscrito.

Como Presidente, aproveitando a presença de
V. Ex", provocarei discussão de alguns artigos
deste anteprojeto. Assim, peço especificamente
a V. EX, faça um comentário ao § 2° do art. 6°,
na Seção Iíl, do Idoso, onde se fala em aposen
tadoria aos 65 anos, garantida para os homens
e aos 60 para as mulheres, se assim o desejarem.

O espírito dominante nesta Constituinte é o da
época, é o da igualdade entre o homem e a mu
lher, é o espírito de isonomia, é o espírito do
tratamento absolutamente sem qualquer discri
minação, sem qualquer separação, sem qualquer
crivagem entre essas categorias homem e mu
lher. Este é o espírito dominante, é a vontade,
inclusive ao que parece, da maioria das represen
tações femininas que aqui se fizeram presentes.

Além do mais, as estatísticas mostram que as
mulheres, biologicamente, são mais imunes ao
passar dos anos do que os homens; as estatísticas
mostram que o envelhecimento é mais precoce

no homem; inclusive as estatísticas de falecimen
to mostram que as mortes são mais precoces
no homem do que na mulher. A mulher seria
tão resistente a qualquer tipo de trabalho quanto
o homem, do ponto de vista estritamente bioló
gico, e agora também do ponto de vista psicos
social, porque as organizações de mulheres co
meçaram a levantar esse tabu de que haveria uma
fragilidade que obrigasse a um tratamento espe
cial da mulher perante a lei.

Já que em outros Capítulos da Constituição
temos falado em igualdade do homem e da mu
lher, inclusive até a denominação de uma das
Subcomissões também fala em direitos do ho
mem e da mulher, gostaria de sabero quejustifica
a manutenção dessa desigualdade no Capítulo
da aposentadoria. Por que a aposentadoria aos
65 anos para o homem e aos 60 anos para a
mulher? E uma indagação que faço a V.EX, para
meu esclarecimento pessoal, uma vez que tam
bém terei que votar como Presidente e não me
sinto suficientemente esclarecido neste ponto.

O SR. CONSmO!NTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, temos, neste artigo, neste pará
grafo, de fazer menção ao que ocorreu no debate
da Subcomissão. Em primeiro lugar, a proposta
inicial do anteprojeto mantinha a idade limite de
70 anos, porque, no juízo pessoal do Relator, a
questão da definição dos critérios de aposenta
doria deveria caber na discussão de outra Subco
missão, em outro Título desses Direitos e Garan
tias Individuais; inclusive o assunto foi discutido
naquela Subcomissão.

O objetivo da inclusão aqui foi no sentido de
dar-se à aposentadoria por idade esse critério de
decisão do indivíduo, de cumprimento de um de
sejo pessoal, e não no sentido da compulsorie
dade, em decorrência da sugestão de uma série
de entidades, que tratam do problema do idoso,
que argumentavam que essa aposentadoria com
pulsória retira, muitas vezes, uma pessoa que se
acha ainda em plena capacidade física e mental,
retira essa pessoa do exercício de uma atividade,
condenando-a a uma segregação e a uma atitude
psicológica inadequada de se tomar ou de se
aéhar um inútil,uma vez que aposentada compul
soriamente. O objetivodo tratamento aí foiapenas
este, em benefício do idoso, da sua não-segre
gação, da sua não-discriminação, colocar o con
ceito da aposentadoria por idade, não o conceito
de compulsoriedade, mas de voluntariado. Orna
aposentadoria voluntária, se assim o desejar aque
le indivíduo.

Esse parágrafo recebeu duas emendas: uma,
diziarespeito ao problema de uma diferenciação
regional; da ilustre Constituinte Eunice Michilles,
que comentava, no seu arrazoado, que em algu
mas regiões do País as condições são muito mais
precárias, muito mais ditrceis do que em outras
regiões, por isso a vida útil é menor, a expectativa
de vida é menor e, neste sentido, a aposentadoria
por idade deveria ser considerada dentro desse
aspecto de uma diferenciação regional; outra
emenda foiesta que estabelece uma idade menor
e uma diferenciação entre o homem e a mulher.
Os argumentos foram que a mulher, pela sua
função de procriação, pela sua atividade domés
tica, que normalmente ela acumula com uma ati
vidade de trabalho externo, que conduz a um des
gaste maior, e, conseqüentemente, ela deveria ter

um amparo mais adequado, com a diminuição
da sua idade de aposentadoria. Este foi o argu
mento que prevaleceu, até contra a opinião inicial
do Relator, que mantinha uma mesma idade e
mantinha os limites atualmente existentes, dos
70 anos. Prevaleceu, na opinião da maioria da
subcomissão, a emenda que reduzia tanto para
homem quanto para a mulher, mas uma educa
ção maior para a mulher, em função dessas con
dições biológicas e dessas condições do seu exer
cício profissional, que normalmente são acumu
ladas com funções também dentro do lar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, com todo respeito, discorda
de V. EX no essencial das suas colocações. Evi
dente que não fazemos qualquer objeção quanto
ao caráter de compulsoriedade ou de volunta
ríedade da aposentadoria, até que poderia ser per
feitamente mantida a compulsoriedade a partir
de certa idade. Também a forma liberal como
ficou, "se assim o desejarem", atende ao espírito
da época, do respeito à vontade individual.O es
sencial não é este ponto. A questão é a desigual
dade e a redução da idade para aposentadoria
A idéia de que existia uma sobrecarga adicional
biol6gica sobre a mulher, por qualquer razão, por
qualquer fato - gravidez, níveis hormonais no
sangue - absolutamente não corresponde à rea
lidade. A natureza provê o organismo feminino
também de defesas adicionais a essa sobrecarga.
Sabemos que uma gravidez, por exemplo, até re
juvenesce uma mulher, acontece, às vezes, de
surgirem espinhas, acontece a pele adquirir uma
textura juvenil, isso tudo por conta de defesas
naturais que a natureza carreia à mulher. Àmedida
em que a sociedade vai-sé urbanizando, há uma
tendência de assimilação do tipo de atividade,
há uma tendência para diminuir as diferenças en
tre atividades profissionais, cada vez mais são do
mesmo gênero para o homem e para a mulher.
E há um fato importante a considerar: à medida
em que nos aproximamos do século XXI, as pes
soas vão-se tomando cada vez mais longevas,
a expectativa média de vida está aumentando a
cada ano de maneira extraordinária, por conta
dos progressos técnicos, científicos e, evidente
mente, dos progressos da medicina. Qm homem
ao tempo do Império Romano tinha a expectativa
média em torno de 27, 30 anos de idade; um
nordestino da Paraíba tem uma expectativa média
de vida da ordem de 56 anos; creio que no seu
Estado, a Bahia, é de 64 anos; no Sul já é bem
maior; nos Estados Unidos a expectativa de vida,
já está ultrapassando os 80 anos de idade. Aten
dência é que o Brasiltambém acompanhe. À me
dida em que vão melhorando as condições de
salubridade, de higiene, à medida em que vão
sendo erradicadas as doenças de massa, à me
dida em que vamos encontrando soluções para
as doenças degenerativas, a tendência é que o
homem tenha uma vida útil cada vez maior e
não menor, como supõe o anteprojeto de V. EX
É uma opinião pessoal, um assunto para refletir
mos conjuntamente. Não vejo nenhuma razão ob
jetiva, legal, moral, social, econômica ou de qual
quer natureza, para se dar um tratamento dife
rente ao homem e à mulher, no que diz respeito
à idade para aposentadoria. Tenho sérias dúvidas
quanto à lógica de se reduzir o tempo para apo
sentadoria, na medida em que a vida útildas pes
soas vai aumentando, e tenderá indefinidamente
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para aumentar, quando ultrapassarmos os um
brais do século XXI.

Ao final - é uma impressão pessoal -, nem
mesmo as mulheres estão pedindo mais essa di
ferença que está prevista, esse tratamento diferen
ciado, esse tratamento patemalista, que eu cha
maria matriarcalista, no caso, que beneficia sem
necessidade, estebelece essa diferença de sexo
que vem tendo um combate diutumo, travado
no Brasil e no mundo, para ser abolido.

Vamos voltar à reflexãoo assunto, no momento
oportuno. Estamos tomando contato com o ante
projeto pela primeira vez hoje, mas ficam ai estas
observações.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, só um adendo.

Pessoalmente concordo com todos esses argu
mentos, tanto assim que, no anteprojeto original,
mantinha uma mesma idade, e a idade atual
mente requerida, de 70 anos. Mas foi objeto de
uma emenda e essa emenda foi destacada, teve
voto contrário do Relator, e foiaprovada pela Sub
comissão.

Realmente não me sinto a pessoa mais apro
priada para contra-argumentar com V. EX, até
porque concordo com todas essas preocupações
e afirmativas. É evidente que o autor da emenda
que foi destacada e, por fim, acolhida, talveztives
se melhores argumentos para esclarecer esta ma
téria. Apenas quis situar-me, porque a matéria
entrou nesse artigo, e a forma como foi tratada
na Subcomissão. Temos aqui uma Constituinte
mulher, não sei se S. Ex" vai opinar sobre este
assunto. O autor dessa emenda não foi uma mu
lher, o autor foi um Constituinte do sexo mascu
lino e que, naturalmente, tem as suas razões. Tal
vez em outro debate possa esclarecer melhor as
suas razões e as suas opiniões.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Gostaria de ouvir da Deputada Rita Camata, o
sentimento médio das mulheres a respeito dessa
diferença de idade para aposentadoria.

A SRA. CONSTITUINTE RITA CAMATA - Sr.
Presidente e Sr. Relator, costumo dizer que nós
lutamos pela igualdade, mas como pela perma
nência dos privilégios.

Essa emenda não foi apresentada por nenhu
ma mulher, mas reflete um anseio, um apelo de
toda mulher trabalhadora rural, que tem, realmen
te, um desgaste muito maior do que a mulher
urbana, já que tem também os afazeres da casa;
são 6,~ 8, 9 filhos, quando também, na roça,
ela vai lutar ao lado do seu marido.

Talvez refletindo toda essa vontade da mulher
trabalhadora rural, faremos justiça a essa mulher
que realmente tem dupla, tripla jomada. Não vejo
nada demais que ela tenha o seu direito adquirido
talvez mais precocemente que o homem. Luta
mos também no momento da defesa do homem:
o professor tem a aposentadoria aos 30 (trinta)
anos, a mulher aós 25 (vintee cinco) anos. Deveria
ser igual. Neste ponto, defendemos essa desigual
dade num direito adquírído por nós mulheres e
esperamos que conste da nova Constituição.

O SR. RELATOR (Arturda Távola) - Uma per
gunta. V.Ex"acha que isso atinge especificamente
a mulher rural? Ou deve atingir também a mulher
urbana?

ASRA CONSIITUINTE RITA CAMATA- O ape
Io que entendemos mais forte foi da mulher rural,
da trabalhadora rural. Se é compulsório, que seja
um direito de todas as mulheres, não seja só con
siderado como um privilégio.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muitoobrigado a V.Ex"

Uma indagação ao nobre Relator, a respeito
do § 1°,do art. 5°,da Seção li,referente ao menor,
que diz:

"A adoção por estrangeiro só será permi
tida nos casos e condições previstos em lei."

O art. 5° diz, no seu caput:

"Aadoção de menores brasileiros e estran
geiros radicados no Brasil será estimulada
pelos poderes públicos, com a assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, na for
ma da lei."

O caput do art. 5° dá um tratamento muito
elevado à figura da adoção, um tratamento muito
nobre, um tratamento muito humano, um trata
mento louvável,por todos os títulos,a essa institui
ção fundamental, importante, profundamente hu
manitária da adoção de menores, e fala que essa
adoção, quando feitapor brasileiros e estrangeiros
radicados no Brasil, além de ser bem vista e esti
mulada pelos poderes públicos, ainda terá assis
tência jurídica, incentivos fiscais e subsídios. No
entanto, cerca-se de condicionamentos, quando
fala em adoção por estrangeiro. A adoção é um
ato de amor em si mesmo, independente de onde
o estrangeiro esteja radicado, se no Brasil ou se
em outro país.

Emque se baseou a Subcomissão para estabe
lecer essa diferença de tratamento para a figura
da adoção quando feita por estrangeiro radicado
no Brasil ou estrangeiro, por suposto radicado
em outro país, porque também o artigo não defi
ne, só fala em adoção por estrangeiro, só é permi
tida nos casos e condições previstos em lei?Supo
nho que se refiraao estrangeiro radicado em outro
pais, por contraposição à figura do estrangeiro
radicado no Brasil, que está explicitado no caput
do artigo. O que é que toma a adoção diferente
quando .feita por estrangeiro radicado no Brasil
ou por estrangeiro radicado em outro pais?

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, é mais um aspecto da dificuldade
que a aprovação da emenda traz ao texto.Aversão
inicial tratava do problema da adoção por brasi
leiros, cabendo, neste caso, os incentivos fiscais,
assistência jurídica, na forma da lei. Este caput
do artigo mereceu emendas e duas delas foram
destacadas e aprovadas, aliás todas duas emen
das aditivas: uma incluía o problema dos estran
geiros radicados no Brasil,para efeito de adoção,
com o mesmo status do brasileiro, isto é, mere
cendo o amparo do Estado, dos poderes públicos,
em termos de assistência jurídica, incentivos fis
cais e subsídios; a segunda emenda, justamente
esta do subsídio, na versão original tínhamos ape
nas assistência jurídica e incentivos fiscais. Na
realidade, ela não chega a se contradizer com
o § 1°, a inclusão dos estrangeiros radicados no
Brasil.Talveza redação possa ser um pouco mais
clara, no sentido de que este § 1°se refiraa estran
geiros não radicados no Brasil. O Relator se viu
impossibilitado de fazer esta adição, desde quan
do não houve emendas a respeito, e já no mo-

mento da votação se entendeu que o texto original
só podia ser alterado por intermédio de alguma
emenda.

O espírito permaneceu: quando radicado no
Brasil, o estrangeiro já se submete a uma série
de procedimentos legais da autoridade brasileira,
que fazuma completa checagem das suas condi
ções de permanência no Pais, e o Ministério da
Justiça se pronuncia formalmente quanto à con
veniência da permanência desse estrangeiro no
Pais. Então, se entende que esse estrangeiro radi
cado no Pais já preenche condições outras que
recomendam a hipótese de adotar uma criança
brasileira.

Com relação ao § 1°,a questão é outra. A im
prensa tem noticiado, freqüentemente, problemas
de tráfico de crianças, problemas de uso inade
quado de instituições para efeito dessas adoções
por estrangeiros, enfim, uma série de problemas
que não nos garantem da validade, da seqüência
que essa adoção vai trazer à vida da criança que
venha a ser adotada. Propostas havia no sentido
de simplesmente proibir que estrangeiros adotas
sem crianças brasileiras. Era uma proposta que
realmente não tem amparo na prática, porque,
se uma família estrangeira tem interesse e desejo
de adotar uma criança brasileira, pessoalmente
não vejo por que proibir, desde que essa família
tenha determinadas condições, tenha determina
das características, que naturalmente não caberia
no texto constitucional mencioná-Ias, mas algu
mas vieram à bailam. Por exemplo, se elas vies
sem ao pais para se submeter a um processo
de verificação, como ocorre com o brasileiro que
vai adotar uma criança, ou que as missões diplo
máticas, as repartições diplomáticas no Brasil fi
zessem essa verificação In loco, P1U'a constatar
das condições, estabilidade emocional, econômi
ca etc, dessa familiaque quer adotar uma criança
brasileira, enfim, uma série de condições que são
requeridas para os brasileiros, e que, muitas vezes,
a lei não estabelece condições semelhantes para
os estrangeiros, que, até por procuração, muitas
vezes adotam uma criança brasileira. Daí esse
parágrafo, dizendo que a adoção por estrangeiro
só é permitida - se se está dizendo que só é
permitida, é obvio que não se está proibindo 
nos casos e condições previstos em lei.Quer dizer,
que a lei ordinária depois venha a estabelecer
uma série de condições, talvez até um rito espe
cial,para a adoção por estrangeiros não radicados
no Brasil.

Este foi o espírito. Talvez no texto não fique
bem claro, em função dessa inclusão dos estran
geiros radicados no Brasil,a emenda foiaprovada,
que eles tenham também estas facilidades de
apoio jurídico, de incentivo fiscal e até de subsí
dios, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, este é um ponto sobre o qual
também a Presidência, com o devido respeito,
sugere uma reflexão mais aprofundada. Estamos
de pleno acordo que devam ser estabelecidas
condições para a adoção, mas tanto para estran
geiros como para brasileiros. Também um cida
dão brasileiro que venha a adotar uma criança
deve ter condições físicas perfeitamente claras.
Se, por acaso, é portador de uma doença infecto
contagiosa, se não tem responsabilidade, se não
tem condição de outra ordem para manter a crian
ça adotada, é possível que esses condicionamen-
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tos possam ser estabelecidos em lei. Não com
preendo a razão da discriminação em relação ao
estrangeiro, que também deve ser objeto de inves
tigação.

Chamo a atenção para uma colocação muito
feliz do Relator Artur da Távola, quando S. Ex
lembra que devemos ter sempre um pensamento
prospectivo quando da elaboração de nossos tra
balhós; temos que pensar que estamos evoluindo
para um mundo virtualmente sem fronteiras. Es
tamos evoluindopara uma espécie de aconchego
SÓ, em que a humanidade se tome virtualmente
uma única família. Na medida em que o tempo
passa, na medida em que os meios de com~i

cação progridem, na medida em que essa noçao
de espaço e de tempo vai-sealterando, tanto espa
ço como tempo social vão encurtando, temos
que considerar que essas discriminações em rela
ção a estrangeiros tendem naturalmente a se dis
sipar, e devemos trabalhar no sentido que elas
sejam dissipadas, da mesma forma como espera
mos que os outros países também assim proce
dam.

Por exemplo, neste momento o Brasil trabalha
por uma integração latino-americana, o Brasiltra
balha para que a América Latinavenha a se cons
tituir,num breveespaço de tempo, num só espaço
econômico social e eventualmente até político,
da mesma forma que a Europa, o mercado euro
peu passou uma integração política que tende
a se situar cada vez mais, apagando as fronteiras
entre nações. É possível que em breve espaço
de tempo já não tenhamos muita separação entre
brasileiros e argentinos, entre brasileiros e uru
guaios, venezuelanos etc., e, no futuro, essa ten
dência deverá evoluirem relação a outras regiões
do Mundo.Hoje,por exemplo, já não há diferença
entre um cidadão brasileiro e um cidadão portu
guês; o cidadão português já não é mais.UfT) es
trangeiro aqui, no Brasil.Tendemos, então, para
essa integração.

O que se passa na adoção é apenas uma mu
dança de paternidade. Uma vezoperada essa mu
dança de paternidade, tenho a impressão de que
para o ser adotado pouco importa que o novo
pai seja estrangeiro ou brasileiro. Recordo-me,
quanto nos comovemos, com a adoção em mas
sa feita por americanos ao cabo da Guerra do
Vietnã; recordo-me também de como saudamos
com entusiasmo a adoção feita por europeus de
crianças africanas. Istotudo mostra uma solidarie
dade existencialque é própria, inerente à condição
humana. Estamos todos num barco só. Devemos
trabalhar no sentido de que as discriminações
entre pessoas, nacionalidades, raças, tendem,
sempre e progressivamente, a desaparecer.

Não quero levantar uma objeção formal ao pa
recer de V. Ex', reservando-me, evidentemente,
para uma análise mais aprofundada um pouco
mais adiante.

Pergunto ao eminente Relator se tem alguma
consideração a fazer. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte Antônio de
Jesus.

O SR. CONSmUINTE ANT6NI0 DE JESUS
-Sr. Presidente, estava observando atentamente
as exposições sábias e oportunas de V. Ex' e do
nobre Relator.

Checando, aqui, a nossa mente a refletirmais
lII11 pouco sobre a nossa grande responsabilidade
como Constituinte, que pretendemos elaborar

uma Constituição que venha a corresponder à
aspiração do povo brasileiro, que venha propor
cionar uma unidade dos brasileiros nos princípios
de liberdade, de democracia, de igualdade e de
justiça, e pensando nestes qualificativos e noutros
também, eu observava que, em se tratando do
assunto de adoção de crianças, uma criança ado
tada, desde que aquele que se propõe a adotá-Ia
esteja integralmente possuído dos devidos valo
res, sejam morais, sejam sociais, ou até econô
micos, para substituir a paternidade, seja ele ho
mem ou mulher, é importante que se saiba. E
achei oportuno quando advertiramque o adotante
seja uma pessoa que tenha estas qualidades para
corresponder à necessidade do menor e desde
que haja - sabemos que muitas mães ou muitos
pais, até para ficarem livresde suas crianças, vão
querer até, como acontece hoje, sejam abando
nadas na porta de alguém, ou dentro do próprio
hospital, e outras, como vi até em determinado
lugar, até jogadas sobre o formigueiro;então, pre
cisa a sociedade estabelecer alternativas.Pergun
to: somente através da FEBEM,através do Núcleo
de Recepção e Triagem da Fundação do Bem
Estar do Menor? Já é uma alternativa, mas que
haja incentivos.Apessoa que se apresenta devida
mente habilitada para adotar uma criança não
precisa ser discriminada, se está radicada dentro
de um pais ou outro. Desde que a pessoa preen
cha aqueles requisitos que deverão ser formali
zados, preencheu devidamente, passou aí pelo
laudo jurídico e eficaz,seja essa criança adotada.
Como V. Ex-muito bem lembrou, o caso de ado
ção de crianças estrangeiras por outros países,
é importante servir de exemplo para nós.

Observando o que o Relator expôs, devemos
ocupar o tempo, oxalá,estimulando mais a partici
pação dos Constituintes, para que possamos es
gotar precisamente esse tempo com eficiência,
com criatividade, com produtividade. Inclusive
que seja em caráter progressivo ou em caráter
de instâncias, mas que cada uma delas seja em
caráter progressivo, ou gradativo,que os assuntos
numa primeira instância debatidos, numa Subco
missão e agora, dentro da comissão temática,
possamos repassar essas experiências, com mais
profundidade, com mais aperfeiçoamento, uns
para 05 outros. Nessa troca de experiências quem
tem a ganhar não são apenas 05 Constítulntes,
sobretudo a sociedade, que espera muito de nós.
Devemos respeitar muito bem esse período ago
ra, e, se já foi satisfeito em outra instância, deverá
sê-lo ainda nesta.

Agora, colocarei algumas indagações: o que
está faltando para uma melhor participação? Seria
uma conveniência de horário ou uma alternativa
de um novo horário? Ou seria uma comunicação
ou uma estimulação comunicativa maior para que
os integrantes da Comissão estejam presentes?
O que está faltando? Será o local? Serão outras
atividades paralelas, coincidindo no mesmo horá
rio? Então, devemos fazer um estudo sobre estes
pontos, pará ver se temos condições de alocar
mais os Srs. Constituintes para debater na maior
amplitude possível, este assunto e que ele tenha
realmente um refinamento, que, como disse, seja
gradativo e, quando chegar à Comissão de Siste
matização e, por fim,ao Plenário,esteja suficiente
mente cumprido dentro daquilo que propusemos,
para que a sociedade brasileira tenha a ganhar.
O objetivo,o nosso pensamento é que tenhamos

uma Constituição que seja sensata, justa e prati
cável.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
O apelo do nobre Deputado Antônio de Jesus
ao debate, à participação, a sua convocação à
discussão calou fundo em todos nós. A nossa
esperança é de que os Membros desta Comissão
venham a debater todos os artigos desses ante
projetos, debatê-los até à exaustão, examinando
todos os ângulos. Ninguém pode confiar que os
assuntos sejam concluídos, porque a Subcomis
são específica, encarregada do assunto, levou a
discussão a níveis de intensidade nunca vistos.
No entanto, Membros das outras Subcomissões
que não participaram do debate específico de ca
da uma, os outros dois terços que não partici
param do debate da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso, por exemplo, os dois terços
que não participaram do debate sobre ciência
e tecnologia, não é possível que estejam todos
já suficientemente informados e instruídos e em
condição de votar. Se for assim, temos de louvar
aos céus que estamos numa Assembléia de ilumi
nados.

Chamo a atenção para o risco de passarmos
à base da celeridade,a vol d'oiseau, sem o cuida
do de examinar todos os ângulos.

Os espanhóis gostam de dizer "todo depiende
deI cristalpor donde se mira". Há realmente fatos
escondidos dentro de cada artigo que é preciso
lobrigar com muito cuidado, para que, quando
chegarmos à Comissão de Sistematização, o nos
so texto já tenha uma consistência, já tenha uma
consolidação bastante forte, a ponto de ser a espi
nha dorsal sobre a qual vai-se debruçar e que
terá aceitação da Comissão de Sistematização e,
se Deus quiser, do Plenário.

Assim, louvo a invocação de Y. Ex-ao debate,
e espero que isso venha a fazerproselitismojunto
aos nossos Pares e todos possam imbuir-se deste
mesmo espírito que move V.Ex" na tarde de hoje.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nel
sonAguiar.

O SR. CONSmUlNTE NELSON AGUIAR 
Debatamos, então, Ex-

Gostaria que este assunto adoção, realmente,
merecesse um debate amplo, profundo e que pu
déssemos contar, inclusive, com a presença de
especialistas no assunto, daí por que sugeri o
nome do Dr. Jorge Uchôa de Mendonça, Juiz
de Menores na cidade de Niterói, no Estado do
Riode Janeiro, e Presidente da Associação Brasi
leira de Juízes e Curadores de Menores. Temos
algumas posições divergentes, mas temos muitos
pontos comuns no tocante à adoção de menores
por estrangeiros.

Acabo de fazer uma sugestão ao Constituinte
Relator, Artur da Távola, na questão da adoção
de menores por brasileiros. Fiz uma sugestão,
para que acrescentasse a adoção e o acolhimento
do menor no lar.

A Nação brasileiraprecisa caminhar muito nes
ta direção. Citeiaqui, outro dia,o exemplo, o gesto
comovente que ocorreu na Nicarágua. Os nícara
guenses haviam perdido cerca de 16 mil famílias
na guerra contra Anastásio Somoza, resultaram
63 mil órfãos de guerra. Num primeiro momento,
a posição da sociedade nicaragüense foi no sen
tido de construir abrigos, orfanatos, dar a criança
à adoção. A reação das famílias dos soldados
da Nicarágua não se fez esperar, e eles emitiram
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à Nação a seguinte proclamação: "Os filhos dos
nossos irmãos são nossos filhos; nossos lares se
rão seus lares". E num movimento nacional todas
aquelas crianças, todos aqueles ôrfãosde guerra
foram adotados, foram acolhidos nos lares do
povo nicaragüense, de tal forma que não se preci
sou colocar ninguém em internato nem dar ne
nhuma adoção.

O Brasil precisa ser estimulado a caminhar nes
ta direção. Não se precisa mais falar dos horrores
que ocorreram dentro de instituições daquelas
que têm a Funabem e as congêneres estaduais.
Como Presidente da Funabem, clamei ao Brasil
inteiro: "vamos fechar isto com urgência, porque
é um escândalo nacional". Temos menores pre
sos, menores que já nasceram punidos pela misé
ria, pela fome, pelo abandono, por perversões de
toda ordem. Agora são punidos, atirados dentro
de enormes casarões, onde são massificados, tra
tados muitos deles como feras. E o custo desse
menor?

Informei ao MinistroWaldir Pires, na época, que
o custo do menor no orçamento da Funabem
era de 7 salários mínimos ao mês. Aqui estamos
na expectativa de que, incentivada a família brasi
leira para acolher o menor, não precisa ser por
processo de adoção, mas ter o menor em casa,
agregado no seio da família. Quem sabe, se ama
nhã ou depois, em decorrência do amor, da afini
dade que se estabeleça, esse menor possa ser
adotado por aquela família; ela ser incentivada,
quem sabe, com o salário mínimo, levando-se
em conta o custo que tem o menor no seio da
Funabem, poderíamos colocar 7 menores no seio
de 7 lares.

Asociedade brasileira precisa encarar uma coi
sa nova nesta direção, precisa ser incentivado.
Os meios de comunicação, as igrejas, as escolas,
enfim, temos que caminhar, temos de debater
esta questão como um problema nacional, aca
barmos com esse maniqueísmo de achar que
a responsabilidade é do pai e da mãe que o gera
ram. A responsabilidade é da sociedade brasileira,
é do povo brasileiro.

Com respeito à adoção por estrangeiro, aítenho
reservas muito grandes. Esta é uma matéria onde
temos trabalhado muito. Estou há doze anos a
braços com esta questão do menor, tenho estu
dado esta questão a fundo. A questão da adoção
por estrangeiro precisa ser examinada sob dife
rentes aspectos. Chamaria a atenção dos Srs.
Constituintes desta Comissão para a questão do
aspecto político. Esse menor é detentor de uma
cidadania originária, de uma nacionalidade brasi
leira, ele nasceu aqui. Com que direito eu, só
porque esse menor está abandonado, agora vou
decidir a troca da sua cidadania, tirar a sua cidada
nia de brasileiro e transformá-lo em italiano, ale
mão, judeu, norte-americano? Com que direito
posso fazer isto? Esta, a primeiraquestão. E quem
está decidindo esta questão são os juízes. Atrás
disso tudo está o comércio da criança, estão as
casas de adoção. Na Europa, nos pontos turísti
cos, se vêem cartazes dependurados estimulando
o povo a adotar uma criança do Terceiro Mundo.
Coitados! Como têm pena do povo do Terceiro
Mundo ...Carregam nossa economia toda, o ouro,
as pedras preciosas, a madeira, e depois vão ado
tar, com a piedade cristã do seu coração, as nos
sas crianças... Esta questão tem que ser debatida
a fundo.

O gesto da adoção, penso eu, é o mais como
vente gesto de amor que possa acontecer. De
repente, alguém é estimulado a levar como filho
para o seu lar, aquele cidadão que não pôde ter
o filho do ventre, agora quer ter o filho do coração.
É um gesto extraordinário, mas não com essa
molecagem que aí está: comércio, escritórios de
advogados, casas de adoção, cidadão negocian
do como se fosse gado, como se fosse cabrito,
como se essas crianças fossem porcos e pudes
sem ser objeto de negociação.

Eu disse aqui, pela manhã, o Juizado de Meno
res do Estado do Espírito Santo, o meu amigo
Dr. Gedaer Gueiros, está envolvido num negócio
desse tipo, porque o Dr. Curador de Menores está
denunciando que de lá saíram crianças que foram
colocadas aos cuidados do Dr. José Cupertino
Neto, um advogado que trabalha aqui com esses
processos, sem passar pela Curadoria de Meno
res. O Dr, Promotor não falou nos processos e
os menores já estão aqui em Brasília, aos cuida
dos desse advogado.

O Dr. Níveo, Juiz de Menores de Brasília, não
expede mais processos de adoção para o estran
geiro. Aqui, em Brasília, os advogados que traba
lham nesses processos já foram até o Supremo
Tribunal Federal para obrigar o Dr. Níveoa expedir
processo de adoção. S. Ex"disse: "Não faço mais.
Enquanto não tivermos forma de controlar essa
negociata que vem atrás desse negócio espúrio,
não faço mais". S. Ex" não é obrigado a expedir
processo de adoção.

Pois saibam V. Ex'" que o Dr. José Cupertino
Neto está agindo através de Barbacena. O Dr.
Juiz de Barbacena já expediu, só este ano, 40
processos de adoção para o estrangeiro. Esses
menores estão saindo daqui, do Brasil, acompa
nhados de procuradores. Era de se esperar que
o casal adotante viesse, entrasse em contato com
a criança, estabelecesse afinidade com essa crian
ça, amasse, transformasse essa criança em filho
do seu coração, para depois carregarem para fora,
levarem essa criança com autorização do Juiz
e do Dt. Curador de Menores. Não. Eles estabe
lecem o contato com o casal adotante, estabe
lecem o preço, recebem o dinheiro e o menor
vai para o estrangeiro acompanhado de procu
rador.

Convenhamos que isso tem que ter um para
deiro. Não vamos chegar ao extremo de impedir
a adoção por estrangeiro, mas esse negócio hu
mano é uma coisa dramática. Mesmo porque,
temos que levar em conta que estamos sendo
irresponsáveis, enquanto a Nação, de duas for
mas, por dois atos: primeiro, o ato do abandono
- abandonamos e, depois, justificamos a adoção
irregular pelo fato de estar abandonado.

Ficamos muito tempo sem poder discutir aber
tamente os nossos problemas. A verdade é que
não tivemos, durante muito anos, liberdade para
bater de frente com esses problemas, mas a hora
chegou, e temos agora uma responsabilidade his
tórica e também um privilégio que o povo brasi
leiro nos concedeu: qual seja, o de legislar, levan
do em conta a solução desses problemas, com
prometidos com a solução desses problemas.

Precisamos aprofundar um pouco o debate
nesta questão da adoção, especialmente a adoção
por estrangeiro, que não tivemos como fazê-lo
na Subcomissão. Por isso, sugiro os nomes de
alguns especialistas ejá citei o do Dr.Jorge Uchôa

de Mendonça, Juiz de Menores da cidade de Nite
rói.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, Nelson Aguiar, só uma pon
deração, a título pessoal, um juízo pessoal sobre
esta questão.

O comércio de crianças, a venda de crianças,
é a teratologia do processo, é a aberração, é a
anormalidade, é a exceção. Não nos poderemos
orientar na elaboração da Constituição pela aber
ração, pela exceção. Não nos devemos furtar de
fazer o bem, fazer o que é certo, o que é correto,
e colocar ('') texto da lei o que é eticamente dese
jável, só porque existe o desvirtuamento, existe
a aberração e existe o fato anômalo paralelo a
isto tudo.

Desta maneira, não deveríamos também per
mitir que cidadãos brasileiros adultos viajassem
para o estrangeiro, a título provisório ou perma
nente, porque existe o tráfico das escravas bran
cas. Então, moças brasileiras também deveriam
ser impedidas de estudar no estrangeiro, porque
existe, à margem disso tudo, o crime, o tráfico
das chamadas escravas brancas, a prostituição
e o comércio de jovens brasileiras.

Este tema não pode ser politizado. É uma im
pressão pessoal. V. Ex" chama a atenção para
o Aspecto político da questão.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Da cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Exatamente.

A criança quando nasceu aqui, no Brasil, tam
bém não escolheu ser brasileira, ela não sabe
nem que existe este país continental, esta vastidão
imensa, deitada em berço esplêndido, que lhe
promete um futuro maravilhoso. Essa criança não
tem consciência de onde nasceu, não sabe que
é brasileira, não escolheu nascer aqui, nasceu aqui
por acaso. De modo que lhe é indiferente, no
instante do nascimento, onde, em que terra nas
ceu. Também não nos compete, a nós, ditar o
seu futuro e dizer que ela tem que ser brasileira,
porque nasceu em solo brasileiro. O argumento
é falacioso neste aspecto, Excelência.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Se V.Ex"me permite, direi que não, e vou provar
que não.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Logo que terminar o meu raciocínio, logo em
seguida ouvirei V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Ninguém pode lançar mão de meu filho para per
mitir a adoção dele, por quê? Porque existe a
tutela da paternidade que está comigo. Significa,
diz a lei brasileira: "que, no caso em que os pais
não podem tutelar os filhos.."

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Estamos falando em adoção, Excelência, não es
tamos falando em seqüestro. Não estamos falan
do que alguém vai tomar de um pai e levar à
força para outro lugar. Estamos admitindo que
o pai verdadeiro aceitou a adoção e permitiu que
a paternidade fosse assumida por outra pessoa,
por outro casal.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIt,\R 
Isso aí é outro ângulo da questão.
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o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Isso de livre e espontânea vontade. Ninguém to
mou o filho de ninguém.

, O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
E por isso que estou dizendo para V. Ex' que
é preciso discutir. Isso aí é um ângulo.

Por exemplo, no caso do menor em orfandade
plena, quando não há o pai, quem tutela é o Esta
do. No caso de meu filho, quem mantém, por
uma questão de direito, de paternidade, quem
mantém a tutela sobre ele sou eu, a lei me exige
isso, tenho esse direito.Quando se trata do menor
abandonado, da criança em estado de orfandade
plena ou pela perda completa do vínculo familiar,
ou aquela criança que é seqüestrada e que, levada
para o Rio de Janeiro, chega lá e não sabe quem
é o pai nem a mãe, neste caso, quem tem que
tutelar o direito dessa criança é o Dr. Juiz de
Menores. Daí por que digo: por que o Dr. Juiz,
lá no Estado do Espírito Santo, está envolvido
numa grande questão? Porque o Dr, Promotor,
Curador de Menores, tem de falar no processo.

O negócio é feito com tanta irresponsabilidade
que se chega ao ponto de o Dr,Juiz expedir autori
zação para que duas crianças saiam de lá para
vir para cá, para a tutela de um advogado, sem
que o Dr. Curador fale no processo.

Estou há doze anos envolvido nesta questão,
estudando, debatendo, etc. Por isso estou claman
do que estudemos esta questão. Ela tem ângulos
profundos.

Quando coloco, por exemplo, a questão da ci
dadania é porque a cidadania do meu filho está
agregada à minha cidadania. Ele tem o direito
originário. Tanto é que, se eu quiser dar o meu
filho à adoção, é um processo difícil, mas estou
autorizando. Quando se trata da criança abando
nada, o seu direito de cidadania está tutelado pelo
País. O País é que tem de tutelar esse direito
de cidadania. Tanto é verdade que, se eu, adulto,
quiser naturalizar-me cidadão de outro País, tenho
de passar por um longo e dificílimo processo 
para mostrar que a coisa não é tão simples. Tenho
que jurar bandeira. Em alguns países tenho que
abjurar a minha bandeira, tenho que negar a ban
deira do meu país, para poder jurar a bandeira
do outro - para mostrar que essa questão existe.
Essa história de dizer que o mundo é uma aldeia
global, tenho muitas reservas, porque os aldeões
têm suas bandeiras. Estou vendo aí os que defen
dem a internacionalização da economia pregando
a tese da aldeia global, porque hoje a economia
estã internacionalizada, desde que a sede da al
deia seja lá, e nós do Terceiro Mundo vivamos
na periferia da aldeia, sejamos os aldeões pobres,
desde que a sede da aldeia esteja lá na Europa,
nos Estados Unidos etc.

Não quero que decidamos esta questão nem
estabeleçamos aqui um confronto de idéias sem
um a~rofundamento. Esta é a razão por que estou
sugenndo. Vamos ouvir alguns especialistas do
assunto, mesmo porque, eu, como político, tenho,
de certo modo, a minha posição viciada, em de
~orrência da ideologia que adoto, do projeto polí
tico qu,; quero para este País, que defendo para
este P8Is. Estou, de certo modo, com a minha
opinião viciada. Gostaria que viesse para cá um
cientista do setor, um cidadão neutro, que colo
casse uma posição científica, para que, em cima
disso, pudéssemos fazer deduções mais concre
tas e ",lais escoimadas de vícios e de posições
pessoais.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Respeito inteiramente as colocações do nobre
Constituinte e me proponho também a uma refle
xão mais amadurecida sobre este assunto, que
voltemos a discuti-lo.

O SR. CONSmUlNTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O.5R. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, meus caros Colegas, uma bre
víssima declaração.

Tendo eu timbrado e feito questão de cornpa
recer a todas as reuniões da minha Subcomissão,
não poderia adotar outra atitude com relação a
esta Comissão Temática. Entretanto, na reunião
vespertina tive que me ausentar durante quase
toda a duração da reunião, chegando ao final,
porque estava empenhado em outra Comissão
Temática, onde sou suplente e onde se discute
o Estatuto Institucional do Distrito Federal, que
represento no Senado Federal, no Congresso Na
cional e na Assembléia Nacional Constituinte. Por
tanto, não poderia furtar-me. Estou presente, por
que faço questão de estar presente a todas as
discussões que aqui se travarem.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Registrada a informação de V.Ex", a Mesa convoca
outra reunião para amanhã, às 10 horas, neste
mesmo local, para prosseguimento da discussão
de anteprojetos. A Mesa se reserva, em conversa
pessoal com a Relatoria, o estabelecimento even
tual de um calendário de convocação, se se fizer
necessário, para esses temas mais agudos e mais
polêmicos.

Nada mais havendo a tratar, estão encerrados
os trabalhos da presente reunião.

(Encerra-se a reunião às 20 horas e 10
minutos.)

ERRATA
Publique-se, por omissão, no Suplemento

ao DANC, n° 53, de 1°.5.87

COMISSÃO DA SOBERANIA E
DOS

DIREITOS E GAR.ANTIAS DO
HOMEM E DA MULHER

SUBCOMISSÃO DA NACIONAUDADE, DA
SOBERANIA E DAS RElAÇÕES

INTERNACIONAIS
I" Reunião, em 22 de abril ele 1987

ADs vinte e dois dias do mês de aoril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e trinta minutos, na Sala DIdoAnexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da Na
cionalidade, da Soberania e das Relações Interna
cionais, sob a presidência do Senhor Constituinte
Antonio Ferreira, Vice-Presidente, com a presença
dos seguintes Constituintes: LuizViana Neto,João
Herrmann Neto, Aécio Neves,José Carlos Grecco,
Cleonâncio Fonseca, Manuel Viana e Samey Fi
lho. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou abertos os trabalhos. Ata: Após
lida, a Ata da reunião anterior foi, sem discussão,
aprovada por unanimidade. Expediente: Foi co-

municado aos presentes o recebimento dos se
guintes expedientes: 1°) A Mesa encaminhou a
esta Subcomissão, através dos oficios rrs OI, 25
e 51 as sugestões rr's: a) 17-5 (autor: Constituinte
Jorge Arbage, assunto: Relações Internacionais);
b) 88-4 (autor: Constituinte Leopoldo Peres, as
sunto: Relações Internacionais); c) 176-7 (autor:
Constituinte Francisco Rollemberg, assunto: Rela
ções Internacionais); d) 214·3 (autor: Constituin
te Samey Filho, assunto: Relações Internacionais);
e) 262-3 (autor: Constituinte Nelson Cameiro, as
sunto: Nacionalidade); O330-1 (autor: Consti
tuinte Benedita da Silva, assunto: Relações Inter
nacionais); g) 411-1 (autor: Constituinte Agripino
de Oliveira Lima, assunto: Nacionalidade);
h) 495-2 (autor: Constituinte MárioMaia,assunto:
Relações Internacionais); 2°) Oficio-circular da
Coordenadora Executiva da Ação Catarinense
Pró-Constituinte e Constituição, encaminhando
sugestões sobre os direitos fundamentais do indi
víduo; 3°) Expediente da UBIP- União Brasileira
de Informática Pública, encaminhando sugestões
sobre Reserva de Mercado, Soberania e definição
da empresa nacional, bem como solicitando au
diência para representantes dessa entidade;
4°) Expediente do Conselho Indigenista Missio
nário solicitando que, em audiência pública, seja
chamado a discutir o direito dos povos indígenas
a autodeterminação. Ordem do Dia:O Presidente
em exercício fez o relato das reuniões informais
que foram realizadas no Gabinete da Presidência
desta Subcomissão e submeteu a votos o nome
das autoridades que virão falar, em Audiência PÚ
blica, os quais foram, sem discussão, aprovados.
Aseguir, passou a palavra ao Relator, Constituinte
João Herrmann Neto, que relatou as providências
já tomadas no sentido da elaboração de um ante
projeto relativo aos temas pertinentes a esta Sub
comissão, bem como expôs seus pontos de vista
em relação aos mesmos. Aseguir, usou da palavra
o Constituinte Samey Filho para solicitar informa
ções acerca de requerimento de sua autoria apro
vado na reunião de instalação; falaram, prestando
as informações solicitadas, o Presidente em exer
cício e o Constituinte João Herrmann Neto. Nada
mais havendo a tratar, às onze horas, o Senhor
Presidente encerrou a reunião, cujo inteiro teor
será publicado, após a tradução das notas taqui
gráficas e o competente registro datilográfico, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E,
para constar, eu Regina BeatrizRibas Mariz, Secre
tária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Ferreira) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos desta reunião do dia 22 de abril de 1987,
da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania
e das Relações Intemacionais.

A Sr" Secretária procederá à leitura da ata e,
depois, à leitura do expediente.

(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)
(Leitura do expediente.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Ferreira) - Fin
da a leitura do expediente, gostaria de fazer aos
Constituintes aqui presentes um breve relato das
reuniões informais que foram realizadas no gabi
nete da Presidência, com a presença do Relator,
e dos Vice-Presidentes e, eventualmente, de um
ou outro membro desta Subcomissão, bem como
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de dois assessores, funcionários do Congresso
Nacional.

Tentamos sistematizar nosso trabalho, a partir
de sugestões que nos foram encaminhadas, bem
assim do texto do Projeto Afonso Arinos, e diver
sas Constituições brasileiras e também de algu
mas Cartas estrangeiras, como a portuguesa, a
espanhola, a mexicana, a francesa, a italiana e
outras. Procuramos ainda defínír alguns nomes
para nossas reuniões de audência pública; monta
mos o nosso cronograma de trabalho, cuja cópia
solicito seja distribuída aos Constituintes presen
tes,juntamente com a relação dos nomes de auto
ridades já contactadas para fazerem exposições
neste órgão. Nos termos regimentais vou subme
ter a votos os nomes constantes da citada relação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Apro
vados. Assim, realizaremos hoje nossa primeira

I reunião de audiência pública, às 17 horas e 30
minutos, tendo como convidado o Embaixador
Paulo Tarso Aexa de Uma, Secretário-Geral do
Ministério das Relações Exteriores.

Declaro livre a palavra aos Srs. Constituintes
que dela quiserem fazer uso. (Pausa.)

Com a palavra o Sr. Relator, Constituinte João
Herrmann.

o SR.RELATOR(João Herrmann) - Sr. Presi
dente, caros colegas Constituintes, a Presidência
desta Subcomissão e a Relatoría houveram por
bem adotar uma estratégia de trabalho a respeito
dos três tópicos que nos cabe analisar - naciona
lidade, soberania e relações internacionais - se
não inovando, pelo menos procurando fazer com
que, ao se iniciarem os debates da Subcomissão,
houvesse um esqueleto, houvesse o que pudés
semos denominar um código genético, em que
fossem encaixadas as propostas que surgissem
da sociedade e dos próprios Constituintes. Dessa
maneira, nossa primeira preocupação foi a de
não nos restringirmos única e exclusivamente ao
que coubesse ou não nos tópicos dos quais de
vêssemos tratar. Se, porventura, algumas das res
ponsabilidades desta Subcomissão extrapolas
sem esses limites, ainda assim nós as inseriríamos
em nosso relatório. Essa decisão foi tomada por
acreditarmos ser preferívelpecar pela abundância
a restringir nossas participações e sugestões para
um livre caminhar.

Sendo assim, programamos ouvirdezesseis au
toridades de diversas áreas nas oito sessões públi
cas a que temos direito pelo regimento. Estamos
também tentando fazer algo que o Regimento
não nos permite e, se for necessário, apresen
taremos um projeto de resolução para que isso
aconteça. Épreciso saber como o Brasilse houve,
até este momento, no trato da questão da sobera
nia, da nacionalidade e das relações internacio
nais. É curioso, por exemplo, que o Brasil, em
toda a sua História, não possua um único Presi
deijte da República, Chefe de Estado ou Chefe
ele Governo que tenha contado suas memórias.
Não sabemos, portanto, como o Brasil negociou
sua soberania ou tratou dos assuntos que lhe
dizem respeito.

Orna das sugestões que esta Relatorla tem feito
ao Presidente desta Subcomissão é a de que ou
çamos os ex-Presidentes da República ainda vivos
para que saibamos, por exemplo, como foi nego
ciada a Usina de ltaipu, como foifechado o acordo

do Projeto Carajás, ou como o Brasil negociou
na crise do petróleo. Ainda temos três ex-Presi
dentes da República vivos: o ex-Presidente Jânio
Quadros, o ex-Presidente Ernesto Geisel e o ex
Presidente João Figueiredo. Podemos, quando
muito, no âmbito da Subcomissão, convidá-los
a aqui comparecerem. Não podemos convocá
los. Epreciso, então, fazer gestões neste sentido
ou apresentar um projeto de resolução que modi
fique as normas de trabalho da Constituinte.

Seria importante, pelo menos, saber por que
o Brasil, no sentido que a sociedade hoje cobra,
capitulou frente ao Paraguai na questão da cons
trução da Usina de ltaípu, ou seja, por que opta
mos por uma usina hidrelétrica que, ao invés de
60 ciclos, como é a nossa energia, produzia 50
ciclos, que é a energia de uma país infinitamente
inferior ao nosso. Uma única turbina de ltaipu
inunda todo o Paraguai de energia. Por que razão
vamos produzir energia contínua e transformá-Ia
em energia contínua?

É preciso que os ex-Presidentes da República
nos digam de que maneira se sentaram "vis-a
vis", "tête-à-tête" com governantes estrangeiros
e como é que se negocia. Istopara que não elabo
remos aqui uma Constituição baseada única e
exclusivamente na nossa vontade, na nossa per
sonalidade e no nosso subjetivismo. É preciso
saber como as nações se comportam enquanto
negociam como Estados.

Outra questão básica que estamos verificando
diz respeito ao preceito segundo o qual "todo
poder emana do povo e em seu nome é exercido".
Que povo? Que cidadão é esse? É cidadão abs
trato?

Trata-se, no caso de inovar um pouco, tratar
o ser humano não apenas como aquele que vota,
que tem direitos políticos, mas tratar o cidadão
como um ser concreto, com direitos políticos,
econômicos e sociais. É preciso que desta Subco
missão saia, ao final,a decisão de que todo brasi
leiro tem direito a um teto. Como é que se pode
falar de cidadão, se, em sua grande maioria, o
brasileiro vive na cidade como se estivesse na
zona rural, isto é, sem água, sem esgoto, sem
saneamento básico, sem escola, sem i1uninação,
sem condições de saúde, sem condições de higie
ne?

Enfirn, como é que vive o cidadão? É preciso
que comecemos a imaginar que cidadão é esse,
como o inseriremos na sociedade, resguardados
todos os seus direitos. Não que a Constituição
resolva o problema do saneamento básico, mas
cria um canal de participação, de tal forma que
o cidadão tem direito a reivindicar. Se isso puder
acontecer, a sociedade se liberta. E uma socie
dade liberta é uma sociedade que se organiza;

- uma sociedade organizada tutela o Estado; o Es
tado tutelado pela sociedade nada mais é do que
um Estado democrático. Portanto, por aí começa
o exercício da democracia e a luta pela demo
cracia.

Temos que discutir a questão da nacionalidade.
O que é nacionalidade? Assusta-me, por exemplo
conversar com o Deputado José Thomaz Nonô
e ouvi-lo dizer que no Pantanal come-se manteiga
da Anderson Clayton. Como posso imaginar que
o capital estrangeiro entre no País para servir man
teiga em minha casa ou que uma empresa multi
nacional sirva água engarrafada em minha casa?

Que necessitamos de capital, não resta dúvida.
Não estamos querendo fechar as portas ao capital
estrangeiro, mas discipliná-lo é fundamental. Prin
cipalmente quando sabemos que este País, hoje,
vende ferro a 15 dólares a tonelada, quando esta
nos custa 18 dólares. Os 3 dólares de diferença
estão sendo pagos por todos nós. E sabemos
que minério não dá segunda safra.

Portanto, como é que entra esse capital? O
que é empresa multinacional, o que é empresa
brasileira, o que é empresa estrangeira no Brasil?
Como é que se exploram essas questões?

Isso, na verdade, é nacionalidade. Não temos
nenhum interesse em nos tomarmos xenófobos
em relação ao capital, mas que saibamos para
onde esse capital possa ir.

É preciso que, na questão da divida externa,
como já foi colocado pelo Constituinte Sarney
Filho, saibamos, aqui dentro, de que maneira ela
atinge a nacionalidade brasileira, com que pressu
posto foi negociada, para quem foi encaminhada,
que assembléia de acionista deu aval para que
pudesse ser contraída. E, se essa dívida foi con
traída, se é legitima ou ilegítima.

De que maneira, pois, a Constituinte vai tratar
a questão da nossa nacionalidade em relação aos
demais países? E, aí surge enfim, a questão do
nosso relacionamento como os demais países,
não mais em termos de nossas conquistas de
fronteiras, mas, sim, de como o nosso País se
engloba, se envolve e se imbrica no mundo em
.:JUe hoje vivemos.

Há também uma proposta para a Relatoría so
bre a questão da neutralidade. O que é a neutrali
dade, no Brasil, na questão dos nossos conflitos?
Há uma tese de que o Brasil deve permanecer
não-belicista. Isso é fundamental, pois não é isso
que queremos ser. Mas até que ponto podemos
ter tropas que eventualmente possam ser solicita
das para intervirno Suríname- como os Estados
Unidos da América no Norte queriam, há pouco,
que acontecesse - ou na Nicarágua, ou nas MaI
vinas ou Falklands? É preciso saber até que ponto
estaremos integrando o TIAR e até que ponto
somos responsáveis pela não-militarização do
Atlântico Sul.

É preciso decidir enfim, os conflitos que exis
tem na Constituição: o Brasil é neutro em relação
aos tratados que assina, ou permanece sempre
ao largo, ou ferindo nossa relação de indepen
dência em relação aos conflitos que se geram
no mundo?

Há episódios dessa natureza que devem ser
examinados à luz da nova Constituição que este
País possa ter.

Apropósito, há um episódio que o Constituinte
Sarney Filho referiu muito bem, o do Iraque. O
Brasil fez grandes descobertas, através da Bras
petro, nos poços de Majnoon, no qual hoje estaria
mos produzindo um milhão de barris/dia. De que
forma isso foi devolvido ao Iraque? O Brasil entre
gou a posse do poço de Majnoon pura e simples
mente a troco de certo fornecimento de petróleo
que depois foi suspenso. Hoje, porém a relação
Iraque - Brasil estã muito mais ligada ao forneci
mento de armamentos.

São coisas como essas que inovam, se conside
rarmos as Constituições que o Brasil já teve. O
que se tem de fazer, primeiro, é tirar da Consti
tuição a questão do ser abstrato -e transformá-lo
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num homem concreto, pleno de direitos políticos,
econômicos e sociais, chegando até mesmo ao
direito de emprego. Esperamos que o Brasil possa
ser um dos poucos países no mundo que tenha
uma Constituição que garanta ao homem direito
a teto, saúde e educação, eis que, na verdade,
saúde educação, neste momento, representam
as escravidões brancas deste País. As mães po
bres geram filhos miseráveis. É preciso estudar
um modo de esse problema ser extirpado do pro
cesso social em que estamos envolvidos.

Quanto à nacionalidade, é preciso sair da nacio
nalidade pura, apenas do cidadão, e entrar na
vida econômica, saber de que forma somos explo
rados hoje, em termos de cidadania, por todos
aqueles que tomam decisões no estrangeiro en
volvendo interesses brasileiros. Terceiro, de que
maneira o Brasil se imbrica, que vários ramais
vão darnesse estuário das relações internacionais
de que o Brasil hoje participa. De que maneira
hoje um tratado de fornecimento de um parque
siderúrgico para a Zâmbia é mais importante do
que um contrato de adesão, em um organismo
multilateral como a ONU? Hoje é mais importante
o fornecimento de armas do Brasil para a China,
e vice-versa, do que o restabelecimento das nos
sas relações comerciais com a União Soviética,
com Cuba ou com qualquer outro país.

Portanto, a partir desses três princípios é que
estamos tentando fazer essa engenharia genética,
de tal forma que as contribuições que possamos
ter a partir de agora e até o dia 11 de maio nos
forneçam condições de apresentar um relatório
amplo e genérico em relação aos três temas, para
que, depois disso, possamôs fazer a síntese do
que desejamos apresentar à comissão temática
a que pertencemos.

Portanto, Sr. Presidente e nobres companhei
ros, é o que temos a relatar, para mostrar os
esforços que estão sendo feitos, de que maneira
a Presidência vem encaminhando esses trabalhos
e de que maneira pretendemos, daqui para a fren
te, nas audiências públicas, tratar do processo.

O SR. CONSTITUINTESARNEYFILHO- Sr.
Presidente, antes que o nobre Relator encerre suas
considerações, gostaria de parabenizá-lo e agra
decer-lhe - acho que represento aqui o senti
mento de todos os membros da Comissão 
a explicação que nos dá, na condição de Relator,
excedendo até em relação ao cargo para o qual
foi designado.

Foi muito boa sua explanação. Acho que esse
hábito deve continuar. Para aproveitar a oportu
nidade, gostaria de ampliar a discussão sobre o
problema as autoridades já convidadas a fazer
palestras nesta Subcomissão. Pergunto: em que
estágio se encontra a idéia de cenvocarmos pes
soas da comunidade não somente nacional, mas
também internacional, para discorrerem sobre o
problema da dívida externa, já que, como todos
sabemos, este é um problema da conjuntura inter
nacional. O Brasil, País do Terceiro Mundo, assu
miu postura ímpar, no caso, e, portanto, deve
ouvir representantes de países que assumiram
atitudes ortodoxas, como o México, e de países
que adotaram posições não ortodoxas, como o
Peru.

Acho importante fazer esses convites, a fim de
ouvirmos representantes da comunidade interna
cional, tais como ministros da área econômica.

Tenho absoluta certeza de que, com o espírito
de cordialidde que rege as relações entre países
subdesenvolvidos, do Terceiro Mundo, da Amé
rica do Sul e da América Central, poderemos obter
valiosos subsídios.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Ferreira) -Com
relação às autoridades estrangeiras, temos que
fazer um estudo, para que, posteriormente, possa
mos convidá-Ias.

O SR. RELATO~ (João Herrmann Neto) 
Aproveitando a intervenção do Constituinte Sar
ney Filho, eu diria que fixamos um timing em
relação aos nossos trabalhos nesta Subcomissão.
Na verdade, a formação do esqueleto a que me
referi, com o auxílio dos assessores deste órgão,
deverá estar concluída hoje ou, mais tardar, ama
nhã. Os tópicos, repito, são: soberania, naciona
lidade e relações internacionais.

Teremos as oito audiências públicas a que nos
referimos - e que estamos tentando transformar
em dezesseis - que serão realizadas até o dia
11 de maio. Para tanto, já foram convidadas algu
mas personalidades, especialistas no assunto.
Mas, mesmo para convidar algumas pessoas do
próprio País, encontramos dificuldades quanto à
fixação de datas. Uma das idéias é de que, após
o dia 11 de maio, data da apresentação do relató
rio com o respectivo anteprojeto - temos prazo
para publicação dos avulsos, distribuição, discus
são do anteprojeto e apresentação de emendas
- possamos, conjuntamente com a Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, fazer um
foro especial, no período em que estaremos dis
cutindo os avulsos que serão distribuídos. Teria
mos, então, tempo para a formulação dos con
vites e para que a Presidência da Constituinte pu
desse também tratar das questões de passagens,
etc.

Mas a proposta do Constituinte Samey Filho
foi acatada pela Presidência. Apenas aguardaria
mos a sugestão dos nomes para marcar a data
e para que o Sr. Presidente Ulysses Guimarães
pudesse fazer os convites.

O SR. CONSTITUINTESARNEYFILHO - Só
para reforçar a argumentação, eu diria que estive
mos verificando o que diz o Regimento a respeito
das audiências públicas. Ele oferece, na verdade,
amplo leque de opções. Mesmo no Regimento
Intemo da Câmara, que é subsidiário, lê-se, no
caput do art. 61: "Cada Comissão... poderá reali
zar, uma vez por mês, reunião de audiência públi
ca .:", No § 2° do art. 61, lê-se: "Em hipótese
nenhuma, a reunião de audiência pública poderá
dilata~seporperíodosuperioraocorrespondente

a três sessões ordinárias.;",
Isso implica dizer que a audiência pública não

se restringe a apenas uma sessão. Em apenas
uma audiência pública poderíamos fazer até três
sessões e ouvir o número de pessoas que se tor
nasse necessário. Acho que isso deixa uma bre
cha que poderíamos aproveitar realmente para
fazer o que desejamos, ou seja, um grande simpó
sio onde se discutiriam temas que envolvam o
interesse nacional.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) -Já
fizemos um convite ao Embaixador Saraiva Guer
reiro, que está para ser confirmado.

O mais importante, porém, em tudo isso, é
que, estando submetidos subsidiariamente ao Re-

gimento Intemo da Câmara, acabamos sendo
castrados pelo dispositivo regimental. Ou seja, a
Assembléia Nacional Constituinte, que veio para
poder e não para dizer, pode convidar, não convo
car. Portanto, no caso da questão básica a que
me referi, sobre a presença de ex-Presidente da
República deste País - os Srs. Jânio Quadros,
Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo - só
podemos convidá-los; não podemos exigir que
eles venham aqui. É um absurdo que, num mo
mento tão rico como este da nacionalidade brasi
leira, não possamos fazer com que ex-Presidente
da República aqui compareçam. É uma falha da
memória deste País, repito, o fato de nenhum
ex-Presidente haver escrito ou dito algo sobre o
comportamento que adotou enquanto Presidente,
enquanto Chefe de Estado, enquanto Chefe de
Govemo.

Neste sentido, estamos apresentando projeto
de resolução que modifica a redação do art. 61,
que passaria a ser a seguinte:

"Qualquer cidadão deverá comparecer pe
rante as Comissões e Subcomissões quando
devidamente convocado para prestar infor
mações sobre assuntos relacionados com a
elaboração do projeto da Constituição.

Parágrafo único. O desatendimento da
convocação será punível com as sanções do
art. 330 do Código Penal brasileiro, acumu
lados com a suspensão disciplinar por 3D
dias para os que forem servidores públicos."

Dessa maneira, teríamos condições de estabe
lecer aqui um verdadeiro fórum para obter o que
o Constituinte Sarney Filho referiu e deseja, isto
é, fatos concretos.

o SR. CONSTITUINTESARNEYFILHO- Evi
dentemente - permita-me um aparte-, fazendo
uma ressalva de que às figuras intemacionais só
haveríamos de fazer convite.

O SR. RELATOR (João Herrmann Neto) 
Acho que, na Constituição, o único limite...

O SR. CONSTITUINTESARNEYFILHO- Não
atinge esse limite.

O SR. RELATOR (João Hermann Neto) - O
único limite que ela atinge é a costa brasileira
- não chega aos Andes.

Na verdade, teríamos condições claras e inequi
vocas para saber que tipo de relacionamento teve
este País; se foram resguardados os direitos cons
titucionais dos brasileiros nessas negociações; co
mo é que os Presidentes desta República falaram
em nome dos brasileiros; como é que foram essas
negociações. Quanto à questão da dívida externa,
que tanto nos preocupa, de que maneira ela foi
negociada. Quanto à época do Sr. Jânio Quadros,
que sempre faz referência a "forças ocultas", co
mo é que se patrocinou a entrada de capital es
trangeiro neste País? Como é que se compor
taram a Ford e a Volkswagen no período em que
S. Ex"era Presidente da República?

São questões fundamentais, para que saiba
mos se a Constituição resguarda ou não nossos
direitos.

E, aí, Constituinte Sarney Filho, temos que, sub
sidiariamente, assessorar-nos no Regimento In
terno. Eventualmente, podemos até fazer sessões
secretas, se assim o desejarem os ex-Presidentes
da República, caso não queiram falar em sessões
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públicas. Pelo Regimento da Assembléia, pode
mos subsidiariamente valer-nos do Regimento In
terno da Câmara. É importante que a nova Consti
tuição seja a mais ampla possível,a partir do maior
número de informações que se puder colher.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Ferreira) - Al
guém mais quer usar da palavra? (Pausa.)

Ouvimos a brilhante explanação do nosso Rela
tor, que nos causou muita alegria nesta primeira
reunião da Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberania e das Relações Internacionais.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando os
presentes para outra reunião, hoje, às 17h30min.
quando receberemos o Embaixador Paulo Tarso
Flecha de Uma no plenário da Comissão da Sobe
rania e dos Direitos e Garantias do Homem e
da Mulher- Sala "O" - em nossa primeira ses
são de audiência pública.

Está encerrada a reunião.

(Em anexo, relação das autoridades a se
rem convidadas para reuniões de Audiência
Pública, aprovada napresente reunião.)

Relação das Autoridades a serem convidadas
para Reuniões de Audiência Pública:

1) - Embaixador Paulo Tarso Flecha de Uma
- Secretário-Geral do Ministério das Relações
Exteriores.

- tema: "Relações Internacionais."
2) - Dr,Celso Albuquerque Mello- Professor

de Direito Internacional da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

- tema: "Normas de Relações Internacionais
no texto Constitucional".

3) - Professor Vicente Marotta Rangel- Dire
tor da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo.

-tema: "Soberania e Relações Internacio-
nais". .

4) - Embaixador Saraiva Guerreiro - Embai
xador Extraordinário para Assuntos de DívidaEx
terna.

-tema: "DívidaExterna".
5)-Professor Carlos Roberto Siqueira Castro

- Procurador da República.
-tema: "Soberania Nacional".
6) - Doutor José Francisco Rezek - Ministro

do Supremo Tribunal Federal.
-tema: "Nacionalidade".
7) - MinistroRenato Archer - Ministrode Es

tado da Ciência e Tecnologia.
-tema: "Soberania e Reserva de Mercado".
8) - Professor Jé}cobDolinger - Professor de

Direito Internacional Privado da Universidade do
Rio de Janeiro.

- tema: "Sugestões de Normas de Relações
Internacionais ao Texto Constitucional".

9) - Representante da União Brasileira de In
formática Pública - UBIP.

- tema: "Reserva de Mercado, Soberania e
Defmição de Empresa Nacional".

10) - Representante da Associação dos Labo
ratórios FarmacêuticosNacionais - AlANAC.

- tema: "Denúncia de Tratados Internacionais
sobre Patente".

ll)-Lúcia Maria Pinto da Rocha Rausis 
Diretora do Departamento de Relações Interna
cionais da CONAM.

- tema: "Soberania e Relações Internacio
nais".

12) - Representante do Conselho Indigenista
Missionário.

- tema: "Direito dos Povos Indigenas à Auto
determinação".

13)-Ministro Celso Furtado - Ministro da
Cultura.

-tema: "Nacionalidade das Pessoas Jurídi
cas".

14) - Embaixador Rubens Ricupero - Asses
sor Especial da Presidência da República para
Assuntos Internacionais.

-tema: "Relações Internacionais".

Republíque-se, por incorreções, no Suplemento
ao DANC, n° 53, de 1°-5-87

2" Reunião, em 22 de abril de 1987
1" Reunião de audiência públlca

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas e trinta minutos, na Sala "Dl" do Anexo
fi da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subco
missão da Nacionalidade, da Soberania e das Re
lações Internacionais, sob a Presidência do Cons
tituinte Roberto O'Ávila, com a presença dos se
guintes Constituintes: Antônio Ferreira - Vice
Presidente, João Herrmann Neto - Relator,Aécio
Neves,José Carlos Grecco, LuizVianaNeto, Cleo
nâncio Fonseca e SarneyFilho,membros da Sub
comissão e, Ziza Valadares e Maguito VIlela. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos. Ata: após lida, a
Ata da Reunião anterior foi, sem discussão, apro
vada por unanimidade. Expediente: não havendo
expediente a ser lido o Senhor Presidente anun
ciou a Ordem do Dia: Audiência Pública com o
comparecimento do Senhor Secretário-Geral do
Ministério das Relações Exteriores, Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Uma. O SenhorPresidente,
antes de passar a palavra ao convidado, deu co
nhecimento aos presentes das normas que nor
teariam a reunião, citando o artigo 64 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados. O con
vidado fez sua exposição, após o que respondeu
a perguntas formuladas pelos Senhores Consti
tuintes SarneyFilho,Aécio Neves, LuizVianaNeto,
João Herrmann Neto e Roberto D'Ávila, tendo
este, no momento em que questionou o visitante,
sido substituido na Presidência dos trabalhos pelo
Constituinte Aécio Neves. Nada mais havendo a
tratar, às dezenove horas e vinte e cinco minutos,
o Senhor Presidente encerrou a reunião, cujo in
teiro teor será publicado, após a tradução das
notas taquigráficas e o competente registro datílo
gráfico, no Diárioda Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas
Mariz, Secretária, lavreia presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Roberto D'Ávila. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto OAvila) - Ha
vendo número regimental declaro abertos os tra
balhos desta reunião do dia 22 de abril de 1987
da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania
e das Relações Internacionais, que se destina a
ouvir o Exm° Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Uma, Secretârio-Geral do Ministériodas Relações
Exteriores.

A SI'" Secretária procederá a leitura da ata. (É
lida e aprovada a ata da reunião anterior).

aSR.PRESIDENTE(Roberto OÁvila)-O con
vidado, após sua exposição, poderá ser interpe
lado pelos Srs. Constituintes presentes com base
no que dispõe o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados no que tange a reuniões de au
diência pública, art. 64:

"Os membros da Comissão poderão, ter
minada a leitura, interpelar o orador estrita
mente sobre a exposição lida, por prazo nun
ca superior a três minutos.

Parágrafo único. a orador terá o mesmo
prazo para responder a cada Deputado, sen
do-Ihe vedado interpelar os membros da Co
missão."

Agradeço a presença ao Sr. Embaixador Paulo
Tarso Flecha de Uma e condedo-Ihe a palavra.

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSOFLECHA
DE LIMA - Sr. Presidente Roberto OÁvila, Srs.
Constituintes, senhoras e senhores, sinto-me par
ticularmente honrado pela distinção que me con
fere a Subcomissão de dar inícioà série de audiên
cias sobre assunto ligados à questão das relações
internacionais na futura Constituição. Minhas fun
ções são de Secretário-Geral do Ministério das
Relações Exteriores. Sou diplomata de carreira.
Naturalmente, de acordo com o que combinei
com o Presidente Roberto OÁvila, farei uma expo
sição inicial e, conforme S. Ex" anunciou, terei
muito prazer em colocar-me à disposição dos
Srs. Constituintes para as perguntas que S. Ex'"
houverem por bem formular.

Quero assinalar a importância de que se reves
te, para o Brasil, o fato de se aperfeiçoar ainda
mais o entendimento entre o ltamaraty e o legis
lativo,principalmente neste momento em que es
tão sendo definidos os princípios gerais que deve
rão a Nova Constituição e as regras de convívio
entre o Executivo e o Legislativo. É importante
que este convivio seja aperfeiçoado com vistas
à futura elaboração legislativae com vistas a apri
morar esse contato entre os dois Poderes. Claro
está que, numa sociedade democrática como a
nossa, a interação entre o Executivo e o legis
lativo, na área da política externa, é crescente e
é uma característica mesmo dos parlamentos
modernos. Acho que a tarefa de que V. Ex'"estão
incumbidos é fascinante. Nós nos colocamos in
teiramente à disposição de V.Ex'"para lhes ofere
cer as contribuições que julgarem oportuno for
mulemos.

A primeira afirmação que me caberia assinalar
é esta: a política externa não é privilégio nem
monopólio do ltamaraty. Para que ela seja consis
tente, respeitada e confiável,deve ser uma expres
são de vontade de toda a sociedade brasileira.
A concepção de interesse nacional deve, conse
qüentemente, ser abrangente e incorporar, de for
ma completa, todas as complexidades da nossa
sociedade, da Nação brasileira. Nesse sentido, a
função do Legislativoé decisiva,pois ela não pode
reduzir-se a uma atividade apenas de controle
do Executivo. Deve ser participante, pois o Legis
lativo precisa colaborar com o Executivo nas op
ções diplomáticas, partilhando a nossa responsa
bilidade de Executivo, trabalhando em conjunto
para a formulação e a defesa do interesse nacio
nal. Por isso, o ideal, obviamente, numa politica
externa, é que haja um consenso amplo, muItipar
tídárío, o que evidentemente não exclui nem o
debate nem opiniões contraditórias. O que se bus-
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ca é justamente uma expressão da vontade nacio
nal que reflita, como já me referi, toda a comple
xidade da nossa sociedade e que seja a mais
abrangente possível. Nossa capacidade de ação
internacional tem muito a ver com a nossa repre
sentatividade. E a representatividade decorre jus
tamente de podermos exprimir a vontade da Na
ção e da sociedade. A nossa política externa proje
ta-se num universo extremamente complexo, um
universo cambiante com tendências contraditó
rias. Por outro lado, o Brasil, mercê de sua dírnen
são e sua inserção internacional, não é um ator
principal do cenário internacional. Quer dizer, nôs,
infelizmente, não determinamos as regras do sis
articipação, hoje, bastante intensa, respeitada e
construtiva. I:: claro que nós, como sociedade,
sofremos influências e procuramos também in
fluenciar, não através do exercicio do poder, da
força ou da pressão, mas, sim, através da força
dos argumentos, da persuasão, da influência, do
exemplo, da negociação, enfim, do uso de instru
mentos universalmente aceitos como legítimos
dentro das.regras do convívio internacional. Hoje,
nossa presença internacional ampliou-se consi
deravelmente. Temos, por assim dizer, interesses
universais. Sobretudo se compararmos nossa
presença internacional com o que éramos há trin
ta anos, podemos ver o quanto diversificamos.
Fomos, inclusive, em medidas variadas, partici
pantes relevantes dos processos de transforma
ção do cenário internacional. Em primeiro lugar,
por exemplo, sem deixar o cenário regional, sem
abandoná-lo, superamos amplamente a moldura
estritamente sul-americanaque era a nossa carac
terística até os anos 50, e não só expandimos
esse horizonte subcontinentaI para uma abran
gência mais ampla, como já temos, hoje, uma
gravitação até universal.

No cenário regional também modificamos a
natureza dos nossos relacionamentos com os Es
tados Unidos. Temos muito mais independência.
Temos uma agenda que pode até ser qualificada
de contenciosa, mas é uma agenda muito mais
densa e já mostrando o perfil individual que nosso
pais ostenta. Por outro lado, a natureza das nossas
relações com os vizinhos modificou-se ao longo
desses trinta anos. Conseguimos superar precon
ceitos e desconfianças, e hoje o Brasil é conside
rado, não só, pelos seus dez vizinhos, mas tam
bém pela comunidade latino-americana, um par
ceiro responsável, com um dado essencial de pla
nejamento econômico e estratégico. Nenhum
país hoje, na América Latina, pode dar-se ao luxo
de deixar de levar em conta a realidade brasileira
nas suas formulações de política de longo prazo.

Outro fato que passou a constar do nosso coti
diano é a realidade do nosso relacionamento com
o Terceiro Mundo. Quer dizer, nossa experiência
anterior de relacionamento com países em desen
volvimento praticamente se cingia à América do
Sul. Hoje temos interesses relevantes na África,
no Oriente Médio, no Extremo Oriente, no Su
deste Asiático, enfim, ternos hoje uma amplitude
de contatos, uma diversificação de interesses que
mostra o universalismo de nossa presença. So
mos não apenas um País em desenvolvimento;
somos, hoje, um protagonista global.

Nosso relacionamento com a Europa também
se intensifica. Temos agora de projetar-nos com
uma singularidade própria, principalmente por
que fugimos ao estere6tico de Terceiro Mundo,

com o qual a Europa sempre dialogou. Não so
mos membros das convenções preferenciais; o
Brasil é um país latino-americano que tem uma
crescente mensagem para transmitir aos países
europeus, sendo que a Europa também se apre
senta ao Brasil como uma opção importante de
busca cultural, tecnológica, e de outras formas
de cooperação. Houve, portanto, além da amplia
ção espacial da nossa presença, uma mudança
qualificativa. Nossa própria capacidade industrial,
se, de um lado, nos fortalece em termos de poder
nacional, também gera problemas para o relacio
namento internacional do País. Acho que o me
lhor exemplo disso é o nosso contencioso com
alguns países industrializados, especialmente
nossa relação, em termos de informática ou em
termos de outros produtos de alta tecnologia, com
os Estados Unidos e com vários países industria
lizados.

Em nossas ligações com os países africanos,
nossas posições, hoje, são muito claras, pois não
temos nem hipotecas coloniais a resgatar, nem
dúvidas quanto à nossa fidelidade aos princípios
por eles defendidos, principalmente em matéria
de repúdio ao apartheid e condenação a essas
formas de relacionamento que são inaceitáveis
pela comunidade internacional.

Nossa capacidade de mobilização regional é,
também, um fator muito importante. Nesse sen
tido eu gostaria de me referir - na seqüência
de meus pensamentos eu a omiti - à nossa cres
cente presença muItilateral, que é, também, de
monstrativa do novo perfil brasileiro. I:: a nossa
presença nas Nações Unidas, a nossa presença
no Tratado Antártida -, no GATT e nas mais
variadas formas de cooperação multilateral. No
atual Governo, por exemplo, já há iniciativa do
PresidenteSarneyde estabelecer, no Atlântico Sul,
uma zona de paz e de cooperação. A acolhida
que essa iniciativa obteve nos foros internacionais
é, por si só, demonstrativo da alta credibilidade
e do elevado prestígio brasileiro.

Por outro lado, nosso exercício diplomático dei
xa de ser mera repetição de posições principes
cas. Passaremos a ser chamados a cada momen
to a definir posições práticas e opções concretas,
o que é característica justamente de um país que
tem interesses muito diversificados. E a gestão
diplomática passa.a ser, realmente, uma tarefa
muito complexa, para a qual o País está bem
preparado.

Deculpem-rne por expressar-me assim, mas,
incluindo minha própria pessoa, tenho muito or
gulho em dizer que possuímos um corpo diplo
mático da melhorqualificação. Inclusive, ele tem
sido objeto de decisões do Governo, com vistas
a modernizar sua estrutura e a abrir opções profis
sionais que valorizem, realmente, o merito e a
avaliação objetiva das suas qualificações. Agora
temos também certa agilidade no processo deci
sório. Mas é fundamental que mantenhamos com
a sociedade canais abertos e desobstruídos, Nes
se sentido o apoio do Legislativo é um elemento
absolutamente fundamental. Por isso celebramos
tanto a iniciativa do Presidente Roberto DÁvila
de abrir essa série de audiências públicas.

Um ponto importante neste diálogo Legislativo
Executivo é entendermos que o nosso jogo diplo
málco, que aparece em público, nas reuniões in
ttemacionais, nas visitas, nos acordos, é apenas
um dos dados do processo de inserção interna-

cional do País. Um país como o nosso, como
assinalei, com a sua complexidade de interesses,
além de sua presença político-diplomática, o seu
processo político propriamente dito, oferece vá
rias outras opções, vários outros processos, per
feitamente legítimos, em que há uma interação
entre sociedades internacionais, quer dizer, socie
dade por sociedade; são transações comerciais,
são relações internacionais no plano dos sindica
tos, são transações financeiras; são presenças cul
turais, enfim, um universo do cotidiano que, à
medida em que se vai intensificando com a comu
nicação entre os países, vai também aumentando
essas formas de inserção internacional.

Esses fatores todos representam a influência
dos traços culturais, políticos e de várias outras
naturezas e que, de certo modo, são condicio
nantes da ação diplomática. Nesse sentido, cada
vez mais teremos de dialogar com V.Ex'" O Itarna
rati tem como pano de fundo uma tradição de
diálogo com o Legislativo, cabendo-nos, agora,
criar uma nova forma de convívio, na defesa de
certos princípios gerais de política externa - uma
intervenção, autodeterminação, solução pacifica
onde houver meios constatados para tal, guarda
soberana dos Estados - que, aliás, vejo, já foram
objeto de várias iniciativas.

Acho'que a Constituinte teria, em termos de
relações internacionais, dois desafios básicos. O
primeiro seria estabelecer e reiterar princípios que,
incorporando o melhor da nossa tradição, dêem
sinal claro da nossa boa disposição de convívio
pacífico e amigável com todos os países. Nesse
sentido, as normas, por exemplo, sobre proibição
de guerra de conquista, recurso obrigatório a
meios pacíficos para solução de controvérsias,
são normas que transcendem muito os princípios
meramente retóricos e que representam o verda
deiro perfil internacional do País. De modo que
diria que esse primeiro desafio dos princípios,
realmente, é muito importante.

Um segundo princípio é a questão do diálogo
Legislativo-Executivo. Isso, no sentido amplo. I::
claro que não tenho a pretensão de falar sobre
o equilíbrio de Poderes. Minha ótica, necessaria
mente, tem de limitar-se à questão do diálogo
Executivo-Legislativo, no âmbito estrito das rela
ções exteriores, política externa legislativa.

Achamos que devem ser definidas regras claras
que permitam, em primeiro lugar, um controle
efetivo sobre os atos que tenham efeito político
real sobre a inserção internacional do Brasil. Esta
é uma questão absolutamente fundamental, por
que não devemos ter um sentido de controle que
bloqueie o Executivo em seu campo próprio de
ação. E não se deve eliminar a agilidade que a
política externa precisa ter, mas achamos que é
absolutamente legítimo - e legitimante - que
haja uma interferência, um diálogo amplo entre
o Legislativo e o Executivo. I:: claro que isso pres
supõe um conhecimento amplo dos atos interna
cionais que não estejam necessariamente subme
tidos ao controle legislativo. Atualmente há uma
interpretação que não nos tem causado maiores
problemas de relacionamento com o Legislativo.
Mandamos, normalmente, para o Legislativo
aqueles atos internacionais cuja hierarquia e cujo
conteúdo representem algum tipo de alteração
na forma da relação ou na substância da relação
internacional. Há um número grande de atos me-
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ramente executivos que poderiam ser classifica
dos, por exemplo, em termos formais, estabele
cendo-se, inclusive, um paralelo entre o decreto
e a lei, ou seja, o ato executivo seria, vamos dizer,
a regulamentação do tratado que terá sido objeto
de aprovação e de participação legislativa na sua
formulação. E um terceiro ponto é esse conheci
mento dos atos - desculpe-me voltar ao assunto
- que é importante, porque atualmente publica
mos todos os atos internacionais no "Diário Ofi
ciai". Mas acho que haveria, talvez, necessidade
de se definir, seja através de um mecanismo de
uma lista positiva de atos a serem submetidos
necessariamente a controle do Legislativo, seja
através de uma lista negativa - ambas as formas
são constitucionalmente cabíveis, inclusiveadota
das pela Constituição de vários países - de atos
que, por sua natureza, não tenham necessidade
de uma apreciação legislativa: Mas acho que é
necessário aperfeiçoar-se esse sistema de comu
nicação, sobretudo, como disse antes, até para
aumentar o grau de legitimidade de representa
tividade da ação do exercício diplomático. Outro
ponto que, acho, será crucial na tarefa de V.Ex"'
é a definição de mecanismos formais ou infor
mais, ostensivos ou discretos, através dos quais
se aperfeiçoe a comunicação entre o Legislativo
e o Exeçutivo e através dos quais o Legislativo
se informe dos rumos e das opções de política
que o Governo exercita. Então, nesse sentido,
creio que haverá necessidade de se intensificar,
nas duas Casas do futuro Congresso, uma comu
nicação desobstruída, não só com o Ministro de
Estado, mas com chefias de Ministérios; respon
sáveis operativos, quer dizer, um sistema de co
municação absolutamente descontraído com o
Legislativo. Acho que é útil para o Legislativoco
mo reforça muito a posição do Executivo.

De modo que teremos esse sistema, por exem
plo, de audiências, iniciado aqui pela Subcomis
são. Evidentemente, é um sistema muito útil,por
que é uma forma importante de comunicação
com a sociedade. Acho que podemos conceber
seminários, simpósios, e oferecer ao Congresso
as informações de que tiver necessidade, além
daquelas a que estejamos constitucionalmente
obrigados. Enfim,devemos aprimorar ao máximo
esse convívio, que é tão estimulante - e para
o qual todos batalhamos- porque é um corolário
mesmo do nosso esforço de construção demo
crática.

Então, pela própria natureza da história de con
vivência internacional do Brasil, em que lidamos
permanentemente com interesses contraditórios,
com harmonização de posições contraditórias,
muitas vezes somos obrigados a admitir que o
país mais complicado ao negociar é o nosso País,
justamente pela necessidade de harmonizar posi
ções que reflitam equilibradamente a vontade na
cional. Por isso mesmo, orgulha-nos muito dizer
que temos uma alma democrática, que não é
mera obrigação profissional este diálogo com o
Legislativo; ele é aceito pela nossa corporação
com naturalidade e como uma necessidade de
entendimento.

Acho que aqui, por exemplo, o nosso ilustre
relator, o Deputado João Hermann, que vem da
legislatura passada, pode dar o testemunho da
utilidade desse contato com o Legislativo. Em
várias questões que S. Ex', com a paixão que

o caracteriza, sempre soube colocar, com vee
mência, perante o Executivo, encontrou sempre,
do nosso lado, interlocutores atentos e prontos
a construir, juntos, uma posição de interesse na
cional.

Minha presença aqui, como funcionário mais
graduado do Ministério- pois o Sr. Ministro é
um eminente político, ex-Governador de São Pau
lo, mas eu sou um funcionário de carreira 
tem, a meu ver, certo simbolismo nessa iniciativa
do Presidente Roberto D'Ávila. Acho que ela de
monstra o nível de interesse que o Legislativo
pretende ter no debate das questões internacio
nais, e estamos plenamente convencidos de que
a construção da democracia e a edificação de
uma Constituição que sirva bem a nosso povo
é uma tarefa de todos nós. Elegemos V. Ex"' e
estamos prontos a colaborar em sua tarefa. E
o ltamarati, como instituição que tem assinalados
serviços prestados ao País ao longo de sua nobre
história, não se pode furtar a esse diálogo. Nós
nos sentimos em casa no Legislativoe aqui estare
mos todas as vezes que formos convocados.

Creio que me cabe, agora, depois destas pala
vras introdutórias, agradecer a atenção e o inte
resse com que me ouviram. Quero colocar-me
inteiramente à disposição de V. Ex'" para um cha
mado exame vago. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Depu
tado Sarney Filho, passo a palavra a V.Ex" Antes,
porém, eu gostaria de convidar o Constituinte Aé
cio Neves para compor a Mesa. Na ausência do
Constituinte MárioAssad, Presidente da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher, que se encontra em Minas,
ele é o Presidente em exercício da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY ALHO- No
bre Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, an
tes de tudo, gostaria de agradecer a sua presença
aqui - creio que expressando o sentimento de
toda esta subcomissão - e parabenizá-lo por
suas breves, mas brilhantes palavras, que real
mente nos esclareceram e nos puseram a par
de pontos importantes que haveremos de utilizar
durante os nossos trabalhos.

Gostaria que V. Ex" principalmente dentro do
espírito da convocação desta subcomissão, que
não é certamente o de ouvir um membro do Exe
cutivo, mas, sim, um brilhante e experiente ho
mem ligado às relações exteriores, como membro
que é do corpo diplomático, nos esclarecesse so
bre a participação do Brasil nos conflitos bélicos
internacionais. Tenho particular interesse neste
ponto porque sou autor de uma proposta de artigo
à Constituição que, se aprovada pela Constituinte,
fará com que o Brasil se tome uma potência neu
tra nos conflitos armados. Evidentemente, como
sabe V. Ex", e bem o disse no começo, política
externa é acima de tudo expressão da vontade
da Nação. E nós, como políticos, tentamos humil
demente ser um elo de ligação entre a vontade
da Nação e as realizações que porventura vierem
a acontecer. Com esta proposta expressamos a
vontade de uma parcela ponderável do espírito
pacifista do povo brasileiro. Dentro desse con
texto, junto com outro projeto de nossa autoria,
mas também representado por um grupo de par
lamentares ligados à defesa da ecologia no Brasil,
apresentamos outro dispositivo que proíbe o Bra
sil- sei que isso não é da sua área, mas somente

a título de lembrança -, de produzir artefatos
bélicos nucleares. Gostaria de saber não a posição
do Executivo, mas a de um experiente e brilhante
homem da diplomacia brasileira, que poderá nos
esclarecer acerca do assunto. V.Ex" afirmou ante
riormente que havia dois desafios aos quais deve
ríamos nos ater. O primeiro seria justamente esta
belecer e reiterar os princípios pacifistas do nosso
povo, através dos artigos que já existem na Consti
tuição; o segundo, o diálogo entre o Executivo
e o Legislativo. Fixo-me neste primeiro desafio
e gostaria de receber as luzes de V. Ex", nesta
questão.

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSOFLECHA
DE LIMA - Nobre Constituinte, em primeiro lu
gar, muito obrigado pelas suas generosas pala
vras e pela honrosa expressão de confiança na
minha modesta capacidade profissional.

Considero não só válido como recomendável
que incorporemos à Constituição alguns princí
pios reitores de nosso convívio internacional. Re
feri-me a alguns princípios de diretrizes gerais,
como intervenção, respeito à autodeterminação
dos povos etc. Mas, no que conceme ao desafio,
refiro-me especificamente aos dois dispositivos
que já constaram de Constituições anteriores e,
acredito seria importante que de alguma maneira
os reíterássemos. O primeiro é o que se refere
à proibição da guerra de conquista; o segundo,
ao recurso obrigatório a meios pacíficos de solu
ção e controvérsias. O nobre Constituinte pediu
generosamente a minha opinião pessoal. Como
me dispus a um exame vago, vou dá-Ia, e lembro
me de um chefe que dizia que a condição de
diplomata é como lepra: adere vinte e quatro ho
ras por dia.

Com a sua vênia, preferiria que o nosso perfil
pacifico ficasse caracterizado por esses dois prin
cípios a que me referi.

Somos membros das Nações Unidas. Há na
Carta das Nações Unidas, um conjunto de regras
que estabelece, que determinadas circunstâncias,
formas juridicas de aplicar as sanções hierárqui
cas e distintas contra determinados países. Se
tivéssemos uma norma constitucional que nos
impedisse de ter esta responsabilidade, talvez nos
auto-exclu1ssemos de um processo internacional
do qual somos parte e do qual dificilmentepode
remos ficar ausentes, em função dos pontos a
que me referi anteriormente, ou seja, da nossa
própria inserção internacional. Temos o exemplo
muito evidente de um país neutro, a Suíça. Foi
neutralizada há alguns séculos e, por isso mesmo,
está colocado em posição de não-participação
numa série de organismos e expressões de coo
peração internacional.

De modo que, para ser preciso na minha res
posta, acho que seríamos fiéis à nossa tradição,
projetaríamos um perfilconstrutivo, positivo,e da
ríamos um saudável exemplo de convíviointerna
cional se nos ativéssemos a esses dois princípios
a que me referi. Não precisaríamos chegar uma
definição de neutralidade, que poderia ser até
mesmo conflitante com a nossa participação nas
Nações Unidas.

O SR. CONSTITUINTE SARNEY FILHO-
Agradeço a V.Ex" Aargumentação é válida,muito
embora de nossa parte achemos que existem ou
tros meios. Mas longe de mim tentar discutir esse
assunto com V. Ex" Realmente, se contássemos
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com tal dispositivo em nossa Constituição, evi
dentemente estaríamos dando um passo à frente,
voltando os olhos não para o passado, mas para
o futuro. Creio que o Brasil desempenha hoje
a função de país líder do Terceiro Mundo, e não
de país colonialista. Um dispositivo desta natureza,
além de desarmar os espíritos daqueles que nos
vêem como Nação que pretende, no futuro, ser
imperialista, iria abrir-nos o caminho para uma
nova ordem nas relações intemacionais. Entendo
suas argumentações e creio que esta Subcomis
são via estudá-las profundamente. Elas são váli
das, mas conforme o que, para elas, teremos que
buscar altemativas. Muito obri!J!ldo.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Avila) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Aécio Neves.

, O SR. CONSTITUINTEAÉCIO NEVES - Sr.
Embaixador, gostaria de fazer uma indagação so
bre a questão da soberania, assunto pertinente
a esta Subcomissão. Como vê V. Ex' a questão
do protecionismo como pode ele influir no rela
cionamento do Brasil com outras nações, no to
cante à Informática, assunto que V.Ex' tratou mui
to de perto, recentemente e, por sinal, com bas
tante brilho e competência?

O SR. EMBAIXADOR TARSO FLECHA DE U
MA- Nobre Constituinte Aécio Neves, agradeço
a V.Ex' a oportunidade da pergunta, porque per
mite que abordemos talvez a mais critica questão
da economia internacional, depois da dívida ex
terna.

Sem dúvida alguma, o programa do protecio
nismo situa-se hoje como. uma preocupação fun
damental no convivio internacional e é tanto mais
importante quando a postura de determinados
países pode resultar em graves conseqüências
para o resto do mundo. Estamos assistindo a
uma crescenté exacerbação protecionista, no
principal país, parceiro intemacional, os Estados
Unidos, por motivos de política extema e interna.
Alguns dos Srs. Constituintes estiveram aqui há
duas semanas com uma delegação parlamentar
norte-americana, chefiada por um Deputado que
é Presidente da Comissão de Energia e Comércio
Internacional da Câmara de Representantes e inte
grada por cerca de dez parlamentares america
nos. O primeiro ponto a ser salientado é o seguin
te: a motivação protecionista desse grupo de par
lamentares tinha muito mais a ver com a sobrevi
vência de seus próprios mandatos, no que se refe
re à pressão em seus próprios distritos eleitorais,
do que propriamente com o balanço de paga
mentos norte-americano ou com o bem-estar dos
povos do Terceiro Mundo. Este é o primeiro pon
to. E neste sentido dou meu testemunho: uma
vez fui ao Canadá e tive ali uma entrevista com
o então Primeiro-Ministro Trudeau, pessoa des
contraída e muito agradável. Reclamávamos so
bre uma cota para calçados que os canadenses
tinham imposto e que afetava interesses nossos.:
Trudeau simplesmente disse: "O que o Senhor
quer? O Senhor acha que eu posso deixar de
impor essas cotas e perder a eleição? A minha
motivação primeira tem de ser a sobrevivência
do meu mandato". Então, o pilar do protecio
nismo é justamente a sobrevivência da política
de parlamentares, de muitos países industriali
zados, especialmeme dos Estados Unidos. A se
glmda qucstãc- é l'[ ,v: consideração de ordem
econômica e os desequilíbrios que ela provoca
na inserção com a economia internacional. O pro-

blema aíjá se situa na esfera do Executivo norte-a
mericano, no que diz respeito a como administrar
um déficit comercial de cento e tantos bilhões
de dólares. E começam então as pressões, seja
para atender às preocupações do balanço de pa
gamentos seja para atender às próprias pressões
internas, decorrentes do exercício dessa saudável
atividade a que os políticos se entreqamque é
fazer valer os pontos de vista de suas comuni
dades. Infelizmente, a situação, hoje, chegou ao
ponto de uma séria confrontação. Assistimos, na
semana passada, à adoção de fortes direitos com
pensatórios contra a importação de componentes
eletrônicos do Japão, por parte dos Estados Uni
dos, provocando nas relações entre os dois países
uma tensão como há muito não se via. E isto
causa sérios reflexos internacionais, porque leva
o Executivo norte-americano a adotar uma postu
ra fortemente protecionista também com relação
a outros atores da cena comercial internacional,
que não são, necessariamente, os causadores das
distorções da economia norte-americana. Estas
distorções não são imputáveis apenas às relações
com o exterior; elas têm IilUitoa ver com a gestão
da própria economia norte-americana. Com um
orçamento descontrolado, com a emissão desor
denada de moeda, com uma série de problemas
internos de ordem política e econômica, em razão
da forte gravitação da economia americana no
cenário internacional, estas medidas de políticas
internacionais acabaram sendo fator de reputação
internacional. Hoje, estes surtos protecionistas

se manifestam nos Estados Unidos. No caso do
Brasil, temos cerca de 50 produtos, objeto de
algum tipo de ação protecionista, como direitos
compensatórios ou contingenciamentos, ou acor
dos de restrição voluntária nas mais diversas for
mas de administração de mercado. Não se pode
mais falar em conceito de mercado livretal como
existiu no pós-guerra. Hoje não existe mais tal
realidade. Mesmo em países de economia supos
tamente de mercado, como os Estados Unidos,
temos um acesso fortemente administrado. Os
produtos que para lá enviamos, em grande parte,
estão sujeitos a algum tipo de medida adminis
trativa, que condiciona, de alguma maneira, as
chamadas livres forças de mercado. Este prote
idos também se manifesta em outros países. A
Europa também tem uma postura muito protecio
nista, e a própria edificação tarifária européia refle
te esta visão do mundo, pois a estrutura tarifária
da comunidade vai ascendendo de patamar, se
gundo o grau de elaboração do produto. Ou seja,
quanto menos elaborado for o produto, menos
imposto sofre, e vai subindo até chegar a tarifas
que praticamente inviabilizam o exercício do co
mércio. O caso do Japão é um caso à parte na
comunidade internacional. Ainda ontem, comen
tava com o Constituinte Roberto D'Avilaa posição,
por exemplo, de empresas como a Interbrás, que
chegou a abrir um escritório em Tóquio, com
vistas a explorar as potencialidades óbvias do mer
cado japonês e, depois de alguns anos - dois
ou três - concluiu que era mais fácil e mais
barato vender para o Japão na Avenida Paulista
do que em Tóquio. Por quê? Pela simples razão
de que o mercado japonês também é fortemente
administrado e sujeito a uma série de continge•.
ciamentos e barreiras administrativas tarifárias ou
não tarifárias etc. Esta enfermidade do protecio
nismo está levando a situações absolutamente

dramáticas; principalmente nos países endivida
dos, porque, por uma gestão econômica inade
quada, a situação da dívida foi-se agravando e,
hoje, para se poder pagar esta dívida, é preciso
ter acesso aos mercados. Eles se fecham em fun
ção do protecionismo, agravando de forma dra
mática o problema da dívida. E por esta razão,
a comunidade internacional tem-se mostrado
sensivel a um entendimento internacional que se
corporificou na chamada rodada-uruguaia de ne
gociações do GATT, em que se elaborou, cuida
dosamente, umcomplexo consenso internacional
em tomo de uma série de medidas visando à
liberação do comércio internacional e à adoção
de providências que pudessem restabelecer certa
normalidade nessas relações. Mas a nossa posi
ção é de encarar com certo ceticismo a evolução
dessa rodada. Vemos que certos compromissos
preliminares, da execução dessa rodada são co
nhecidos pelos nomes em inglês como de com
promisso de stand sUII e drawback stand sUII.
O stand sUII é para manter as restrições e não
aumentar as atuais, e o drawback stand stlD,
para desmantelar as atuais restrições. Estes com
promissos não só não estão sendo observados
como, em muitos casos, estão até sendo agrava
dos. De modo que não há um clima de liberação

, internacional. Ao contrário, o que se nota é um
agravamento. Estive recentemente na reunião de
Ministros de Comércio, na Nova Zelândia, e pude
sentir como os países estão céticos quanto aos
progressos. Cada grupo de países quer que sua
medida específica passe na frente das demais,
enquanto nós achamos que quaisquer compro
missos nesta área têm de caminhar de forma
harmoniosa e conjunta. De modo que a questão
do protecionismo está assumindo proporções
muito sérias. Pediria vênia ao nobre Deputado
Aécio Neves para assinalar que, no caso de um
país em desenvolvimento, como o Brasil, a prote
ção à indústria nascente não pode ser confundida
com o protecionismo. Protecionismo é uma mo
léstia de país industrializado, uma síndrome típica
de país que já atingiu certo estágio de desenvol
vimento e que usa medidas restritivas, para se
proteger de importações mais competitivas ou
do livrejogo dasvantagens comparativas. No caso
da proteção de certos setores industriais, em um
país como o nosso, isso é legitimo. Inclusive é
reconhecido pelo diploma que rege as relações
intemacionais, o GATT.O GATTreconhece espe
cificamente legitimidade na proteção das chama
das indústrias, que eles denominam infantis, nas
centes. De modo que há que se distinguir com
clareza que, no nosso caso, temos legitimidade
ao proteger uma indústria nascente. Batemo-nos
contra países industrializados, que protegem e
tentam reverter as forças de mercado.

Espero que a dívida extema seja uma questão
transitória, embora sobre ela ainda tenhamos
muito que debater. Mas minha colocação refe
re-se ao Ministério das Relações Exteriores. O lta
marati participará mais ativamente ou não das
negociações da dívida externa? Até que ponto
devemos inserir na Constituinte artigo estabele
cendo que qualquer negociação ou acordo rela
cionado ao endividamento deve passar pelo crivo
do Legislativo? Como vê V.Ex' essa questão?

O SR. EMBAIXADOR PAULODE TARSO FLE
CHADE UMA- Em primeiro lugar, o ltamarati .
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como instituição ou através de seus funcionários,
direta ou indiretamente tem colaborado, ao longo
dos anos, com a área econômica do Governo,
no que se refere à execução da políticaeconômica
externa. Temos hoje uma singular situação: um
corpo de menos de 800 funcionários, contando
com Embaixadores até Terceiros-Secretários; te
mos requisitados ou à disposição de outros ór
gãos da ~dministração pública cerca de 55 funcío
nãrios, mais ou menos. Ou seja, quase 10% do
total de nossos funcionários estão à disposição
de outros órgãos, o que nos envaidece e evidencia
o prestígio que nossa instituição alcançou e mos
tra que, de alguma maneira, ela pode participar
da formulação de importantes decisões nacionais.
Demodo que a nossa participação dá-se de forma
ampla e abrangente, seja diretamente, quando,
por exemplo, somos levados a fazer sugestões,
como ltamarati, para defender determinados prin
cípios, como critérios políticos para negociação
da dívida, seja em busca de certas autoridades
de determinados países, seja indiretamente,
quando temos funcionários ocupando postos ab
solutamente relevantes em toda essa questão da
formulação da dfvida. Creio que, quanto à nossa
participação, respondi sua indagação. A segunda
pergunta é um pouco mais complexa. Com rela
ção à divida, temos três tipos de estipulação de
obrigação financeira internacional: dividas decor
rentes de financiamento de projetos de desenvol
vimento, dívidas contraídas com instituições fi
nanceiras públicas, como o Banco Mundial,Ban
co Interamericano etc. e as vinculadas à execução
de projetos, que não são propriamente dividas
financeiras. V.Ex<" sabem melhor do que eu que,
no crédito para desenvolvimento, a garantia não
é o aval ou uma garantia jurídica convencional.
O que promove a liberação dos projetos é muito
mais a sua viabilidade econômica. É um tipo de
compromisso financeiro intemacional muito es
pecífico.Temos também compromissos de natu
reza pública, que são os créditos garantidos, isto
é, créditos comerciais fomecidos a determinados
países e garantidos por agências govemamentais.
E isso são normalmente cobertos pelo chamado
Clube de Paris. São créditos vinculados a fornecí
mentos ou à prestação de serviços, mas garan
tidos por agências nacionais. É o caso do Coface
- francês, da Hermes, alemã, Exibanco ameri
cano. Um terceiro grupo de créditos é constituído
pelos puramente financeiros,que vão desde crédi
tos de govemo, compromissos da república fede
rativa,de empresas estatais, como Petrobrás, Ele
trobrás, Siderbrás, que têm o seu próprio crédito
externo, a compromissos financeirosprivados, re
lação entre matriz, subsidiária de uma empresa
multinacional,ou recursos em dólar para determi
nados operadores econômicos, garantidos por
modalidades de crédito interno. O que o eminente
Deputado Roberto D'Ávila pergunta é se o Con
gresso deve pronunciar-se sobre essas estipula
ções. Nobre constituinte a questão da dívidacomo
um todo deve fazer parte do processo de controle
do Legislativo sobre o Executivo, mais como um
dado de polfticaeconômica do que propriamente
uma questão específica da divida. E importante
que as grandes questões nacionais sejam deba
tidas pelo Legislativo e que dentro do processo
constitucional de equilíbrio do poder haja, por
parte do Legislativo, o controle da politica econô
mica - ai abrangendo a questão das dividas,

das emissões, dos orçamentos e todas essas nor
mas que, ao longo dos anos foram sendo ajusta
das à realidades novas e criaram certo desequi
líbrio de dimensões entre o Executivo e o Legis
lativo. Então, respondo concretamente que a
questão da divida faz parte de uma concepção
constitucional de inter-relação de poderes como
elemento fundamental de política econômica.

O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Com
a palavra o Constituinte LuizViana Neto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA NETO 
Sr. Embaixador, primeiramente desejo associar
me às palavras de aplauso com que meus colegas
se referiram a sua primorosa exposição traçando
um perfil muito nítido do papel que o ltamatari
tem desempenhado na defesa dos interesses na
cionais no exterior.Desejo ainda, se não for dema
sia, fazer uma pergunta, com certa objetividade.
V. Ex',na sua exposição, referiu-se a alguns princí
pios de Direito Internacional que, incorporados
às Constituições brasileiras, à História do Direito

.Constitucional brasileiro,foram fator positivopara
que o Pais se afirmasse no concerto das nações
como uma Nação que prega o entendimento,
a paz, o diálogo e, historicamente, condena a
guerra de conquistas. V.Ex', com a sua vivência,
erudição e reconhecida competência na matéria,
nesta Casa por inúmeros motivos e tem autori
dade para isso. Hoje,ao trazer o seu depoimento
e algumas lições aos que têm a tarefa de redigir
a nova Constituição brasileira, poderia dizer-nos
se algum princípio de DireitoInternacional, tendo
escapado aos textos anteriores ou vindo a ser
incorporado ao texto que vamos redigir, poderá
ser um fator positivo na construção deste Brasil
novo e para cuja construção o ltamarati, como
bem salientou, tem tido papel fundamental? Al
gum preceito de Direito Internacional poderá ser
incorporado à nova Constituição brasileira para
que essa ação do ltamarati, cada vez mais arejada,
mais ágil, mais benéfica a este País, possa ser,
a cada dia, fator positivo para a vida nacional?

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSOFLECHA
DE UMA - Muitoobrigado, Constituinte LuizVia
na Neto. Agradeço sobretudo a gentileza de dizer
que eu poderia estar nesta Casa junto de tão ilus
tres Pares. Só lamento não ter a condição essen
cial para estar aqui: os votos. De qualquer forma,
aceito a sua amável referência como uma distin
ção que muito me desvanece. Para ser preciso
na resposta à sua pergunta, eu diria que hoje,
com a intensificação das relações internacionais,
nenhum país vive isolado da problemática dos
outros. Vívemos de forma intensa, na semana pas
sada, os dramas que afligirama Argentina.Todos
os dias temos lido, pelos meios de comunicação,
informações dramáticas sobre o que se passa
na Áfricado Sul. Enfim, temos a cada momento
uma consciência de problemas internacionais.
Para ser mais específico na resposta, acho que
o ponto importante que a nova Constituição não
pode deixar de levar em conta é a questão da
obediência aos direitos humanos, a questão da
fidelidadea normas de padrões universais de ética
e de moral. Creio que alguma coisa deveria ser
feita em matéria de princípios que se relacionasse
com a fidelidade e observância às normas dos'
direitos humanos. Desculpe-me a concisão das
respostas, mas é para poder ganhar tempo. I

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Com
a palavra o Constituinte João Herrmann Neto.

O SR.CONSmUlNTEJOÁO HERRMANN NE
TO - Em primeiro lugar, esta Subcomissão tem
talvez o privilégio de tratar da questão básica do
homem brasileiro - a cidadania. Não queremos
pura e simplesmente tratar hoje de que todo poder
emana do povo e em seu nome será exercido.
Queremos saber que povo, qual cidadão. Quere
mos saber se podemos considerar cidadão brasi
leiro o filho que nasce de uma mãe miserável,
repetindo uma escravidão pobre, e se ele exerce,
com soberania, a questão abstrata de ser povo.
Queremos nesta Subcomissão, sob a Presidência
do Constituinte Roberto D'Ávila, tratar não do ho
mem abstrato, mas do homem concreto, do cida
dão político, econômco e social, que não pode
assistir a banqueiros se vestirem com os trapos
das bandeiras nacionais, que não pode aceitar
vivernas cidades como se estivesse pura e sim
plesmente em setores rurais. Quando o falamos
em soberania, queremos saber que cidadão é es
se e de que forma ele tem sido negociado num
Pais que não tem o privilégio de um único chefe
de Estado ou chefe de Governo ter escrito suas
memórias. Não soubemos em nenhum instante
como os Presidentes da República, seja em leves
períodos democráticos ou no Império,ou mesmo
na República sob a ditadura, nos representaram
em foros internacionais. Como foifeitaa negocia
ção de ltaipu com uma nação onde uma turbina
inundaria de energia um país vizinho? Como se
negocia meio a meio, inundando-se de dividas
um País como o nosso? Por que isso foi feito
e com que autonomia o cidadão brasileiro se viu
e se vê hoje pagando ao povo paraguaio? Deseja
mos a sua libertação e a sua continuidade no
desenvolvimento, mas que preço o cidadão brasi
leiro paga? De que maneira isso foi negociado?
Quanto à nossa pesquisa em Majnoon,pela Bras
petro, onde descobrimos poços de petróleo, e
só um deles inundava mais do que todos os poços
descobertos pela Petrobrás em território brasdei
ro, de que forma foi entregue e que preço paga
por isso o cidadão brasileiro?Queremos dizerque
ele pode ficar na sua aldeia; tem de ficar imerso
no universo a que pertence. Por esta razão, enten
demos que o cidadão, a sua soberania, a questão
da sua nacionalidade, não pode estar intrinseca
mente ligado à pessoa ffsicacomo nacionalidade.
Que pessoa jurídica é essa que faz campanha
contra a água Lindoya, porque detém 20% do
mercado pertencente a uma multinacional? Que
capital é esse que penetra no subsolo do Brasil
para retirar água e distribuf-Ia em qualquer lugar
deste Pais? Como posso entrar no interior de Per
nambuco e comer manteiga da Anderson Clay
ton? Quem é que faz o capital estrangeiro vir ex
plorar o ubre da vaca brasileira? De que maneira
posso entender que coisas como estas aconte
çam na nacionalidade? De que maneira se per
mitiu que isto acontecesse num País como o nos
so? Não sou, de maneira alguma. contrário à pre
sença do capital estrangeiro, mas gostaria de sa
ber quem decide sua presença como o estran
geiro decide sobre o desenvolvimento brasileiro.
Por causa destas dusa condições básicas - nossa
soberania e nossa nacionalidade - entramos nas
relações internacionais, ou mergulhamos no
mundo. E aí vem um privilégio de nossa parte.
Primeiro, porque no ftamarati se formam, ine.@-
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velmente, os melhores quadros que este País pos
sui. E isto mostra claramente que o nosso País
somente não é viávelquando falta vontade políti
ca. Mesmo pelas palavras de V. Ex", enquanto
membro de uma comissão, debaixo do regime
ditatorial,o Jtamarati avançava mais do que avan
ça hoje, numa demonstração clara de que não
pode haver avanços externos sem que haja sus
tentação interna. Sabemos da fragilidade da tran
sição democrática; portanto, não podemos tomar
medidas ousadas lá fora sem que as medidas
internas sejam a sustentação das medidas exter
nas. E aí vem o papel que V. Ex" desempenhou
como sendo - e realmente é, e com muitos
méritos - o mais alto funcionário, hoje, do ltama
ratí, prova concreta de que o Itamarati foi o instru
mento mais democrático que tivemos debaixo
do ciclo autoritário, pela riqueza dos seus quadros.
Neste momento gostaria de saber com que o
Itamarati pode contribuir para que a modernidade
dos nossos dias seja a construção, amanhã, dessa
Constituição plausível com a realidade brasileira.
O que o ltamarati nos pode dar? Vemos, não
apenas pela exposição de V. Ex" que, inegável
mente o ltamarati deve ter pesquisado, nos últi
mos anos, o que deseja para a nossa política
externa. Esperávamos que o Secretário-Geral do
ltamarati nos trouxesse - e eu, como relator,
o aceitaria, e creio que também o Presidente e
demais membros - um anteprojeto sobre a
questão das relações internacionais, examinando
o papel do nosso País dentro desse contexto. Não
aceito ser negociado; não posso entender o que
está acontecendo com o cidadão brasileiro atual
mente. É muito mais importante - V. Ex" sabe
bem disso - o contrato que se faz, hoje, com
a China, na compra de trinta Mig-21, do que qual
quer outro tipo de relações que o País possa estar
mantendo a nível cultural, filosófico, intelectual
ou de troca de informações. De que maneira isto
acontece? Quem veta a abertura de um mercado
de um bilhão de pessoas ao Brasil? Porque Nixo
pôde fazer uma política de pingue-pongue e o
Brasilnão pode comprar trinta Mig-21?Já caíram
os Mirage, já caíram os F-5; não vão cair os
Mig-21, por serem diferentes os pilotos. Quero
saber por que não podemos entra nisto. Quem
é que veta? E aí vem o papel importante, que
V.Ex' aborda, mas no qual não penetra. Quando
e como se intercomunicaram o Executivo e o
Legislativo na tarefa internacional? Aqui dentro,
o Executivo sempre quis saber, através do Minis
tério das Relações.Exteríores, mas muito poucas
vezes quis informar. Com relação - Missão Ven
turini -, na questão do Vietnan,o General Ventu
rini ameaçou-me com a Leide Segurança Nacio
nal, no Plenário da Comissão de Relações Exterio
res, porque eu exigia dele prestação de contas
sobre o que faziano Suriname, naquele momento,
um Chefe ou um representante do Chefe de Esta
do brasileiro. Neste momento, não queremos, de
forma alguma paralisar as atitudes e atividades
do ltamarati. Queremos, sim, contribuir, mas não
deixar de estar infomados sobre o que o ltamarati
está fazendo, porque nós os representamos. Gra
ves as palavras' iniciais de V. Ex" quando disse:
"votamos nos senhores para elaborarem a Consti
tuição". Quando digo "nós", refiro-me inclusive
aos oitocentos funcionários do ltamarati. Espero
que somente aqueles que estavam no exterior
não o tenham feito. Porque, se votaram, temos,
juntamente com os votos que recebemos, a res-

ponsabilidade da elaboração desta Constituição.
Não quero penetrar sendo negociado na nação
democrática que desejo construir. E para que eu
saiba que isto não está sendo negociado, é preciso
que o Itamarati preste contas da sua política exter
na. Não digo este Itamarati de hoje, porque dele
me orgulho, mas pelo ltamarati de amanhã, na
República que haveremos de construir democrati
camente. Portanto, é importante que V. Ex" nos
diga aquí, neste momento de contribuição, se o
ltamaratí estaria disposto a nos entregar-a mim,
como Relator, ou a esta Comissão - todos os
anteprojetos, todos os estudos que fezsobre polí
tica internacional. E queremos recebê-los, porque
é dever do Governo, como estamento da socie
dade, e dos senhores, como membros e cidadãos
brasileiros. De que maneira são esses meandros
que formam esse estuário de relacionamento des
te País; de que maneira foram negociados os nos
sos tratados internacionais; de que maneira foram
negociadas as nossas dividas; enfim, de que ma
neira foram negociadas nossa soberania, nossa
dignidade e toda a miserabilidade em que nos
encontramos; de que maneira são feitos os trata
dos comerciais; quem negocia e em nome do
que e sob que tutela e de que maneira vamos
fazer com que as informações à sociedade pas
sem pelo Legislativo?O Executivojamais é sinôni
mo e intérprete da sociedade. O Legislativo é.
Aqui estão presentes todos os segmentos da so
ciedade; no Executivo, não. O Executivo não tem
- jamais uma nação democrática poderá ter o
monopólió da verdade. Portanto, coloco estas três
questões para que esta Subcomissão possa sair
com uma proposta para a Comissão de Sistema
tização, no sentido de que o cidadão livre,pleno
nos seus direitos políticos econômicos e sociais,
possa estar sendo, hoje, representado no concerto
das nações. Gostariamos de saberde que maneira
executaremos nosso trabalho através dos estudos
que V. Ex"possui. Como são feitas essas negocia
ções comerciais não quis o Brasil se envolver
e de que maneira, fundamentalmente, o Brasil
é representado no exterior, através do ltamarati
ou de qualquer órgão e por que à sociedade brasi
leira não são prestadas contas?

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSO FLECHA
DE LIMA - Meu caro Constituinte João Herr
mann, sua pergunta é quase um programa de
nação no capítulo das relações intemacionais.
Tentarei, na medida das minhas limitadas possibi
lidades, responder àquilo que me parece adequa
do.

Em primeiro lugar, acho que sua pergunda toca
aquilo que chamei de segundo desafio, no que
diz respeito às relações internacionais. Como es
truturar de forma equilibrada, harmoniosa e de
mocrática a relação entre a formulação da vonta
de internacional do Brasil e o Poder Legislativo?
Referi-me de forma muito simplificada a este as
sunto, e V. Ex", generosamente, pede-nos, inclu
sive, subsídios. A este respeito, gostaria de expli
car-lhe por que justamente o ltamaraty e o Minis
tro Sodré não quiseram apresentar nenhum docu
mento à Constituinte.Achamos que esta definição
das modalidades de relacionamento, esta sedi
mentação de princípios e de normas de convívio
tem de vir como resultado, como conseqüência
de debates como este. São debates como este
e o êxito de iniciativas como esta - as quais
não me"canso de louvar - que nos darão a me-

dida do equilibriodo relacionamento entre os dois
Poderes. Não apresentamos, portanto, nenhum
subsídio à Constituinte porque achamos que so
mos parte do Executivo. Estamos permanente
mente à disposição da Constituinte, podendo ser
chamados, convocados e urgidos a formular pa
péis, posições e sugestões, como V. Ex" acaba
de fazer.

Talvezfosse útilfazermos um rescaldo posterior
deste debate, quando terminar a série de audiên
cias a que se propôs a Subcomissão, e tentarmos
avaliar de que maneira isso terá contribuído para
esta tarefa fundamental de definir o relaciona
mento entre os dois Poderes.

V.Ex" indaga, com toda a legitimidade de um
político experimentado, um líder estudantil, ex
prefeito de Piracicaba, como se formula a vontade
nacional em determinadas negociações. V. Ex"
emite juízo sobre situações pretéritas, o que natu
ralmente é privilégiode um Parlamentar, porque,
como funcionário do Executivo, a minha capaci
dade de expressão é necessariamente mais limita
da. Mas, de qualquer forma, V.Ex' deu uma série
de exemplos que causaram dúvidas e perplexi
dade. Eu lhe responderia que justamente se está
buscando, neste momento, democratizar a for
mulação da vontade nacional. Costumo brincar
com meus colaboradores dizendo que uma coisa
é gerir uma chancelaria num regime relativamen
te fechado, e outra é gerir uma chancelaria 
como o Ministro Sodré e este modesto selVidor
que lhes fala- numa conjuntura de debate nacio
nal, de questionamento, em que temos de manter
consciente o rumo do interesse nacional, sem
arrogância, com humildade, com espírito de ne
gociação, com espírito de conciliação, mas bus
cando ser fiéis à linha-mestra do interesse nacio
nal. Nobre Deputado João Herrmann, nestes dois
anos de Nova República, sob a lúcida orientação
e intensa participação do Presidente Samey 
S. Ex" é o principal protagonista da nossa política
externa, atividade a que se devota com grande
intensidade, lucidez e carinho - o ltamarati tem
executado uma política externa que é não só con
sensual, mas reflete de forma objetiva os ínteres
ses do Presidemte, e isto numa sociedade plena.
mente democrática. Vejoaqui eminentes colegas
da imprensa, a Sr" Letícia, a Sr" Maria Helena,
o Sr. Marcos Magalhães, anotando dados que,
amanhã, tratarão de veicular à opinião pública,
que é bastante participante. Vejo também a Sr"
Tereza Cruvinel,já buscando notícias para a sua
coluna. Hojetemos, de qualquer forma, um com
promisso com a transparência, ou seja, não é
privilégiodo camarada Gorbachev a Glasnost. Ao
contrário, creio que o Brasil, hoje, tem um com
promisso de transparência, tem um comporta
mento democrático em matéria de política exter
na como nunca teve anteriormente. V.Ex"dá uma
série de exemplos que seriam inadmissíveis numa
realidade política como a que estamos vivendo
na Nova República. De modo que meu caro e
eminente Deputado João Herrmann, peço-lhe
que reflita que o momento político que estamos
vivendo hoje é diferente. Estamos aqui. Como
disse anteriormente, a presença do funcionário
mais graduado do ltamarati mostra justamente
a disposição, não somente do MinistroSodré, mas
da instituição, de ter um diálogo fluido, intenso
e contínuo com a instituição parlamentar. Assim
como V. Ex", também temos todo este tipo de
dúvidas que o preocupam, ao longo destes dois
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anos: situações de conflitos de posições, dificul
dades. V.Ex" mesmo, até o ano passado, era um
batalhador pela causa do restabelecimento de re
lações diplomáticas com Cuba, e pôde, com satis
fação, verificar que o Governo deu passos caute
losos, mantendo V.Ex" e seus colegas da Comis
são de Relações Exteriores da Câmara permanen
temente informados, num processo de interação
e de comunhão de responsabilidade que é, creio
eu, a essência do regime democrático. Ou seja,
somos, tanto o Executivo como o Legislatico, co
responsáveís pela expressão da vontade nacional,
Felizmente, nenhum dos exemplos que V.Ex" as
sinalou aconteceu nos dois anos e meio de Nova
República. Espero que esta disposição para cola
borar e dialogar somente frutifique, e que sejamos
capazes de definir,na nova Constituição, um con
junto de normas que venham ao encontro das
preocupações legitimamente manifestadas por V.
Ex" Ê importante que a sociedade saiba como
certas decisões são tomadas, e em nome de que
principIDsecritériosdetermmadasopçõesdepo~

tica são adotadas. De modo que V.Ex" tem razão
quando reclama transparência e informação. É
um direito que lhe assiste, é um direito que nós
pretendemos responder de forma construtiva e
de forma positiva à sociedade brasileira. Desta
maneira, Deputado, creio que V. Ex" tocou num
ponto fundamental, a questão de controle e do
equilibrio de poderes. Estamos à disposição de
V. Ex"s para contribuir naquilo que for útil para
a tarefa importante desta Comissão de Soberania,
que, conforme V. Ex" tão brilhantemente assina
lou, diz respeito à própria natureza do cidadão,
que queremos venha a constituir a nossa socie
dade do futuro.

O SR. CONSmUINTEJOÃO HERRMANN NE
TO - Permita-me apenas continuar; falta um
ponto fundamental. Não ainda líder estudantil,
nem prefeito, eu já lia seus artigos, talvez porque
fosse bem adiantado para a minha época. Lia
seus artigos, onde, na verdade, formulava uma
política externa principalmente voltada para a
abertura de mercado. Costumo dizer, hoje, à as
sessoria técnica que nos acompanha nesta Casa
que a vinda de V.Ex'" além de ser extremamente
rica para a elaboração da Constituição, é impor
tante, porque é um dos grandes quadros - reco
nheço-o como tal, ao lado da amizade - que
o País possui. V. Ex- formulou e criou quadros,
e isto é importante. Quadros que estão aí, hoje,
ou na China, estiveram na China e estão hoje
na União Soviética, estiveram nos Estados Unidos
e hoje estão em Cuba, quadros formados pela
sua tarefa formuladora de idéias e de uma filoso
fia. Como isso funciona, ou funcionou? Como
isso funciona dentro da Constituição, dentro da
nossa subcomissão? De que maneira o Brasil co
meçou a desenvolver os tratados comerciais no
final da década de sessenta para a frente? Ou
seja, isto seria imbricado ao Ministériodo Comér
cio Exterior,ou estaria ligado a relações exteriores,
ou estaria imbricado ao Minstério da Economia?
Como isso funciona na elaboração de um direito
que o cidadão brasileiro tem de formulr? Esta
é a terceira questão.

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSOFLECHA
DE LIMA - Com sua licença, Sr. Presidente. Assi
nalei, em um determinado momento da minha
despretensiosa apresentação, que o jogo diplo
mático ostensivo é apenas um dos dados da inser-

ção internacional do Brasil.Ou seja, além do políti
co-diplomático, existem vários outros processos
perfeitamente legítimos de interação de socieda
de a sociedade, e um dos mais conspícuos e
um dos que mais diretamente dizem respeito ao
nosso cotidiano é justamente a relação comercial.
Para esclarecer como se forma esta relação, à
primeira lnformeçêo que gostaria de salientar é
a de que o Estado, a não ser nos casos em que
opere através de suas empresas, normalmente
não pratica atos de comércio. Ou seja, a tarefa
do Itamarati e dos órgãos do Estado brasileiro
é criar condições de boa vontade, de abertura
de caminhos, de procurar induzir, quando for o
caso, determinadas decisões a nosso favor, mas
jamais praticar atos de comércio. Ou seja, esta
não é a tarefa do funcionário de Estado, não é
a tarefa do Diplomata. Nossa tarefa tem sido abrir
mercados e, neste sentido, agradeço muito a V.
Ex" a generosa recordação de já haver lido artigos
meus. Isto me dá uma sensação de senectude,
que é bastante óbvia, de resto, mas de qualquer
forma envaidece-me ter tido o privilégio de um
leitor como V.Ex"Mas justamente a nossa tarefa
foi- se alguma tivemos, se algum mérito tivemos
- a de procurar utilizaro capital de boa vontade,
gerado por uma política externa, como V.Ex"assi
nalou em sua primeira intervenção, representativa
da vontade nacional, uma política externa avan
çada para os padrões de governo da época, utili
zando esse capital de boa vontade justamente
para gerar oportunidades benéficas para a econo
mia brasileira. Nesse sentido, o nosso mérito foi
justamente ter desbravado uma região até então
considerada terra mcógnita pelos operadores eco
nômicos brasileiros. Quem poderia imaginar, por
exemplo, que nós viríamos a ser fornecedores
de mínérío de ferro para uma siderurgia no Pa
quistão, ou para montar uma estação de trans
bordo nas Filipinas,ou que tivéssemos aviões bra
sileiros operando na Nova Zelândia, ou que tivés
semos empresas brasileiras, talentos brasileiros,
engenheiros brasíleíros executando obras no
Oriente Médio, ou na Africa subsaárica, ou em
Magheb. Enfim, foram oportunidades, a meu ver,
bem aproveitadas pelos operadores da economia
brasileira. No caso, o Estado, o ltamarati e o Go
verno criaram espaços políticos para que os ope
radores os preenchessem. Nesse sentido, acho
que o Brasil esteve à altura desse grande desafio
que era justamente dar, qualitativamente, a sua
inserção no Terceiro Mundo. Ou seja, nossa rela
ção passou de uma relação meramente retórica
e principista a uma relação densa e operativa,
baseada na mutualidade de interesses. De modo
que essas operações - conforme eu estava pro
curando esclarecer - são méritos de uma intera
ção Governo-operadores econômicos, ínclusíve
operadores estatais-operadores privados, e o Go
verno abriu esses caminhos, que foram eficiente
mente ocupados pelos nossos operadores. Se al
gum mérito tivemos - conforme eu disse 
foi justamente o de ter potenciado esse capital
de boa vontade política, traduzindo uma relação
que poderia esgotar-se no plano da retórica, para
uma relação bastante concreta, como a que te
mos hoje com a presença do Brasil no Terceiro
Mundo. Nesse sentido, as nossas formas de ex
pressão diplomática, sejam comerciais, sejam de:
cooperação técnica, são também um dos vetores
da nossa presença ínternacíonel, O Presidente JO:
sé Samey acaba, inclusive, de reforçar o nosso

papel nessa área, ao transferir para o ltamarati
responsabilidades de programação de coopera
ção técnica. Hoje temos, com satisfação, uma
presença Internacional qualificada e, nesse senti
do, V. Ex" pode estar certo de que o papel que
o ltamarati desempenhou foi muito importante.
Foi um papel consentãneo-com a nossa expec
tativa de Nação, quer dizer, a nossa expectativa
de protagonismo legítimo, que nos cabia desem
penhar.

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'Ãvila) - Gos
taria de colocar mais uma questão, talvezum pou
co na esteira do que falou o Constituinte João
Herrmann. Como V.Ex"vê a questão do diálogo
Norte-Sul e que papei o Brasilpoderia ter - talvez
um papel mais preponderante - nessa nova or
dem econômica internacional? V.Ex" mesmo diz
que o Brasil não faz parte dos países principais,
é um País mais periférico, apesar de ser uma
potência emergente. Como podemos ter uma
presença mais determinante no cenário interna
cional? Esta é a primeira questão. A segunda,
se V.Ex"me permite, é uma pergunta do Consti
tuinte LuizViana Neto. S. Ex"pediu-lhe que colo
casse alguns princípios a mais dentro da nossa
Constituição - e V. Ex" lembrou muito bem a
questão dos direitos humanos. Agora pergunto
se não é um paradoxo quando na nossa Carta
colocamos que devemos respeitar os princípios
dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, temos
relações diplomáticas com países como a África
do Sul, realmente um país com um governo desu
mano, no mais alto grau, talvez,o que dlscrímína
irmãos nossos, já que o nosso sangue contém
também o sangue negro. Então, pergunto se não
há um paradoxo nessa colocação de V. Ex-

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSOFLECHA
DE LIMA - Em primeiro lugar, Sr. Presidente,
o diálogo Norte-Sul tem tido um período de gran
de fertilidade retórica e de pouco resultado práti
co. Na realidade, temos aí uma relação Interna
cional perversa, que penaliza cada vez mais os
países em desenvoMmento. Ao longo da nossa
conversa, já tivemos ocasião de abordar a questão
da dívida, a questão do protecionismo, todas as
formas pelas quais se evidencia a injustiça do
atual quadro institucional das relações interna
cionais. Sabemos que o esforço desempenhado
por alguns países europeus e alguns latino-ame
ricanos, buscando reformular essas regras, deu
pouco resultado. Tivemos o caso da Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvol
vimento, que, ao longo de vinteanos, foiperdendo
densidade. Hoje, a Conferência das Nações Uni
das para o Comércio e Desenvolvimento, chama
da UNCTAO, está confinada a um campo de retó
rica inflamada, mas de pouca efetividade. Nosso
diálogo, no fundo, é um exercício de frustrações,
um exercício de grande decepção, com o que
poderia ter sido uma reformulação das regras do
convívioíntemacíonal,chamada nova ordem eco
nômica ínternacíonel, Pouco se fezaí. Pelo contrá
rio,o que se nota hoje é certa crise na cooperação
internacional. Hoje, se quísermos refazer certas
ínstítuíçôes, como, por exemplo, o Banco Intera
mericano, o Banco Mundial e a própria AlAD,
que no seu escopo são limitadíssimos, teríamos
dificuldades, porque há uma crise na cooperação
internacional. Nesse sentido. acho belíssimo o
exemplo de cooperação internacional, o esforço
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que o Brasil,a Argentina,o Uruguaie outros paises
da América do Sul estão fazendo. Estamos num
quadro de crise terrível, buscando encontrar no
vas formas de relacionamento, buscando encon
trar novas modalidades de inserção recíproca, que
nos permitam superar as atuais dificuldades. E
aí, nobre Constituinte João Herrmann, acho que
mais uma vez posso dizer que, num quadro de
plenitude democrática, é muito difícil que ocor
ram situações como as que V. Ex"descreveu. Os
Govemos brasileiro, argentino e uruguaio vivem
uma quadra particularmente fecunda de sua evo
lução política e histórica, que se caracteriza justa
mente por uma grande exposição, por uma gran
de visibilidade, por uma grande transparência, de
modo que a democracia, no Continente, está sen
do um fator de inestimável aproximação entre
os nossos países, na medida em que ela tem
sido a grande responsável pela dissipação de des
confianças. Ninguém mais duvida dos propósitos
pacifistas,dos propósitos de cooperação, dos pro
pósitos construtivos do Brasil. A sua dimensão
continental, que por muitos anos foi fator de des
confianças e preocupação, hoje é um fator de
agregação, um fator de cooperação, graças justa
mente à nossa transparência, ao pleno funciona
mento das nossas instituições democráticas, que
permitem não apenas visibilidade absoluta, mas
também que debatamos, com descontração e de
sembaraço, essas questões tão relevantes. Des
culpe, ConstituinteRoberto D'Avila, se saí um pou
co do tema, mas me permiti acrescentar mais
um argumento para beneficiar um esclarecimen
to do nobre Relator desta Comissão.

Com relação ao outro ponto de vista a que
V. Ext se refere, tenho de distinguir aqui o papel

do profissional, quer dizer, o papel do político.
Nesse sentido invocariauma expressão muito feliz
do Presidente José Sarney, quando explicou à
opinião pública brasileira o seu reatamento com
Cuba. Quer dizer, o normal é ter relações com
todos os países, a exceção é não tê-Ias. Ter rela
ções diplomáticas com qualquer país não signi
fica necessariamente que aprovemos ou desapro
vemos os regimes neles instaJados. Permito-me
aqui citar o exemplo dado pelo próprio Ministro
Abreu Sodré, no caso da Áfricado Sul. Tivemos
aí o Sr. OliverTambo, Presidente do AfricanNatio
nal Congress, do partido de contestaçãodo regi
me supremacista branco, aparteísta, na Africado
Sul. O Sr. Oliver Tambo pediu ao Brasil, justa
mente por ter relações diplomáticas, que interce
desse em favor de certas situações de violação
flagrante de direitos humanos. Fizemos presentes
àquele Governo as nossas preocupações. De mo
do que, como profissional, encaro com natura
lidade essas relações diplomáticas. Isso faz parte
do jogo diplomático. Como político,compreendo
perfeitamente as posições que V.Ex"sustenta e
aos reclamos que V. Ex" postula junto ao Exe
cutivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SARNEY FILHO
-Se V.Ex"me permite, gostaria apenas de refor
çar o seu argumento. Era minha intenção apre
sentar também uma proposta à Constituição proi
bindo o Brasil de manter relações com qualquer
país que praticasse a discriminação racial. Mas,
antes de apresentá-Ia, conversei com alguns gru
pos de negros brasileiros, ligados ao problema
do apartheid e eles me desestimularam a fazê-lo,

dizendo justamente que não era do interesse de
les, principalmente do Congresso nacional africa
no, nestas últimas decisões, que os países amigos
rompessem relações com a Àfrica do Sul. Isso
porque por ocasião de qualquer espécie de con
flito, as embaixadas dos países solidários pode
riam servir até mesmo como refúgio, em caso
extremo. Além do mais, eles aprovam o que o
Brasil já pratica hoje em dia: as sanções comer
ciais.

O SR. EMBAIXADOR PAULO TARSOFLECHA
DE UMA-Muito obrigado, nobre DeputadoJosé
Sarney Filho.

O SR. PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) - Mais
alguma questão? (Pausa.) Não havendo nenhum
questionamento, mais uma vez gostaria de agra
decer a V.Ex", deixando registrada, nos Anais his
tóricos da nossa Casa e da Constituinte,a maneira
aberta com que V.Ex"se comportou aqui, com
o brilhantismo de sempre. Espero que tenhamos
outras conversas, abrindo cada vezmais o diálogo
entre o Executivo e o Legislativo.

Gostaria de convocar os Srs. Constituintes para
uma nova reunião, amanhã, as 10:00, a fim de
que possamos, inclusive, discutir o que ouvimos
aqui hoje e continuar as nossas sugestões, os
nossos trabalhos. Agradeço a todos.

Está encerrada a sessão.

O SR. EMBAIXADOR PAULO DE TARSOFLE
CHADE UMA - Muito obrigado, Sr. Presidente
e Srs. Constituintes.
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