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COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS
E GARANTIA DO HOMEM E DA MULHER

Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos
Coletivos e Garantias

Termo de Reunião
Aos quinze dias do mês de maio de mil novecentos

e oitenta e sete, às quinze horas, estiveram presentes à
Subcomissão dos Direitos· Políticos, dos Direitos Coletivos
e Garantias, os Senhores Constituintes Maurílio Ferreira
Lima, Presidente; Orlando Pacheco, Vice-Presidente; Ly
sâneas Maciel, Relator; João Paulo, Gonzaga Batriota e
João Rezek. O Senhor Presidente fez a chamada nomi
nal. Verificando a falta de número regimental, convocou
nova reunião para amanhã, día dezesseis de maio, às
quinze horas, dando por encerrada a presente reunião,
que fora previamente convocada para esta data e horá
rio, destinada à discussão do anteproj-eto (art. 17, § 1.° do
Regimento Interno da Assembléia Naciona:l Constituinte).
E, para constar, eu Walter Flôres Figueira, Secretário, la
vrei o presente Termo de Reunião, que será assinado :pelo
Senhor Prresidente e encamínhado à publicação.

Termo de Reunião
Aos dezesseis dias do mês de maio de mil novecentos

e oitenta e sete, às quinze horas, estiveram presentes à
Subcomissão dos Direitoo Políticos, dos Direitos Coletivos
e Garantias, os Senhores Constituintes: Maurílio Fe·rreira
Lima, Presidente; Orlando Pacheco, ViCIe-Presidente; Ly
sâneas Maciel, Relator; João Paulo, João Menezes, João
Rezek, Gonzaga Patriota e João Agripino. O Senhor
Presidente fez a chamada nominal. Verificando a falta
de número regimental, convocou nova reunião para o dia
18 de maio, segunda-reíra, às dez horas, dando por en
cerrada ia presente reunião, que fora previamente convo
cada para 'esta data e horário, destinada à discussão do
anteprojeto (art. 17, § 1.0 do Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte). E, para constar, eu Wal
ter Flôres Figueirra, Secretário, lavrei o presente Termo
de Reunião, que será assinado pelo Senhor Presidente e
encaminhado à publicação.

Termo de Reunião

Aos dezoito dias do mês de maio de mil novecentos e
oitenta e sete, às dez horas, estíveram presentes à Subco
missão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Ga
rantias, os Senhores Constituintes Maurílio Ferreira Lima,
PresidJente; Uldurico Pinto e Orlando Pacheco, Vice-Pre
sidentes; Lysâneas Maciel, Relator; P,aulo Almada, João
Agripino, João Rezek e João Paulo. O Senhor Presidente
fez a chamada nominal. Verificando a falta de número
regimental, convocou nova reunião para amanhã, dezeno
ve de maio, às dez horas, dando por encerrada a presente
reunião, que fora previamente convocada para esta data e
horário, destinada à discussão do anteprojeto (art. 17, § 1.°
do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituin
te). E, para constar, eu Walter Flôrres Figueira, Secretário,
lavrei o presente termo de reunião, que será assinado pelo
Senhor Presidente e encaminhado à publicação.

H.a Reunião Ordinária, realizada
em 19 de maio de 1987

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de mil no
vecentos e oitenta e sete, na sala D3 do anexo Ir da Câ
mara dos DeputadoSo, às onze horas e cinco minutos, reu
niu-se a Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos
Coletivos te Garantias, sob a Presídêncía do Constituinte
Orlando pacheco, Prlmeiro-Vice-Presidente, com a pre
sença dos seguintes Constituintes: illdurico Pinto, Segun
do- Vice-Presidente; Lysâneas Maciel, Reltllitor; João Pau
lo, João Menezes, Paulo Almada, Humberto Lucena, Gon-

zaga Patriota, João Rezek, João Agripino, João de Deus
Antunes, Ziza Valadarea e Anna Maria Rattes. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente abrlu os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião 'anterior.
Em seguida, deu conhecimento aos presentes dos expe
dientes dirigidos a esta subcomissão pela Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte, sobre questão de or
dem levantada acerca da. interpretação do § 2.°, art. 23
do seu Regimento Interno, que trata da proibição da apre
sentação de substitutivo ao projeto da Constituição. Se
gundoentendimento daquela Presídêncía, fica permitida
a apresentação de substitutivo ao anteprojeto de subeo
missão, "desde que se trate de modificações correlatas
de maneira que a alteração, relativamente a um disposi~
tívo, 'envolva a necessidade de se 'alterarem outros". Outro
e~ediente diz respeito à questão de ordem sobre proce
dímentos a serem adotados no caso de rejeição do ante
projeto apresentado pelo Relator e sobre prazos e dis
cussão da matéria. Em. resposta a esta questão de ordem,
aquela Presidência 'assim se pronunciou: "caso tal fato
ocorra, o próprio Relator deverá redigir o parecer que re
presente a decisão da comissão, consignando no mesmo
pormenorízadamente, a matéria vencedora ~a comissão:
No dia imediato, esse parecer será objeto de votação por
parte da comissão, não comportando maior discussão ou
emendas". Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor
Presidente c-olocou em díseussão o anteprojeto do Rela
tor, Constituinte Lysâneas Maciel. Participaram da dis
cussão todos 'Os presentes, tendo sido mais citados os ar
tigos 1.0, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 39 e 44. Para
tecer as considerações finais, usou da palavra o Senhor Re
lator. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
convocou reunião para a próxima sexta-feira dia vinte le
dois, às quinze horas. A presente reunião f~i encerrada
às catorze horas e quinze minutos, cujo teor será publi
cado, na íntegra, no Diário da Assembléia Nacional Oons
tituip~. E, para constar, eu WaJter Flô1'es Figueira, Se
cretano, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente. '

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Srs. Cons
tituintes, havendo número regulamentar, declaro aberta a
sessão. Passaremos a ouvir a leitura da Ata da sessão
anterior.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - (Inter
venção fora do míerofone.)

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Atendendo
à questão de ordem do Constituinte Paulo Almada está
dispensada a leitura da Ata. '

Na verdade, tivemos algumas reuniões de caráter in
formal pois não havia quorum para reunião. Agradecemos
a presença, hoje, dos nobres Oonstítuíntas.

Na ausência do Primeiro-Presidente, Constituinte
Maurílio Ferreira Lima, daremos seqüência aos trabalhos,
segundo o Regimento Interno.

Temos expedientes que chegaram à Mesa da Presi
dência enviados pelo Presidente Ulysses Guimarães:

"Encaminho a V. Ex.a cópia da decisão desta
Presidência à consulta do Presidente da Comissão
da Ordem Econômica, Constituinte José Lins, so
bre procedimentos a serem adotados cuando da
rej~ição do anteprojeto apresentado pelo Relator
e aínda sobre prazos e discussão da matéria.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex.a protesto de elevada estima e consideração.
Ulysses Guimarães, Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte."
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Está aqui a resposta à questão de ordem levantada
pelo Constituinte José Lins:

"Sr. Presidente, acuso recebimento do ofício
de V. Ex.a , datado de 11 de maio de 1987, em que
consulta-se, na hipótese de o anteprojeto apre
sentado pelo Relator ser rejeitado integralmente
pela Subcomissão, caberá ao Presidente designar
outro Relator, nos termos do art. 49, § 12, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados. Qual
o prazo que terá o novo Relator? Haverá dis
cussão do anteprojeto ou somente votação da ma
téria? Caso tal fato ocorra, o próprio Relator
deverá redigir o parecer que representa a decisão
da Comissão, consignando no mesmo, pormeno
rizadamente, a matéria vencedora na Comissão.
No dia imediato a este parecer, será ele objeto de
votação por parte da Comissão, não comportando
maior discussão ou emendas.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência protestos de elevada estima e dis
tinta consideração.

Constituinte Ulysses Guimarães, Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte."

Temos aqui outro expediente:
"Sr. Presidente, o nobre Constituinte Cardoso

Alves levantou questão de ordem sobre a inter
pretação do § 2.0, do art. 23, do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte." Fica veda
da apresentação de emenda que substitua inte
gralmente o projeto ou que diga respeito a mais
de um dispositivo, a não ser que trate de modifi
cações correlatas, de maneira 'que a alteração re
lativamente a um dispositivo envolva necessidade
de se alterar outros, a do § 1.0, do art. 21. Apl1cam
se às emendas apresentadas às Comissões, às Sub
comissões o dispositivo do § 2.° do art. 23. O art.
23 faz parte do Capítulo II do Projeto de Cons
tituição, enquanto que o art. 21 integra a Sessão
Ir da elaboração do Projeto de Constituição, do
Capítulo I, das Comissões Constitucionais, carac
terizando assim tramitações diferentes. Ao Proje
to de Constituição fica vedada a apresentação de
substitutivo, já que é uma peça múltipla e não
apenas se constitui em uma única parte. As Sub
comissões apresentam anteprojetos referentes a
um acerto de determinado assunto ou tema devi
damente articulado. O § 2.°, do art. 23, permite
a apresentação de substitutivo que trate de mo
dificações correlatas, de maneira que a alteração
relativamente a um dispositivo envolva a neces
sidade de se alterarem outros. Nessas condições,
poderão ser oferecidas emendas substitutivas, des
de que haja entre seus dispositivos articulações e
trate de modificações correlatas.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência protestos de apreço."

Eis os expedientes encaminhados à Mesa da Presi
dência para a sessão de hoje.

Algum dos Constituintes pretende esclarecer dúvidas
e fala sobre o assunto? (Pausa.)

Passamos então à discussão.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, aduzido a que V. Ex.a acabou
de ler, parece que o relatório e o parecer das Subcomissões
não têm chances de serem substituídos.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Integral
mente não.

O SR. OONSTITUINTE JOÃO MENEZES - E se a
Comissão manifestar-se contrariamente ao parecer, como
é que fica?

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - O Relator
fará outro parecer.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Então po
de fazer outro parecer.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Está com
a palavra oi) nobre Relamr, Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
dois assuntos merecem um tratamento diferente, segun
do a interpretação da Mesa.

O art. 23 do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, como todos sabem, não permite apre
sentação de emenda que substitua integralmente o pro
jeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não
ser que se trate de modificações correlatas, de maneira
que a alteração relativamente a um dispositivo envolva
a necessidade de se alterar outro.

O eminente Presidente do Congresso Nacional tem
um substitutivo com essa característica. S. Ex.a alterou
vários dispositivos numa só emenda; mas há uma corre
lação muito íntima entre eles. Havíamos aceito, embora
não soubéssemos dessa orientação da Presidência, apesar
da letra da lei que diz respeito à proibição de se apre
sentar alterações a vários artigos numa mesma emenda
estar ultrapassada. Estamos felizes em observar que essa
orientação também é a da Mesa. Dei apenas um exem
plo, mas existem outros. Se não me engano, a Consti
tuinte Anna Maria Rattes também tem algo nesse sen
tido. Mas quer o Presidente do Senado um substitutivo
importante. S. Ex.a altera vários dispositivos numa só
emenda, mas todos mantendo uma íntima correlação en
tre si, de maneira que já havia decidido acolher essa
emenda.

Outro assunto é que, na hipótese de ser rejeitado o
anteprojeto pelo Relator, e se for rejeitado integralmen
te pela Subcomissão, caberá ao Presidente designar outro
Relator. Perdão, esta é a pergunta do Presidente da Co
missão da Ordem Econômica. A pergunta é sobre a subs
tituição do Relator, como era praxe na Câmara dos Depu
tados, designando aquele que proferiu o voto vencedor pa
ra redigir o voto. A Presidência esclarece que o Relator
será o mesmo, ou seja, na hipótese seria eu, mesmo se
fosse vencida a minha proposta. Eu mesmo redigiria a
decisão da Subcomissão, consignando pormenorizadamen
te a matéria que foi vencedora.

Parece-me que está claro. Tem mais ou menos a se
guinte tramitação: no dia imediato, o relatório será obje
to de votação por parte da Comissão ou Subcomissão, não
comportando maior discussão ou emendas.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre
sidente, continuando, acho que a resposta de V. Ex.a. foi
perfeíta. Se caiu o relatório e caiu o parecer, então será
feito outro relatório e outra proposição, porque o art. 23,
invocado pelo eminente Relator, diz respeito ao Projeto
de Constituição, ou seja, o projeto de discussão na Cons
tituição.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Não, o
projeto será colocado nas medidas. Tudo aqui se refere
a Projeto de Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Projeto
de Constituição.
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o SR. CONSTITUINTE JOAo ROCHA - Então,
nessa parte, refere-se realmente à discussão do projeto
final da Constituicão - A Constituinte já me socorre di
zendo que será aplicada à mesma matéria da discussão
da Constituicão. Mas aí está também a consulta sobre
o caso de ser rejeitado o parecer. Far-se-á um novo pa
recer? A única diferença é que o Relator não será o ven
cedor, o Relator continua a ser o vencido; apenas fará
o parecer de acordo com os demais membros da Comissão.
Parece-me que existe o caso da rejeição do parecer para
que se faça um novo, embora sob a batuta do mesmo Re
lator.

Esta questão de ordem está determinada e bem e-scla
recida. Parece-me que devemos discutir, inicialmente, a
questão de aceitação ou não do parecer, que é uma ques
tão preliminar. Se aceitarmos o parecer, passamos para
o período das emendas; se não o aceitarmos, vamos pro
curar tazer um novo <paTecer, embora com ° mesmo> Rela
tor e com a colaboração dos Srs. Constituinte-s.

Nestas condições, se V. Ex.a aceitar a preliminar de
que se discuta primeiro a aprovação ou rejeição do pare
cer, peço a V. Ex.a que me inscreva a fim de falar sobre
este assunto.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - A Presi
dência determina que escutemos o anteprojeto, que já es
tá em pauta, deixando este caso para discussões poste
riores.

O SR. CONSTITUINTE .roxo MENEZES - Mas a
preliminar é importante. Depois de discutir-se todo o
projeto díscutír-se-á uma preliminar? A preliminar vai
perder o sentido. Se é uma preliminar, tem que ser ante
rior, tem que ser preliminar. Se a preliminar cair dis
cutir-se-á o projeto; se a preliminar for aceita, isto é, a
rejeição do parecer, então não há chance para discutir-se
o projeto. Será preciso fazer outro relatório.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Com a pa
lavra para questão de ordem, o Constituinte Ziza Vala
dares.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Sr. Pre
sidente, ainda em que pese ter chegado um pouco atra
sado, não estou entendendo bem o que se está passando.

Estamos com um relatório e louvo o relatório feito
pelo nobre Constituinte Lysâneas Maciel, da melhor es
tirpe, da maior competência, um trabalho elogiável. Se
alguma coisa tem que ser corrigida, se for necessário 
porque estamos aqui, inclusive para discutir - que se faça
não como um todo. Não vejo por que se derrotar um estu
do como este se algumas coisas podem ser modificadas.
Mas parece-me que o nosso Presidente está correto. Vamos
discutir e tentar mudar o que está errado; não discutir,
a priori, se aceitarmos ou não a atual proposta do Cons
tituinte Lysâneas Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Exatamen-
te.

O SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente,
pela ordem. Ponha em votação as duas propostas.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Temos
uma discussão prioritária, que é a do anteprojeto. As pro
postas que vão chegando são secundárias e terão uma
seqüência na discussão do anteprojeto, que já está elabo
rado, para que agilizemos esta questão, posto que a exi
güidade do tempo não permite demora em assuntos avul
sos.

Com a palavra, para uma questão de ordem, o Cons
tituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Presi
dente, entendo que a questão é regimental. O Regimento

Interno determina que, após a distribuição dos avulsos
- no § 1.0, do art. 17 - a Comissão tem cinco dias para
discutir o relatório e o anteprojeto e para apresentação
de emendas.

A meu ver não existe assunto prioritário ou não, nem
preliminar, que possa impedir o curso regimental. Temos
até hoje para discutir o que foi apresentado. Na sexta-feira
será apresentado o relatório final, de acordo com as emen
das que forem submetidas ao Relator, de conformidade
com o Regimento Interno. Então votaremos e, aí, sim,
poderemos rejeitar integralmente, parcialmente, ou da for
ma que for decidido, no sábado e no domingo, de acordo
com o que está disposto no Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Esta ses
são destina-se à discussão do anteprojeto, segundo con
vocação prévia.

Com a palavra o Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Presi
dente, acho que a intervenção do Constituinte João Agri
pino foi perfeita. Realmente hoje não vamos discutir o
parecer do relatório. Vamos apresentar emendas que serão
entregues ao Relator, que terá oportunidade de aceitá-las
ou rejeitá-las e, se for o caso, oferecer um novo relatório
e parecer para serem votados numa reunião marcada por
esta Subcomissão. Aí, então, é que consolidar-se-á o pensa
mento a favor ou contra o relatório. No decurso do tempo
S. Ex.a também poderá alterar as suas idéias e opinião.
Será até salutar, porque todos os membros da Subcomis
são sabem que quase não tivemos oportunidade de dis
cutir esta matéria. Em somente uma reunião discutimos
três ou quatro emendas, não me recordo se foi sobre a
idade para votar, de dezesseis anos e outra emenda dis
cutida pelo Constituinte João Agripino. Sobre as outras
normas, não tivemos qualquer participação. Este relatório
foi feito sem nenhuma participação da Subcomissão. A
Subcomissão não foi ouvida sobre as emendas, nem sobre
o relatório. Estamos recebendo primeiramente o relatório
e também tomando conhecimento desta reunião. Somen·
te em uma reunião redístríbuíam-se algumas emendas. A
Subcomissão trabalhou muito, foi a Recife, Salvador, São
Paulo, Rio de Janeiro, mas não realmente se debateu a
matéria. como teria que ser feito pela Subcomissão.

Acho que agora V. Ex.a está colocando em ordem os
trabalhos, uma vez que está se recompondo tudo. Vamos
discutir as emendas e o relatório, para que o Relator
possa, já com a nossa participação, modificar o seu rela
tório, o seu parecer, o seu projeto e, depois trazer a ma
téria à discussão desta Subcomissão. Acho que, com a
reunião dle hoje, estamos procurando corrigir um grave
erro, o da falta de oportunidade para debater as questões.
Esta Subcomissão não debateu este assunto. Compareci
a todas as reuniões e, infelizmente, por estas ou aquelas
circunstâncias, elas não se realizaram, talvez devido à
desordem que existe na nova ordenação dos trabalhos da
Constituinte. Marca-se uma reunião aqui e existe outra
às 9h30min ali, outra às 10 horas. Há um verdadeiro pan
demônio. Isto tem de entrar em ordem ou esta Consti
tuição só vai ser votada no dia 21 de abril de 1988.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Agradece
mos a brilhante exposição ao nobre Constituinte. A Presi
dência esclarece que houve convocação para reuniões no
sábado e domingo.

O SR. 'CONSTITUINTE JoAO MENEZES - Eu estive
aqui no domingo: não houve reunião, foi suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Exata
mente por falta de quorum para a reunião de sábado.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Mas não
houve. Acho que este é um assunto sobre o qual os Srs.
Constituintes têm de dar seu parecer, têm de ser ouvidos
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e respeitados. Estamos fazendo uma Constituição que en
volverá a todos. Somos todos partícipes e responsáveis
pela nova Constituição. Quando o povo reclamar dirá:
"Os Senhores estavam lá, votaram, aceitaram ou rejeita
ram o projeto". ]j] um assunto da maior importância. Acho
que mais um dia ou menos um não prejudicará o anda
mento da Subcomissão. Estamos, agora, tomando o rumo
certo. Está-se dando chance aos Constituintes da Subco
missão para tomarem conhecimento do parecer, do relató
rio e de algumas emendas que foram acopladas ao relató
rio. Afora essas, existem outras. Não sei quantas emen
das vieram para cá.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Estão che
gando aí.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sim, estão
chegando. A nossa preocupação não é criticar ninguém.
Pelo contrário, queremos apenas colaborar no sentido de
que possamos fazer alguma coisa dentro da realidade e
do pensamento de cada um. Não quer dizer que o pensa
mento de V. Ex.a e o meu sejam aceitos. Mas, pelo menos,
que uma maioria debata esse pensamento. ]j] nesse senti
do a nossa interferência. E é para isso que estamos aqui
aceitando às explícações. Vejo que a Subcomissão reco
meçará o seu trabalho de hoje em diante. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Questão
de ordem levantada pelo Relator, Constituinte Lysâneas
Maciel.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Gostaria de
ouvir primeiro todas as questões de ordem levantadas. Em
seguida responderei.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Com a
palavra o Constituinte João de DelW Antunes.

o SR. CONSTITUINTE .rozo DE DEUS ANTUNES
- Estou !plenamente de acordo com o nobre oonstttuínte,
e digo por que. A Constituição que está sendo elaborada
não podem ser relegados a segundo plano, deixados de
propostas, as idéias e os pedidos. dos Brs. Constituintes
não podem ser relegados :a segundo plano, deãxados de
lado, simplesmente porque temos determinado prazo para
entrega. Não podemos deixar de examinar tudo aquilo que
foi pedido.

Estava lendo o relatório, que fala do voto destítuínte,
Esse voto será para os incompetentes, os íncapazes, :para
aqueles que vêm fazer alguma coisa errada aqui e não
queremos cair na pecha de sermos chamados de incom
petentes. Então, dentro da competência que <estamos pro
curando, devemos iniciar colhendo todos os. pedidos dos
Srs. Constituintes que aqui estão. Sabemos que existe
um Regimento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, mas acho que temos de olhar também para o
pedido deste cidadão, porque ele quer aprimorar o texto.
Se examinarmos o texto proposto no sentido aprimorá-lo,
não vamos caír no ridículo, amanhã, de entrarmos no
artigo do voto desconstttuínte.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Sr. Cons
tituinte João de Deus Antunes, na hora da discussão do
anteprojeto focalízaremos a questão levantada !por Vossa
Exoelência. Pela ordem tem a palavra o Constituinte
Paulo Almada.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, entendo que a convocação que, tíve
mos hoje destina-se a discutir a letra do anteprojeto que
nos foi trazido pelo ílustre Re:lator Lysâneas Maciel. Su
giro à Pr·esidêncía que ordene, os trabalhos a nível do
relatório. Temos 'aqui capítulos como o da soberanta, da
cidadania e demais 'artigos. Poderíamos, ordenadamente,
discutir cada capítulo. Nosso ilustre ReJiator ouviria as
opiniões e, através da média, poderia emli>asar suas. idéias.

Depois, através das emendas, traria à luz de uma nova
díscussão o seu novo relato. O importante, Sr. Presidente,
é termos o ordenamento das discussões e dos trabalhos,
para que a nossa subcomissão possa ter um momento
de trabalho rproveitoso, <e não debates infrutíferos, sal
teados, discutindo-se ora o início, ora o final do relato.
Gostaríamos que, de forma objetiva, díscutíssemos o rela
tório, para o que fomos convocados a eslta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Questão
de ordem ainda do Constituinte Lysâneas Maciel para
esclarecer alguns fatores.

O SR. RELATOR (Lysâneas Ma;ciJel) - Estou de pleno
'acordo com as observações dos Constituintes Paulo Al
mada e João Agrípíno. Devo dar uma informação àque
les que não têm comparecido assiduamente. Por insis
tência do Relator fizemos chegar o relatório a todos os
gabinetes, mediante recíbo. 'Demos insistido com a secre
taria no sentido de não deixar de convocar 08 Constituin
tes por telefone e carta, e Isso foi f,eito mediante recibo.
Portanto, estou estranhando muito as observações de que
os Constituintes não estão 'tendo oportunidade de se ma
nifestarem. Lavramos até - não podíamos lavrar a Ata 
três ou quatro Atas. das reuniões realizadas informalmen
te, para as quais não houve quorum, Lavramos, um ter
mo de reunião. Alguns Constituintes que levantaram ques
tões de ordem jamais compareceram a qualquer dessas
reuniões.

O SR. CONSTITUINTE JOAO DE DEUS ANTUNES 
Especificamente, Sr. Relator ...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Um momento,
por favor. Posteriormente darei ,aJ palavra a V. Ex.a

Estou dizendo que parece incrível que alguém recla
me a f,alta de reuniões, Insistimos por telegrama e por
carta, mandamos entregar o relatórío nos gabinetes. Ti
vemos o cuidado de verificar !pIO'pOBição !por proposição,
não deixamos de examinar uma sequer. Temos ficado até
quatro, cinco horas da manhã no Prodasen, de maneira
que não tem qualquer procedência 'a observação do Cons
tituinte João Menezes, nosso prezado amigo, nem do Cons
tituinte, suplente desta subcomissão, João de Deus An
tunes.

O SR. CONSTITUINTE JOAO DE DEUS ANTUNES
- Não modifica.

O SR. RELATOR (Lysâneas Mac}el) - Modifica sim.
V. Ex.a sabe que, quando o títuler está presente, V. Ex.a
não pode votar. Então, aprenda o Regimento Interno.
Modifica sim.

O SR. CONSTITUINTE JOAo DE DEUS ANTUNES
- Ele não está presente. Não 'estou votando.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Então modi
fica. V. Ex.a aprenda o Regimento Interno.

O SR. CONSTITUINTE JOAO DE DEUS ANTUNES
- Vejo, Sr. Relator, que o relatórío está pronto e Vossa
Excelência não quer modificá-lo em nada, nem quer en
trar no âmago da questão.

O SR. RELATOR (Lys-âneas Maciel) - Mas isso é
uma bobagem.

O SR. CONSTITUINTE JOAO DE DEUS ANTUNES
- Não é bobagem.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Permita-me,
estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Está com
a palavra o Sr. Relator Constituinte, Lysâneas Maciel.

O SR. RELATOR (Lysâneas MaCiel) - Como é que
não permíto a discussão? Isso é uma tolíee rematada.
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Estou aqui esfalfando-me, oferecendo a oportunidade, e
vêm dízer que não estou permitindo a díseussão do ante
projeto. Está publicado, para quem sabe ler. Para a dis
cussão do anteprojeto e das emendas foi feita uma publi
cação de avulsos. E agora, dizem que não estamos per
mitindo a discussão! Não estou entendendo a observação.
É de alguém que já condenou a priori o Regimento Inter
no, já veio aqui para votar contra. Só pode ser isso, por
que quer estabelecer uma preliminar de votar contra o
Regimento Interno, sem que sequer tenha sido discutido
nem nas Forças Armadas. Lá houve uma ampla discussão
e disseram lamentar que não 'Pudessem ser realizadas as
díseussões necessárias. Estou apenas querendo esclarecer,
para que não fique a impressão (ie que foi 'cerceado o
direito de qualquer pessoa, suplente ou não, ser titular ou
não desta Subcomissão. O Relatório foi amplamente di
vulgado, foi solicitada a presença por telefone e por
carta, Estão abertas as oportunidades para as emendas.
De maneira que, me permitam - pode ser O canvaco o 
não é possível, depois disso, falar que não se permite a
díscussão deste relatório! Tem cabímento isso, Constitu
inte?

O SR. CONSTITUINTE-JOAO MENEZES - Vou res
ponder a V. Ex.a.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pois respon
da-me, Existem três Atas aqui de reuniões que não 'Pude
ram ser realizadas 'Por falta de número.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Sr. Re
lator, eu queria ponderar que estamos no final do prazo
para discussão do seu anteprojeto. Qualquer discussão
estéril tomará nosso tempo. Daqui a pouco, ilustre Rela
tor o nosso Presidente anunciará que a reunião está
encerrada, pois o avançado da hora não permite a nossa
penmanêncía aqui. Temos que deixar tempo para a dis
cussão do seu anteprojeto.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas essa d~
elaração é inaceitável para o Relator. Dizer-se que nao
está tendo oportunidade para discutir é uma afirmação
totalmente inaceitável, não é verdadeira.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Eu não
acompanho essas ponderações.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Eu sei que
V. Ex.a não acompanha porque sempre esteve ,pre&ente.
Sr. Presidente estou de acordo com a observação do Cons
tituinte Paulo' Almada. Mas não me obriguem, depois de
passar noites mal dormidas, ficar aqui e ouvir pondera
ções de que não está sendo oferecida oportunidade para
o debate.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Com a
palavra, 'Pela ordem, o C'onstituinte João Menezes,

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Também pedi
rei pela ordem para contestar. Se vier algo nesse sentido,
não deixarei em suspenso.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - V. Ex.a.
não contestará porque não terá o que contestar, nobre
Relator. V. Ex.a sabe que mantemos um bom relaciona
mento há muitos anos, que nos conhecemos bem.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Isso muito
me honra.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Reconheço
o trabalho de V. Ex.a. Eu não disse que alguém tenha sido
cerceado no direito de examinar as emendas. V. Ex.a en
tendeu mal. O que eu ôísse é que a Subcomissão não se
reuniu para examinar as emendas apresentadas durante
todo o tempo em que a Subcomissão funcionou.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) 0- Constituinte,
tenho três termos de Ata aqui.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - A verdade
é que compareci a todas as reuniões. Não culpo ninguém.
Acho que agora chegamos ao ponto de discussão d03
pareceres e das emendas. Se aceito isto porque V. Ex.a
é um parlamentar experimentado, mas não pode assaear
contra um colega porque é suplente e está presente. Ele
tem o mesmo direito que todos nós.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - De votar não,
Excelência, O Regimento Interno não permite, o titular
estando presente, O titular está presente '8 sou eu.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Mas ele
não está presente e B,8 não viver não tem número. Eloeestá
aqui para dar número à Subcomissão. V. Ex.a, que é um
homem inteligente e capaz, precisa ter certa consideração
pelos companheiros da Subcomissão. Acho que o nosso
companheiro João de Deus Antunes tem todo o direito
de estar aqui presente, votará se não houver número.
Então o que quero é que comecemos a discussão.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMAD~ - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem, para discutir o art.
1.0 do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - A Presi
dência acolhe as questões de ordem levantadas aqui e,
regimentalmente, determina a discussão do projeto, assun
to para o qual foi convocada a presente reunião. Com a
palavra o nobre Constituinte Paulo Almada.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Sr. Pre
sidente, vou discutir o art. 1.0 do anteprojeto. Acho que
esta é a ordem natural que devemos seguir.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Passemos
à discussão do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Sr. Rela
tor, Constituinte Lysâneas Maciel, queria que V. Ex.a nos
informasse o embasamento encontrado por V. Ex.a para
a redação do art 1.0

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sobre qual
ponto específico?

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - O emba
samento do art. 1.0, quando diz que o Brasil deve ser uma
República soberana, fundada na nacionalidade, dignidade
do povo e empenhada na formação de uma sociedade na
qual o acesso aos valores fundamentais da vida humana
seja igual para todos. Tenho certeza de que V. Ex.a., bus
cando e rebuscando os principios mais profundos da demo
cracia instalada no mundo ocídentaã, quis que a sociedade
brasileira participasse de forma ativa de todo o processo
constitucional brasileiro. Queríamos que V. Ex.a nos de
monstrasse isso principalmente quando fala no § 2.0 : "O
Estado brasileiro está submetido aos desígnios da socie
dade civil". Achamos que a palavra civil é um pouco exa
gerada, Gostaríamos que V. Ex.a., no contexto das emendas,
usasse ao invés de "sociedade civil" a expressão "sociedade
brasileira". Não devemos usar o processo excludente de
nenhuma classe, de segmento algum da comunidade bra
sileira, porquanto isto gerará naturalmente dificuldades
na concepção e implementação do uso da Carta Magna
no futuro. V. Ex.a poderia justificar essa expressão "socie
dade civil"?

. O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Com a
palavra pela ordem o Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Acho que
se vão envi~r à Mesa as emendas, e o Relator 1ev:l:,o' .

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADÃ - Não es
tamos discutindo emendas. Estamos discutindo o ante
projeto. Emenda: será assunto para sexta-feira, sábado e
domingo, segundo o 'Regimento Interno. -
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o SR. CONSTITUINTE JOAo MENEZES - Mas não
temos que apresentar emendas agora] Pode:rp.os ~pres.en~á
las até meia-noite. V. Ex.a tem razao. Entao díscutíreí o
anteprojeto, Sr. Presidente. Em mãos o r~l.atório de a?t~
pro] eto da Subcomissão dos Direitos. PohtWDS, dos pire'l.
tos Coletivos e Garantias, do qual toí Relator o emmente
!Constituinte Lysâneas Maciel. "Quem quer reformar a
antiga organízaçâc de um Estado unido conserve 'ao men9s
a soma das antigas instituições". Isso se vê nas obras poh
ticas de Maquiavel página 125. Não resta dúvida de que
é um trabalho de grande fôlego, no qual se demonstra a
vivacidade, a inteligência e o posicionamento ídeológíco ~o
Relator. A sua imaginação foi fértil, e tenho a impressao
de que sem desfazer o mérito do parecer do ilustre Rela
tor estou revendo um livro intitulado "Utopia", de Thomas
Mo~us Realmente dentro da nossa estrutura como País
democrático, não podemos aceitar senão como cOJ:}tribui
ção o estudo feito pelo Relator, que no fundo nao teve
muita culpa, de vez que as emendas e o trabalho feito,
por circunstâncias óbvias, não foram examinadas na l?ub
comíssão por não haver tempo útil para serem debatidos.
O relatório é de inspiração quase que pessoal e a partieí
paçâo dos membros que compõem a Subcomissão foi ínfi
ma uma vez que não tíverarn oportunidade de debater
a ~atéria. Não fossem a consideração que tenho pelo
Relator e as oportunidades que surgirão para se corrigir
o que consta n9 parecer, não teria lido. toda}! .as suas
considerações, nao tanto pelo seu fundo ídeológíco, mas
pela confusão com que as medidas propostas, sem ?rd~~a

mento prático e razoavel, procuram alterar os prmcipios
constitucionais. Tenta o Relaltor dar ênfase às palavras
trabalhador, povo e soberania. emitindo formas e meios
mágicos para dar uma participação impossível à popula
ção, quebrando toda 8; sistel1?-ática .qu~ possa man~r .a
ordem a disciplina, a híerarquía e príneípalmente os díreí
tos e deveres de todos os cidadãos brasileiros. São estas
as razões que nos levam, como disse anteriormente, a ser
contra o relatório, como farei na oportunídade,

Sobre a Emenda n.O 1, de que falou o nobre Consti
tuinte ...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não é emenda,
é o relatório em discussão.

O SR. 'CONSTITUINTE .roxo MENEZES - Tenho
aqui, sobre o relatório, o seguinte: "Suprima-se o art. 1.0
e seus parágrafos". O anteprojeto, logo no liminar das
disposições concernentes aos direitos políticos, estende-se
em definições confusas sobre a soberania, assim ferindo
não só a clareza do texto como indo além da órbita da
competência regimental dessa Subcomissão. Em abono a
essa afirmativa e para não trazer à colação matéria com
parativa das Constituições brasileiras sobre este assunto,
usualmente traçado de forma simples e objetiva, anotamos
que o art. 1.0 esclarece que o Brasil é uma República sobe
rana, empenhada em que o acesso aos valores fundamen
tais à vida humana seja igual para todos; para, logo em
seguida, no § 2.° desse mesmo artigo, díspor qu~ o Esta~o

brasileiro tem como finalidade precípua a integração
igualitária de todos. Essas repetições desnecessárias, e se
quer objetivas, ensejariam, se fosse o caso, emenda corre
tiva do texto. Todavia, optamos pela proposição supres
siva de todo o artigo ,e de seus parágrafos, posto que as
posições mostram apropriadamente redação semelhante
ao do anteprojeto da Subcomissão da Nacionalidade e da
Soberania das Relações Internacionais. Era o que tínhamos
a dizer sobre o art. 1.° tratado no relatório.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - A Mesa
sugere que o nobre Constituinte encaminhe a ela a sua
proposta.

O SR. CONSTITUINTE PAUrp ALMADA - Sr. Pre
sidente, fiz uma pergunta ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Com a
palavra o nobre Relator para responder às perguntas do
Constituinte Paulo Almada.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Inicialmente
pediria ao nobre Constituinte que encaminhasse as suas
emendas não na undécima hora, para facilitar o trabalho
do Relator de opinar sobre elas, uma vez que suprime
vários artigos e até mesmo partes do próprio relatório.
Mas a pergunta do Constituinte Paulo Almada é muito
própria.

Embora combatendo o Constituinte João Menezes diz
que falam em soberania do povo, em participação popular,
circunstância impossível de acontecer, segundo pude de
preender da sua rápida leitura. Aí está, Constituinte Paulo
Almada, realmente a intenção do Relator, manifestada in
clusive no artigo 1.0, de que todo poder emana do povo
e por ele será exercido. Inclusive a nossa atividade par
lamentar também é uma decorrência do poder que o povo
nos outorgou. Isso significa - e quero que os Srs. Cons
tituintes estejam bastante cientes deste fato - que esta
mos propondo uma alteração profunda na maneira de
fazer leis, na maneira até de fazer política neste País.
Estamos tentando dizer que as primeiras Constituições,
feitas por marqueses ou homens notáveis nunca puderam
resolver as contradições da sociedade brasileira e, ao con
trário as acentuaram. No entender deste Relator, é o
mom~nto oportuno para haver uma inversão e se colocar
o povo - o grande ausente - dentro do processo político.
Diria que isso representa um princípio totalmente novo
em matéria de fazer Constituição, porque, na verdade, o
povo brasileiro é considerado de segunda categoria. Temos
verificado Sras. e Srs. Constituintes, que em todas as au
diências encontramos brasileiros de 45 anos e, possivelmen
te brasileiros de 50 anos, que jamais exerceram o direito de
vdto. Este é o grande impasse. Ou acreditamos que .e~se
povo tem configuração moral e política para sr::r o sUJel~O
do processo ou não. li: o momento de uma opçao, Consti
tuinte Paulo Almada. Gostaria de lembrar a V. Ex.a, como
evangélico, uma circunstância curiosa que tenho relatado.
li: que se toma o povo da escolha de Deus para fazer as
grandes transformações geralmente sobre povo simples e
humilde. Esta idéia de que uma elite militar, empresaríal,
latifundiária deve dirigir o País não encontra guarida na
evolução normal de um processo democrático. Isso teve
origem na doutrina de segurança nacional, que nasceu na
Alemanha nazista, foi aperfeiçoada no War College, nos
Estados Unidos, e estabelecida pelo General ~olbery do
Couto e Silva aqui no Brasil. Um grupo de elite tentou
dirigir os destinos deste País e hoje estamos com proble
ma de desemprego, de inflação, de dívida externa etc.,
tudo porque se negligenciou ouvir a gente simples, a gente
humilde. A sociedade civil, como V. Ex.a acentuou muito
bem, não está presente nas grandes decisões .nacionais.
Esta é a essência da doutrina de segurança nacional: que
um grupo de elite, um grupo militar e empresarial é que
deve dirigir os destinos do País. Devo dizer a V. Ex.a que
está dito e vai constar do relatório final - que será ou
não aprovado - este tipo de alteração. Não se trata agora
de colocar belos princípios na Constituinte: "Todos são
iguais perante a lei; "o poder emana. do povo e em seu
nome será exercido"; "o salário mínimo é suficiente para
o trabalhador e sua família se sustentarem quanto a trans
porte, educação". Estes são princípios falaciosos que nunca
tiveram implementação neste País. Constituem-se em
grande mentira. Por quê? Porque o povo não participa
do processo.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Pela
ordem, Sr. Presidente. Acho que deveríamos estipular tem
po tanto para as considerações dos Constituintes como
para as respostas. Só estamos discutindo isso tudo uma
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vez só. Se levarmos o tempo todo somente em um assun
to ...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Muito bem,
mas aqui está toda a filosofia das propostas que estou
sugerindo. O Constituinte João Menezes leu um imenso
trecho para dizer que acha inviável a participação do povo.
Vou tentar ser breve. Há, realmente, uma mudança filo
sófica, V. Ex.a lançou também uma dúvida: por que o
art. 2.° se combina com o primeiro? Acho que ninguém
tem objeção a que o Brasil seja uma República soberana.
Ninguém tem qualquer objeção a esse dispositivo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - li: s6 o
§ 2.0, na expressão "sociedade civil".

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - S6 é contra
o § 2.0 ? V. Exa não tem nenhuma objeção ao art. LO? Essa
objeção é s6 do Constituinte João Menezes?

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - V. Ex.a ,
doutrinariamente, acabou de justificar que a sociedade
brasileira deve ser aberta, deve ser plural. E essa expres
são "sociedade civil" está mais ou menos nos moldes con
trários a tudo que V. Ex.a defendeu, porque no pr6prio
anteprojeto abre-se o espaço para a eleição e participação
até de militares no processo. Queríamos que essa expres
são "sociedade civil" fosse mudada para "sociedade brasi
leira", abrindo o processo de participação global a toda a
sociedade, não usando o processo excludente, utilizado no
período do regime militar no Brasil, do regime ditatorial.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - V. Ex.a disse
muito bem que esse projeto é amplamente aberto aos mili
tares. Até usei a expressão. ontem, na Comissão das For
ças Armadas, de que os militares não s6 têm direito, mas
têm até o dever de participar da vida política. Quando se
fala: "está submetido aos desígnios da sociedade civil", não
se excluem os militares. A direção dos trabalhos não deve
ser militar.

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel.)
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não vejo in

conveniente em examinar essa proposta. Estou apenas ex
plicando que quando fala "está submetido aos desígnios da
sociedade civil e sua principal finalidade é promover a
identidade nacional pela integração igualitária de todo o
seu processo de desenvolvimento", o art. 2.0 é realmente
fundamental e se combina com este: "A soberania do Brasil
pertence ao povo, e s6 por uma das formas de manifesta
ção de sua vontade, prevista nesta Constituição, é lícito
assumir, organizar e exercer o poder". Nós, como mem
bros do Poder Legislativo, também somos serviçais desta
soberania popular, desses desígnios do povo de ser sujeito
e dirigir o processo. Se não, a declaração de -que todo o
poder emana do povo será uma simples declaração. Exa
minarei com todo o cuidado a sugestão de V. Ex.a para
substituir a expressão. Creio que já respondi ao Consti
tuinte João Menezes quanto às objeções, quanto à filosofia
da proposta. li: realmente sugestão do Relator que haja
nova perspectiva em relação a quem é realmente detentor
do poder, não apenas aquela declaração falaciosa, que
está em todas as Constituições, inclusive nas ditaduras
pelas quais o Brasil já passou.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Atenden
do à solicitação do nobre Constituinte Paulo Almada e à
exposição do nobre Relator, a Presidência apelaria aos
Constituintes sobre como procederíamos à apreciação des
se anteprojeto, no sentido de agilizarmos a matéria.

Temos uma questão de ordem levantada pelo nobre
Çonstituinte Humberto Lucena.

Concedo a palavra ao Constituinte Humberto Lucena.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.

Presidente. Sr. Relatàr, srs, Constituintes. serei breve, ín-

clusive pedindo escusas maís uma vez à Subcomissão, por
que tenho compromissos inadiáveis, razão pela qual não
poderei permanecer no recinto.

Em primeiro lugar, gostaria de salientar o trabalho do
Relator, Constituinte Lysâneas Maciel, que, atento aos pra
zos estabelecidos no Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, traz o seu relatório com um antepro
jeto que está sendo objeto de discussão deste órgão da
Constituinte. Conheço S. Ex.a de longos anos. Fomos com
panheíros de Câmara dos Deputados, nos tempos mais
duros e sombrios da ditadura militar. Acostumei-me a ad
mirar sua têmpera de lutador e a reconhecer sua genuína
vocação democrática. Este relat6rio espelha justamente
as suas convicções pessoais de homem público. Outra
coisa não pretende S. Ex.a , no seu anteprojeto, senão ca
racterizar no Brasil uma democracia participativa de carã
ter emínentemense socíal e popular.

Queria apenas, na discussão do anteprojeto, colocar
algumas questões que me parecem fundamentais. Do ponto
de vista formal, chamaria a atenção do nobre Relator para
o art. 1.0, que foi objeto de indagação, em alguns aspectos,
dos nobres Constituintes Paulo Almada e João Menezes.

Parece-me, salvo melhor juízo, que esses dispositivos,
por melhores que sejam os objetivos do nobre Relator 
e eu os conheço de perto, como já disse - deveriam ser
incluídos no anteprojeto da Comissão da Organização do
Estado, porque ali é onde se escreve o art. 1.0 da Consti
tuição, que se refere justamente ao problema da base
política do Estado e da Nação e, portanto, caracteriza a
República como federativa etc. Chamaria a atenção de
V. Ex.a para um' problema que, talvez amanhã, se esse
anteprojeto for aprovado como aí está, será objeto inclusi
ve de um debate ou de uma votação; talvez de uma dis
cussão ou votação na Comissão de Sistematização. Nesse
particular, já que .seí qual é a intenção do nobre Relator,
sugeriria a S. Ex.a apresentar uma emenda ao anteprojeto
da Comissão da Organização do Estado, porque S. Ex.a
corre o risco de esse dispositivo não ser incluído, afinal,
no texto constitucional, como deseja, pela Comissão de
Sistematização.

Afora esse aspecto, diria a V. Ex.a e aos demais Cons
tituintes integrantes desta Subcomissão que ainda hoje
estou encaminhando algumas emendas até meia-noite,
quando se esgotará o prazo, tentando enxugar um pouco
o anteprojeto. V. Ex.a sabe que, por exemplo, as inelegi
bilidades são restrições de direitos políticos e portanto
novas, absolutamente excepcionais. O ideal em uma demo
-craoía seria que não houvesse inelegibilidade. Em um
País ainda subdesenvolvido politicamente como o nosso,
evidentemente temos de aceitá-Ias.-

Entretanto, sugeriria a V. Ex.a - e por isso pretendo
fazer Uma emenda nesse sentido - que ficássemos apenas
no art. 14, que díz:

"Lei complementar definirá os casos e os
prazos de inelegibilidade, visando a preservar,
considerando a v.ida pregressa dos candidatos:

I) regime democrático;

II) a probidade administrativa;
III) a normalidade e a legitimidade etc.;
IV) a moralidade para o exercício do manda

to."

Até admitiria o art. 15, que trata da inelegibilidade,
não sei se seria inelegibilidade ou írréelegíbíüdade do Pre
I:i~dente da República, dos Governadorea e Prefeitos; para
evitar justamente a reeleição desses titulares, pois no Bra
sil, a meu' ver, não estamos em condições de permítír
reeleição.
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Quanto ao art. 16 e seus parágrafos, aí justamente é
onde caberia, a meu ver, a emenda que vou apresentar,
porque V. Ex.a transfere para o texto constitucional ma
téria que seria uma lei complementar: V. Ex.a já adianta
algumas inelegibilidades no próprio texto constitucional.

No meu entendimento, isto seria, data venia de V. Ex.a,
inadequado do ponto de vista formal da Constituição.
Além desse ponto, também chamaria a atenção de V. Ex.a
para outro ponto, embora insistindo em dizer que conhe
ço o seu pensamento. Está claro aqui qual é a sua inten
ção para o fato de que há numerosos dispositivos no seu
anteprojeto, que inclusive aceito, mas que, a meu ver, é
matéria pertinente a lei complementar e, às vezes, até a
lei ordinária: não caberiam num anteprojeto de Consti
tuição. Acho que a nossa grande preocupação, numa Cons
tituição moderna, deve ser a de escrever uma Constitui
ção a mais sintética possível. Evidentemente a Consti
tuição do Brasil não se pode comparar com a dos Estados
Unidos, que têm 16 artigos, porque lá quem elabora a
Constituição é a Suprema Corte. Há outros países, como
Portugal e Espanha, em que o número de artigos também
é reduzido. Se apregoarmos um anteprojeto tão detalha
do, meu receito é de que vamos fazer uma Constituição
de 500 ou 600 artigos. Achei o Anteprojeto Afonso Arinos
exagerado justamente porque ele chega a 400 e poucos
artigos, inclusive por uma questão de erro; transforma
se muita coisa que seria parágrafo em artigo. Darei um
exemplo a V. Ex.a para ser mais claro.

V. Ex.a diz, no art. 33, § 4.°:
"Será punido o responsável pelo estorno de

verbas orçamentárias destinadas à educação, à
saúde pública, à procriação, à maternidade e
à infância."

Tenho para mim que isto, é matéria pertinente a lei
complementar. Sei qual é a intenção de V. Ex.a Apoio to
talmente todos os seus pontos de vista. Temos de separar
apenas o joio do trigo. Mais adiante V. Ex.a no art. 44 diz:

"compete ao defensor do povo ... ", aí vem a
enumeração.

O defensor do povo é uma figura que também aceito,
deve ser criada. Não sei se a criação seria matéria cons
titucional; pelo menos suas atribuições deveriam ser defi
nidas em lei e não na Constituição.

Fiz este comentário à guisa de discussão da matéria,
para dizer aos Srs. Constituintes que complementarei al
gumas dessas emendas. Parabenizo, mais uma vez, o nos
so oonsütuínte Lys-âneas Maciel pelo seu tra;balho.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Agradeço
a V. Ex.a a brilhante exposição, nobre Constituinte Hum
berto Lucena. Ela agilizou a apreciação da matéria.

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Com a pa
lavra o nobre Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, as minhas observações correspondem, mais ou
menos, às do Constituinte Humberto Lucena. Se V. Ex.a
me permite - e parece-me que o Constituinte João Paulo
pediu a palavra também, antes de mim, inclusive - se
as minhas colocações não forem no mesmo sentido, acres
centaria apenas mais algumas coisas às palavras do no
bre Constituinte e Senador, e a sua resposta poderia ser
englobada nas suas observações, para que possamos ga
nhar um pouco de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Muito bem,
de minha parte V. Ex.a não tem nenhuma objeção, por
que o assunto será mais abrangente e concludente e o
Relator poderá apreciar a exposição de outros.

Com a palavra o nobre Constituinte João Paulo.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - O nosso de

bate nesta Constituinte tem como objetivo traçar um divi
sor nítido, claro e inequívoco. Evidentemente, esse divisor
deveria ter sido bem caracterizado nas campanhas polí
ticas que foram realizadas ao longo do tempo. Mas, em
nosso País, o discurso à época de campanha traduz um
determinado pensamento e a prátíca parlamentar confi
gura outro. E esta Constituinte evidenciará claramente
aqueles que desejam somente o status quo, o prossegui
mento da dominação e o Estado eUtista. Evidenciará, tam
bém, quem deseja, de fato, a participação do povo e não
a sua ausência no processo de construção do País.

Isso já começa a se delinear. Mas não quero identifi
car ninguém. Estou falando só a pretexto de observação.
Mas quero referir-me a qualquer dos Constituintes que
me antecederam, mas acho que vamos ter explicitados os
objetivos e a identidade de cada um dos Srs. Parlamen
tares nesta Casa.

Tenho origem operária. Trabalho numa indústria side
rúrgica. Por isso, estou muito ligado aos problemas do
dia-a-dia de cada um de nós no trabalho, na sociedade,

onde quer que estejamos. Pode ser até, como disse o nobre
Constituinte Humberto Lucena, que nisso haja uma ina
dequação. li: um problema de natuerza técnica, jurídica e
constitucional, e não gostaria de descer a tais detalhes.
Mas aqui se inicia o texto, que dá um enfoque preponde
rante à participação popular.

A história 'política brasileira está aí como exemplo
para nós. Desde o início do século, o trabalhador brasileiro
vive das migalhas da classe dominante. Vemos a classe
dominante aparecer, estampada nos principais jornais do
País, dando àqueles que constróem a riqueza nacional
pão e sopa. E, hoje, na década de 80, nada mudou,
é a mesma coisa: é a classe dominante oferecendo pão
e sopa às famílias dos trabalhadores. O que se pretende
realmente? li: a participação efetiva do nosso povo no
processo político e a maneira como ela se vai dar. Bem
que isso fique claro e explicitado num Título novo, reme
tendo tudo à legislação ordinária, complementar, como
sempre foi feito nas Constituições anteriores, é letra morta
não tem significação alguma. A maioria dos brasileiros
sequer a conhece.

A estrutura de poder neste País está fundada na em
presa capitalista e nas mãos de uma minoria, que toma
conta da economia nacional, identificada com os interesses
do capital internacional. Se não se der ao povo condições
de ele se organizar, ele nunca o fará, pois s-equer o traba
lhador pode, hoje, participar do seu sindicato ou recorrer
à Justiça do Trabalho para postular reclamações ampa
rado nos direitos que a lei lhe confere, porque não tem ele
os instrumentos apregoados pela legislação vigente. Por
tanto, se a Constituinte será analítica ou sintética, não
importa. Isto é uma discussão diversionista, para não se
colocar na Constituição aquilo que assegura o direito de
participação da população. Até a questão da soberania
está embutida nessa discussão.

E o que vemos hoje? li: a depredação dos recursos
naturais de nosso Pais, a expropriação da riqueza nacio
nal, através da dominação do povo brasileiro, daqueles
que produzem, constroem e estão nas fábricas e no campo.
A exploração que se implantou no País levou à desuma
nização absoluta da vida nacional. E, portanto, este título
tem de ser enriquecido, tem de conter explicitadamente
aquilo que é direito do cidadão, sem querer firulas [urí-
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dicas, não remetendo isso para uma legislação que vai
ficar ao sabor da composição de uma Casa que ainda não
se definiu politicamente.

O que existe hoj e é a degradação da função pública,
dos homens que a exercem e, principalmente, o descré
dito total das instituições e dos mandatos delegados pelo
povo. Tudo isso chega a ser até objeto de chacota em pro
gramas de televisão. Por quê? Porque não existe identi
dade entre o legislador e aquele que o elege. Portanto,
~0vemos aproximar o povo daqueles que ele elege. Isso
e fundamental para que possamos corrigir todas as
mazelas. S,em a participação do povo, o País irá,
como está indo, por um trilho que termina no precipicio:
o empreguísmo, a malversação do dinheiro público escan
caradamente, sem que ninguém reaja. Até esta Casa está
desmoralizada, porque tudo foi feito sob as barbas do
Congresso Nacional, ao longo dos últimos 20 anos, sem
que os que aqui estiveram - nem todos, evidentemente,
mas a maioria - durante os longos anos da ditadura im
pedissem que isso acontecesse. Ficaram assistindo a tudo
como gatos sobre brasas.

_Portanto, para que se corr~jam as mazelas que aqui
estao e neeessario que se defínam as posições de cada
u~. Esta Subcomissão, que vai escrever um Título novo,
n~~ pode querer que o Brasil continue com a condição
elítísta, exelusívísta, que o levou, apesar de toda a riqueza
que tem, a uma situação de absoluta miséria, conforme
constatou o _próprio Presidente da República, em 70% da
sua população,

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Per
mite V. Ex.a um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JoAo PAULO - Pois não.

. O ~R. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Que
ria deixar claro a V. Ex.a que o ponto de vista formal,
V. Ex.a talvez não goste do termo, mas, infelizmente, ele
existe. Ao se fazer uma Constituição, temos 'que- estar aten
tos ao aspecto formal e ao aspecto substancial. É claro
que aprovaria em gênero, número e grau o art. 1.0 e seus
parágrafos, nobre Constituinte Lysâneas Maciel. Acho que
estão perfeitos, são dispositivos justamente para camí
nrarmos nessa direção a que se refere V. Ex.a. e que coin
cidem com a minha posição. Jamais, em tempo algum,
admiti uma política de caráter elitista. Realmente, esta
mos aqui para, dentro do possivel, caminhar na direção
dos anseios populares e fazer uma Constituição que nos
assegure uma democracia estável e progressista. Quanto
ao aspecto da Constituição ser sintética ou não, é apenas
um ponto de vista meu e de muitos. Vejo que os de V. Ex.a
não são estes. Quer dizer, não fico apreensivo com o fato
de tentarmos retirar alguma coisa de importante, como
o Constituinte Lysâneas Maciel colocou no seu antepro
jeto, e remeter à legislação complementar ordinária, por
que, veja bem V. Ex.a, os Constituintes que ai estão e
que vão votar esta Carta serão os mesmos que terão a
disposição, amanhã, de votar uma legislação complemen
tar e ordinária no mesmo sentido. Então, de imediato,
assumiríamos um compromisso, até por escrito, de incluir
na legislação complementar ordinária apenas aquilo que
não fosse possível incluir na Constituição. Era esta obser
vação que gostaria de trazer a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JoAo PAULO - Agradeço
ao nobre Constituinte o aparte. É verdade que estamos
sob a égide da ditadura do decurso de prazo. Quem veio
aqui com a intenção de trabalhar não teve infra-estru
tura primária para fazer um trabalho conseqüente e res
ponsável. Ler e produz.ir emendas em vinte e quatro rela
tórios é obrigação de todo Constituinte que está aqui.
Não nos deveríamos ater apenas ao tema da nossa Sub
comissão ou Comissão. Teríamos de participar amplamen-

te do processo constituinte, mas os prazos foram rigida
mente estabelecidos por uma maioria que entendeu que
assim deveria ser e não temos condições de participar
ativamente dos relatórios e propor emendas nas outras
Comissões. Mas, no final do prazo, querer desmerecer um
trabalho desses, feito com base em todas as emendas apre
sentadas nesta Comissão - isso não é um relatório de
livre arbítrio do Relator - querer rechassá-Io de ponta
a ponta, no mínimo é querer passar para a Comissão de
Sistematização ou para outras mãos um relatório que
contenha a manifestação de quatrocentos e tantos Cons
ti~uintes que apresentaram as suas emendas aqui. Então,
nao estou de acordo com a rejeição deste relatório. Não
vamos ter tempo de discutir artigo por artigo, evidente
ment~, mas as emendas devem ser apresentadas, acolhidas
ou nao, e vamos para o debate final dentro da Comissão
de Sistematização.

_O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Da expo
síção do Constituinte João Paulo, subentende-se que
está coerente, compatível com o anteprojeto, Isto é bri
lhante, porque vemos que realmente os Oonstítuíntes
estão contribuindo 'Para a agilização da matéria. Apre
eíeí muito a exposíção do nobre Constituinte Hum
berto Lucena, que também já trouxe para esta Comissão
comentários sobre alguns assuntos, artigos e parágrafos.
Seria bom que os nobres Constituintes, dada a brevidade
do tempo, ao exporem suas idéias o fizessem de modo
mais abrangente, mais amplo, porque não temos tempo.
Estamos convocando uma próxima sessão para o dia 22,
sexta-feira próxima, às 15h. Depois, já teremos, domingo,
a aprovação do anteprojeto e, sábado, a votação. Então,
s~1'!a bom que os nobres Constituintes fizessem uma expo
siçao ampla. Com a palavra o Constituinte, Paulo Almada.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Sr. Pre
sidente, ilustres companheiros desta Subcomissão, gostaria
de dizer a V. Ex.as que temos de estudar um aspecto fun
damental para a direção dos nossos trabalhos. A nossa
Comissão é de número I-B, deve tratar dos direitos polí
ticos, direitos coletivos e garantias. A Comissão l-A deve
tratar da nacionalidade, da soberania e das relações in
ternacionais. Queria perguntar à Mesa por que estamos
tratando de soberania, se existe uma Subcomissão esco
lhida para tratar desta matéria. Acho que deveríamos votar
neste momento, a eliminação dos arts. 1.0, 2.° e 3.° dess~
relatório, porque não são matérias de competência da
nossa Subcomissão. Soberania não é matéria pertinente à
nossa Subcomissão. O nosso Relator, com a sua extrema
e brilhante competência, acolheu no seu trabalho assunto
que não é nosso. Esse aspecto da soberania cabe à Comis
são l-A, e a nossa é a Comissão I-B. Então, proponho,
Sr. Presidente, que esta parte do capítulo da soberania
seja inteiramente riscado do relatório desta Subcomissão
por nã~ s~ tratar de matéria adstrita à nossa consideração:
A Oomíssão l-A deverá tratar do capitulo da soberania.
Deveríamos tratar somente dos capítulos atinentes a di
r~itos polítícos, direitos coletivos e garantias, que, por
sínal, estao muito bem considerados no relatório deixando
de lado os. artigos 1.0, 2.0 e 3.°, com todos os ~eus pará
grafos e alíneas, para essa Comissão que foi escolhida para
tratar de soberania. Estamos avançando num terreno que
não é da nossa competência. Proponho à Mesa a elimina
ção deste relatório, da matéria atinente à soberania por
não se tratar de assunto da nossa Subcomissão. '

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Antes de
ouvirmos a Constituinte Anna Maria Rattes, o Relator dará
a resposta ao nobre IConstituinte Paulo Almada.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente
como já temos seis intervenções, posso até me perder erd
algumas delas, proponho a V Ex.a dar primeiro algumas
explicações, inclusive porque o rresid~nte do Congresso
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Nacional 'Vai ter que se retirar agora para um encontro
de relevância. A Presidência está de acordo?

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Estamos
de acordo. Agradecemos a presença do nobre Senador, que
muito contribuiu para a reunião de hoje, assim como nas
anteriores.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
as considerações do Senador Humberto Lucena, como sem
pre, são procedentes. Foi um combatente companheiro da
resistência democrática em tempos árduos. Agradeço as
suas palavras de reconhecimento à idoneidade do Rela
tor. Queria dizer, apenas, o seguinte àquelas suas obser
vações: em primeiro lugar, Senador, houve uma preocupa
ção, de nossa parte, com os vários artigos. Há uma inter
relação entre os vários artigos. Es;:es artigos não foram
aqui colocados extemporaneamente. Esta Comissão teria
que tratar da soberania e da cidadania, porque a inten
ção desta Comissão não é estabelecer belos princípios, mas,
sim, torná-los eficazes. V. Ex.a verificará que temos uma
maneira de tornar esses dispositivos eficazes. É esta a ra
zão por que deixamos muito pouca coisa à lei comple
mentar e à lei ordinária. Houve essa preocupação. V. Ex.a
participou, sob protesto, das outras Constituições que tive
mos, nos últimos vinte anos, e sabe muito bem que uma
maneira de negar o direito é deixá-lo para ser regula
mentada a posterior]. Há dispositivos, por exemplo, na
Oonstítulçâo de 1946, como a participação dos emprega
dos nos lucros das empresas, que até hoje não foram regu
lamentados, porque havia essa expressão "conforme lei
posterior regulamentará"; há o seguro-desemprego e vários
outros exemplos. Então, são belos princípios que não têm
implementação. Por outro lado, Senador, verificamos que
essa interpenetrabilidade dos vários artigos, a sua con
jugação, é que permitirá um novo enfoque não erudito,
jurídico. Não é um novo enfoque elitista, mas um enfo
que em que o povo seja partícipe; por isso, a expressão
"com o povo ou pelo povo". Devemos introduzir esse novo
elemento. As propostas populares são realmente mal arti
culadas. Evidentemente que o Constituinte Afonso Arinos
tem uma capacidade muito maior de articular juridica
mente uma proposta do que um presidente de sindicato
- sem desmerecê-los, logicamente, pois temos aqui um
presidente de sindicato com grande cultura jurídica - ou
um presidente de associação de empregadas domésticas.
Tivemos esta preocupação, confessamos a esta Comissão.
Ouvimos sobre isso não apenas quatrocentos e tantos Par
lamentares, mas um igual número de entidades, as mais
modestas, com formulações as mais inadequadas sob o
ponto de vista jurídico. Precisamos captar esse tipo de
propositura. Essa realmente foi a nossa intenção. Quanto
a esse choque de uma Constituição mais detalhada, Se
nador, também tivemos esse tipo de preocupação. Claro
que não estamos naquela fase de elaboração da Consti
tuição americana, que foi feita por um grupo pequeno de
pessoas entre as quais não havia juristas, praticamente,
a não ser Jefferson e mas poucos outros e que, na verdade,
foi feita para conter os excessos do Estado. Toda a sua
oríentacão foi no sentido de conter os excessos do Estado.
É ela conslderada modelo para muita gente. Na nossa,
Senador, especialmente pelas medidas autoritárias que
contêm, das quais V. Ex.a foi vítima, o povo não partici
pou, não teve oportunidade até de se educar para o pro
cesso democrático. Ele foi o grande ausente. Por isso, ela
não pode ser sintética. Se não limitarmos o papel das For
ças Armadas na Constituição, estaremos permitindo aque
la expressão que diz que qualquer momento elas podem
intervir se houver perturbação de ordem interna. Está-se
cavando, neste País, um fosso entre as Forças Armadas
e o povo, a sociedade civil; entre as Forças Armadas e
as liberdades democráticas; entre segurança nacional e
liberdades civis. E cada vez mais o Exército e as Forças

Armadas se distanciam do povo porque não temos cora..
gem de enfrentar certos problemas. Devemos integrar os
militares nesse contexto.

O SR. CONSTITUINTE JoAO AGRIPINO - Permita
me V. Ex.a um aparte?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Nesse

aspecto, gostaria de lembrar a V. Ex.a que a Constituição
brasileira vigente de 1964 dispunha que o papel das For
ças Armadas era garantir a ordem e a Constituição. Não
foram garantidas nem uma coisa nem outra. Estava es
crito e elas passaram por cima da letra. Se escrevermos
agora, poderão passar por cima de novo.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pois é, Cons
tituinte João Agripino, veja bem V. Ex.a que tivemos essa
preocupação.

O SR. CONSTITUINTE .roxo AGRIPINO - A exten
são da definição desse papel é que vai impedir que passem.
por cima do texto constitucional.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Excelência,
mas essa foi mantida, e devo dizer que ontem discutimos
isso. Havia um parlamentar para cinco oficiais gradua
dos, fardados, na Comissão de Segurança do Estado. Achei
inconveniente essa presença lá - podia ser uma simples
solídaríedade, mas me pareceu não adequada - de cinco
oficiais superiores para cada Parlamentar na Comissão de
Defesa do Estado. Foi mantida essa idéia de que as Forças
Armadas destinam-se não somente a defender o Estado
e sua soberania - a defesa nacional - mas também à
defesa interna. Tenho um relatório de militares que diz
que 2/3 das Forças Armadas destinam-se às questões ín
ternas e apenas 1/3 às questões externas. O resultado disso
é uma coisa muito prática: é que, na verdade, esse dese
quilíbrio na defesa externa permite que eles passem a se
ocupar de assuntos internos na falta de guerras externas.
É uma conseqüência natural. Verificamos que esse con
ceito de segurança nacional, vago e ambíguo, que nasceu
na Alemanha de Hitler e que está instalado no Brasil até
hoje dísfarçadamente, ou às vezes até índísrarçadamente,
colocou a Nação brasileira como refém de uma chantagem
internacional. Sabem V. Ex.as qual é a chantagem? É o
perigo da guerra termonuclear sobre perigo de convul
sões internas. Então, vivemos debaixo desse fantasma. A
conseqüência disso é esse poderio militar todo que aí estão
Estamos com um projeto nuclear paralelo, que a nossa
Comissão teve oportunidade de ver, de quatro e meio bi
lhões de dólares, numa Nação que tem outras prioridades.
Na oportunidade, disse que em bem pouco tempo teríamos
a bomba atômica, como a índia, onde as pessoas morrem
de fome nas ruas de Bombaim. Ess,e assunto, que é sigi
loso, tem contas secretas, é decisão do Conselho de Segu
rança Nacional. Agora, onde está a segurança nacional?
Na legião de desempregados, de 35 milhões de crianças
abandonadas? Aí é onde a segurança nacional está em
risco. Pode chegar qualquer elemento mais radical e falar
assim: "Isso não é justo! Trinta e cinco milhões de crian
ças abandonadas são trinta e cinco milhões de candida
tos a pivetes ou bandidos". Então, essas questões da sobe
rania e da nacionalidade permita-me discordar de V. Ex.a,
Deputado Constituinte Paulo Almada - são direitos polí
ticos do cidadão brasileiro, assunto específico de nossa
alçada, especialmente se dissermos que a soberania do
Brasil pertence ao povo e só por uma das formas de ma
nifestação de sua vontade, previstas nesta Constituição,
Á lícito assumir, organizar e exercer o poder. Vamos tor
nar verdade aquilo que já estava escrito na Constituição.
E aqui está dito que os militares podem dar golpes depois
dísso aqui contra ou com a lei, mas tudo o que for contra
esse dispositivo da Constituição é considerado golpe.
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Veja V. Ex.a, Constituinte Paulo Almada, responden
do ao Constituinte Humberto Lucena, a nossa Comissão
temática é de Soberania dos Direitos e Garantias, dos Di
reitos Políticos e dos Direitos Coletivos. V. Ex.a chamou
de Comissão essa Comissão Geral, temática. Estamos den
tro dela: é de soberania. Está perfeita a colocação de
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Él uma
comissão específíca.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não; estamos
subordinados à Comissão de Soberania.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - Mas a
nossa Subcomissão tem de ser específica.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pois é, mas é
específica. Estou demonstrando a V. Ex.a que o que esta
mos discutindo aqui é assunto específico da nossa Subco
missão. Ela trata do direito político: soberania popular e
direito político; cidadania e direito coletivo.

Então, terminando de responder ao Constituinte H1.l.ffi
berto Lucena, que precisa retirar-se, depois podemos entrar
em outras discussões, verifica V. Ex.a que - e que poucos
observaram - adotamos capítulos inteiros do Projeto
Afonso Arinos. Mas neste projeto há excesso de referências.
Lembro-me de que em determinada seção, de nove artigos
propostos, seis dependiam de lei complementar, de lei ordi
nária. Isso procuramos evitar aqui, porque queremos colo
car a idéia, combinada com o Tribunal de Garantias Cons
titucionais, de que os dísposítívos são auto-aplicáveis, senão
será uma forma de protelar direitos. Esta é a preocupação
do Constituinte João Paulo.

A terceira observação de V. Ex.a é quanto à ínelígíbí
!idade. Inelegibilidade e perda de mandato são matérias
constitúcionais. Permita-me discordar de V. Ex.a nesse
aspecto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Per
mite V. Ex.a um aparte? V. Ex.a aceita, no art. 14, se não
me engano, a lei complementar como definidora das inele
gibilidades. Se V. Ex.a remete a matéria uma lei comple
mentar é porque acha que ela não é constitucional.

O .SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - As linhas mes
tras da inelegibilidade têm que ser traçadas. Posso não ter
sido claro nisso, mas creio que a emenda de V. Ex.a me
lhorará o texto. Consideramos que matéria de inelegibi
lidade pertence ao texto constitucional.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Do
meu ponto de vista, ela pertence, mas em termos gerais.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não no deta
lhamento.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Se
não V. Ex.a teria que fazer constar todas as inelegibilida
des na .oonsütutção.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - É por isso que
tive esta preocupação. V. Ex.a há de concordar comigo em
que esta matéria é constitucional.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - É
constitucional.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Então, seriam
estas as considerações. Tenho a impressão de que o Sr.
Presidente tem que se retirar para a sessão do Congresso.
Vou continuar, então, respondendo aos demais, Sr. Presí
dente?

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Eu gosta
ria, para tirarmos conclusões concludentes, de ouvir a
Constituinte Anna Maria Rattes e, depois, o Constituinte
João Rezek.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
Agradeço a V. Ex.a a consideração.

O SR. PRES'IDENTE (Orlando Pacheco) - CDm a pa
lavra a COnstituinte Anna Maria Rattes.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATrES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, temos que discutir aqui, no foro
das nossas discussões, duas questões básicas para mim.
A primeira é a que se refere à formulação da apresentação
deste relatório, que poderia ser mais ou menos suscinta,
mais ou menos prolixa, ou se detalhando a matéria que,
no entender de alguns, seria da lei complementar ou crdí
nãría, E o outro aspecto é o conteúdo ideológico deste rela
tório. Então, acho que essa distinção tem que ser bastante
palpável.

Quanto à formulação, acredito que o Relator teve a
preocupação de não sintetizar na norma jurídica, o que
pode ser conseguido pelos constitucionalistas e juristas até
da Comissão de Sistematização, aquilo que veio da vonta
de popular, da expressão do povo que, por si só, é prolixo,
porque tem dificuldade de expressão. Então, essa foi a
idéia e o cuidado do nosso Relator: preservar ao máximo
essa exposição da vontade popular através das audiências
públicas que fizemos, inclusive em outros Estados.

Quanto ao conteúdo, acredito que a preocupação maior
que S. Ex.& teve - e que sinto na fidelidade com que ele
encampou essa idéia - foi o conteúdo ideológico da parti
cipação popular dentro de uma nova Constituição. A nossa
Subcomissão é, vamos dizer, inovadora, porque pela prí
meira vez se fala em direitos coletivos e direitos políticos
coletivamente. Então, não há, dentro de uma democracia
moderna, dentro do novo aspecto partícípatívo de que a
política se reveste, como deixar de inserir o grande papel
da participação popular, e até mesmo do respaldo popular,
às decisões do Congresso. Acho que isso tem que ser bas
tante avaliado e com todo o cuidado.

O SR. CONSTITUINTE .roxo MENEZES - V. Ex.a
representa a vontade popular. V. Ex.a não foi eleita pelo
povo?

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Represento, mas não com toda a plenitude de que gosta
ria. E acho até que o nobre Constituinte sente-se de certa
maneíra .cerceado na sua representatividade quando não
pode tê-la complementada, embasada e aumentada pela
participação e o respaldo popular em todas as suas atitu
des.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO, MENEZES - Mas isso
não quer dizer que V. Ex.a não representa o povo. Acho
que V. Ex.a e todos nós representamos o povo. Por isso
fomos eleitos por, ele.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES _
Mas isso não exclui o povo do processo.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Mas o
povo não está excluído dele. Se V. Ex.a está presente acho
que o povo não está excluído. '

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES _
Acho que uma coisa complementa a outra.

O SR. CON~TITUINTE JOãO MÊNEZES - Eu de
fendo aquilo que vi no povo. O povo elegeu-me para o
Senado e defendo aqueles princípios para os quais fui
el-eito. Não é pelo fato de estar no senado que vou deren
der outros princípios. Por exemplo, a base fundamental da
minha posição no Congresso Nacional é a diminuição das
diferenças dos carentes: tornar, tanto quanto possível me.
nor a diferença entre pobres e ricos. Tanto quanto possí
vel porque isso não acabará nunca; desde Jesus Cristo se
fala nisso. Agora, que represento o povo não se discute.
No dia, em que não representar, não. serei mais Senador
nem Deputado. Também acho 'que V. Ex.a representa o
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povo, e muito bem, porque ainda representa o pensamen
to das mulheres, que têm muita acuidade mental.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Agradeço a V. Ex.a o elogio, mas o que acho é que nada
me impede de ser representante do povo com o povo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Mas re
presentante do povo tem que estar com o povo.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Não é redundante o que estou falando, mas absolutamente
complementar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - V. Ex.a.
é representante do povo, porque ele a elegeu.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Não é redundante o que estou falao:J:do, mas absolutamente
um mandato popular postergarmos ao povo um outro pa
tamar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Ai é outra
coisa.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Eu quero representar o povo com o pOViO.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Quando
se relega não é mais representante do povo. Se V. Ex.a
é representante do povo é para defender o !povo. Se rele
gar isso, já é outra coisa.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Com o
devido respeito que me merece o Senador, gostaríamos
de ouvir a nossa ilustre Constituinte, que' está fazendo
uma brilhante explanação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Eu tam
bém quero ouvi-la.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Então; a constituição sintética é aquela que realmente
representa ou espelha uma sociedade organizada. E te
mos que assumir o nosso papel de sociedade desorgani
zada. Então, essa nossa Carta Magna será um carta de
príncípíos direcionados e orlentadores para uma futura
organização da socíedade brasileira. Talvez uma próxima
Constituição, daqui há alguns anos - até um século,
não sei - possa ser bastante sucinta, a ponto de repre
sentar o povo e a sociedade brastleíra organizada. No
momento, a 'Constituição de que pl"eeisamos é aquela em
que o texto fique bastante claro e amarrado.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Desde
que não faça confusão.

O SR. RELATOR (LySâneas Maciel) - Mas o con
fuso - quem s.a;be? - é V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Nobre colega, deixe-me acabar de falar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Estou de
acordo com ela.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Continua
assegurada a palavra à Constituinte Anna Maria Rattes.

A SRA. ANNA MARIA RATTES - Então, a nossa
Constituição terá que ser tão analítica ou tão prolixa
quanto for necessário, para que o povo fique suficiente
mente embasado em suas aspirações de justiça social,
de igualdade e de organização social. A Constituição terá
que ter o tamanho que for necessário para ser bastante
explícita e contundente no seu sentido organizacional.
Dito isto, deveríamos imprimir às nossas reuniões, no
bres Presidente e Relator, uma dínâmíca mais rápida no
sentido das discussões, para que não apresentássemos'
só :emendas e falássemos detalhadamente de um ou outro
artigo, sem que pudéssemos fazer uma discussão dinâ
mica como esta que aconteceu entre eu e o meu nobre

colega, para que enriquecêssemos, completássemos, en
quadrássemos e enxugássemos o trabalho do Relator. En
tão, dentro deste il'elatório, teríamos aquilo que fos.s.e o
espelho da vontade desta Subcomissão, mas nunca !POS
tergando nem deixando de lado um trabalho que foi feito
embasado em audiências públicas e nas emendas dos
Constituintes presentes e 'encaminhadas a esta Subco
missão, Inclusive no Anteprojeto Afonso Arinos. Então,
isso tudo, com a nOSSa contribuição dinâmica, deve ser
levado a C3l00 até o dia da votação final do anteprojeto,
que considero deva ser esse, com a nossa participação
mais direta, no sentido de aprimorá-lo, enxugá-lo, enri
quecê-lo e eontríbuír para que ele sej a o espelho da nossa
Subcomissão.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - E 'corrigir.
A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 

E corrigir.
O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - A contri

buição da Constituinte Anna Maria Rattes é rica e ajuda
a dinamizar e agilizar o processo do Regimento Interno,

Com a palavra o Constituinte João Rezek.
O SR. CONSTITUINTE .rOÃO REZEK - Atendendo

ao pedido da nossa colega Constituinte, também serei
rápido nas minhas congratulações. Parabenizo o nosso
Relator pelo seu trabalho. Acompanhei as audiências pú
blicas e sei que o que está no contexto é aquilo que ouvi
mos da parte popular.

Estou apresentando as minhas emendas ao § 17, que
diz:

"Até à véspera da posse poderão ser ofereci
das impugnações à Justiça Eleitoral, com funda
mento em abuso de poder econômico, corrupção
e fraude, transgressões 'eleitorais essas puníveis
com a perda de mandato."

o preceito que a presente emenda altera admite que
durante todo o mandato possam ocorrer impugnações:
perante a Justiça Eleitoral, o que não se compadece, d'e
forma alguma, com a irretratabilidade do ato jurídico
perfeito e da coisa julgada, que constitui, como todos
saoem, uma satisfação à Constitui~ão brasileira.

O candidato é eleito sob o estrito controle da Justiça
Eleitoral. Essa instituição, no País, é anterior ao advento
da Constituição democrática de 1934 e assegura o uso
dos pleitos. Jj: inadmissível que, depois de sua diplomação
pelo próprio Judiciário, fique ele suj-eito a alguma im
pugnação a qualquer título.

Ainda com referência aos arts. 18 e 19, eliminem-se
as seguintes expressões: o voto revocatório ou destãtuínte.
Prevê a dísposícão que: "Os eleitores poderão revogar, por
voto destituínte, o mandato concedido aos seus represen
tantes no Congresso Nacional, nas Assembléias Legisla
tivas, Câmara Municipal, etc." Ora, tal procedimento ,gqui
vale à instituição, por incrível que pareça, de uma forma
de cassação indiscriminada e inadmissível de mandatos
parlamentares, que foi, aliás, características de governos
militares e, por isso mesmo, autoritária. Acredito que eu
não poderia discriminar os eleitores que votaram em mim.
Portanto, poderia receber deles algumas recriminações.
Mas não poderei, no voto secreto, descobrir quem me
possa ter dado o seu voto. São estas as minhas emendas,
Acompanharei atenciosamente as emendas que os demais
Constituintes apresentarem.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Agradeço
ao Constituinte João Rezek a sua contribuição.

Com a palavra o Constituinte João Agripino, que,
agora, com maiores substdíos, poderá expor as suas consi
derações.
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o SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, pedi a palavra em seguida ao Consti
tuinte Humberto Lucena, até fazendo um apelo ao Relator,
porque as minhas considerações eram mais ou menos
pertinentes à matéria de que S. Ex.a, o ilustre senador,
havia tratado. Posteriormente, o Constituinte Paulo Al
mada também tratou do primeiro tema, que é essa questão
da soberania. De antemão, quero dizer que endosso, como
o Constituinte Humberto Lucena, as teses esposadas por
V. Ex.a referentes à colocação da questão da soberania
na Constituição. Da mesma forma, entendo que a sobe
rania pertence ao povo e se entrelaça com as outras
matérias que V. Ex.a trata a seguir, como os direitos polí
ticos, os direitos coletivos e as próprias garantias desses
direitos. Mas entendo que não nos podemos furtar a obe
decer à técnica legislativa, que dispõe claramente sobre
se poderíamos introduzir um capítulo sobre a ordem eco
uomíca, porque estamos também tratando dela como um
direito político ou coletivo e essa matéria é privativa da
Comissão da Ordem Econômica. Vou mais longe. Subs
crevo, com muita honra, emenda de V. Ex.a relatada em
duas outras Subcomissões que trataram do assunto sobe
rania com esse texto que o ilustre Constituinte propõe a
esta Subcomissão. Aqui, no relatório da Subcomissão da

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da
Mulher, está dito o seguinte:

"Art. 1.0 O Brasil é uma República democrá
tica representativa, constituída pela vontade popu
lar, numa Federação indissolúvel dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios.

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

A meu ver, este é um texto absolutamente consen
tâneo com este que V. Ex.a traz a esta Subcomissão.
Apenas entendo que, de fato, esses artigos são próprios da
Subcomissão da Soberania especificamente - seu próprio
nome diz isso - embora 'a nossa; Oomíssâo Temática
tenha esse nome e essa outra Subcomissão faça parte
da nossa Comissão Temática, que também faz parte da
Comissão da Organização do Estado, que trata da matéria
do mesmo modo, dispondo sobre soberania, porque ela
é pertinente à organização do Estado. Não podemos des
prezar, contudo, como disse V. Ex.a , a importância da
interligação que existe entre os outros assuntos tratados.
Isso seria uma questão de compatibilização posterior na
nossa Comissão Temática, a meu ver. Esta a primeira
observação que eu queria fazer. .

A segunda observação é um pouco ligada a esta pri
meira, porque diz respeito à criação do Tribunal de Garan
tias Constitucionais. O Tribunal de Garantias Constitu
cionais, na forma como V. Ex.a propõe, a meu ver, teria
de ser mais amplo, menos retritivo. E ele está muito
bem tratado e considerado - não sei se V. Ex.a teve a
oportunidade de verificar isso devido ao assoberbamento
das matérias submetidas a V. Ex.a neste trabalho e eu
seria apenas repetitivo em elogiá-lo não só pela sua ido
neidade, mas pela alta qualificação do texto - nessas
outras Subcomissões e, a meu ver, mais pertinentemente,
com a constituição do Tribunal Constitucional - e não
de Garantias Constitucionais - que, na minha opinião,
seria mais apropriado do que simplesmente o Tribunal
de Garantias Constitucionais. A Subcomissão da Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo trata do assunto.
Estou perdido, porque os avulsos que tenho são de todas
as Comissões e não estão na ordem. A Subcomissão do
Poder Judiciário prevê a ciração do Tribunal Constitu
cional, a meu ver, inclusive, com muita propriedade, por
que transforma o SUpremo Tribunal Federal em Tribunal
de Justiça e, acima dele, coloca o Tribunal Constitucional
- quer dizer, não há instância superior ao Tribunal Su
perior de Justiça - e dispõe sobre a sua composição e

competência de forma mais abrangente do que fez V. Ex.a
Esse Tribunal precisaria ter, de fato, uma organização
mais abrangente, um poder maior, porque, queiramos ou
não, tenhamos uma Constituição analítica, prolixa, sinté
tica, extensa ou curta, ela vai parar no Tribunal que a
vai interpretar. Esse, a meu ver, tem de ser muito bem
disciplinado para tratar da interpretação desta Consti
tuição. Julgo que a Constituição não tem de ser curta ou
longa mas precisa, o mais precisa possível, não impor
tando a quantidade de artigos.

Também foi proposta, com muita propriedade, na
Subcomissão, a criação do Tribunal Constitucional. As
propostas variam apenas quanto ao número de Ministros
que o compõem e o período de eleição dos mesmos, mas
todos os Ministros são temporários não mais vitalícios,
o que é de suma importância. Quanto à forma de escolha
dos Ministros, por exemplo, deixam ao Congresso Nacio
nal, às sociedades organizadas ou ao Presidente da Repú
blica a faculdade de fazer indicações, submetendo-as à
aprovação do Congresso Nacional. Inclusive, há a proibi
çao, numa delas. de que membros do Poder Executivo, no
exercício de seus cargos, e parlamentares antes de pelo
menos quatro anos a contar do fim do exercício dos seus
mandatos façam parte desse Tribunal Constitucional.

Parece-me ser um projeto muito próprio. Por isso
apóío a inserção do Tribunal Constitucional, desde qU~
VIesse de fato com essa abrangência e não com limita
ções. Talvez eu possa fazer uma emenda condensando
o que está proposto nas outras Subcomi~sões sobre o
:Tribunal Constitucional, oferecendo-a posterio~mente à
consideração de V. Ex.a

Há um outro aspecto de ordem geral. E aqui faço
u~a consideração a respeito do que disse a nobre Consti
tum~~ Anna Maria Rattes. _Esta é a primeira, única e última
reumao. dest~ Bubcomíssão, Se fôssemos discutir artigo
por artígo, nao ,9hegaríamos nem à discussão do 3.0 Regi
mentalmente, nao pode: !laver mais reuniões, somente a
apresentação do RelatórIO, na próxima sexta-feira e a
votaçao. '

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Apresen.
taremos .o parecer do_Relator sobre as emendas. Haverá,
em seguída, a dísoussão e votação delas.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Do pare.
cer ou das emendas.

O SR. CONSTITUINTE - Quer dizer que
podemos acabar na sexta-fairaç J!: isso que quero saber.

O SR. PR~SIDENTE (Orlando Pacheco) - Não. Há
sábado e domingo.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Permita-me es.
?larece~, Sr. Presi~ente. Fizemos um trato aqui, um arran
JO: a rigor, poderíamos começar a votação na sexta-feira
mas e~ atenção a vários colegas que têm problemas ~
como e o caso, salvo engano, do Constituinte João Rezek
- estabelecemos que as votações só ocorrerão no sábado.
RegImentalmente, porém, poderíamos votar isso até na
sexta-feira.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - O Regi.
menta Interno não fala em discussão. Veja bem. O seu
§ 1.0 diz: "Encerrada a discussão, o Relator terá 72 horas
para emitir parecer sobre as emendas, sendo estas e o
anteprojeto submetidos à votação."

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - J!: s6. Leio o
Relatório e começamos a votar.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Não há
mais o que discutir, no meu entender.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pego todas as
emendas, dou o meu parecer sobre elas e a Comissão vota.
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o SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Gosta
ria que o Relator expusesse o cronograma dos trabalhos
para o final de semana, a fim de que nos possamos orga
nizar. Tenho uma viagem ao interior de Minas marcada
para o final de semana e queria posicionar-me. Na sexta
feira, então, teremos o Relatório final, com as emendas já
estudadas, não é isso?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Exatamente,
estudadas e relatadas.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Não vai
haver, então, votação na sexta-feira?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Houve um pe
dido - isso está fora do ·Regimento - para que votás
semos no sábado.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Estava
lJensando que, se houvesse consenso quanto ao Relatório,
talvez pudéssemos votar na sexta-feira, mesmo com a au
sência dos dois Parlamentares que não poderão compare
cer. Talvez, então, pudéssemos fazer a votação na. se;xta·
feira mesmo. O que pensa a respeito o nobre Constltumte
João Agripino?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Não tenho
condição de comparecer na sexta-feíra.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES. - Talvez
V. Ex.a, na sexta-feira, pudess~ t<?mar conhecimento ~
relatório e caso ele fosse do ínteíro agrado de V. Ex. ,
nós o pudéssemos votar, mesmo na ausência do prezado
companheiro.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Ah, b0!O'
a Comissão tem liberdade para fazer isso. Na sexta-feira
passada fui à Paraíba e voltei, porque fui convocado para
trabalhar no sábado e no domingo.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADAREf? - Talvez
pudéssemos fazer assim, porque tenho uma viagem mar
cada. Mas, prefiro sacrífícar-me, para que possamos aten
der aos prazos.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) _- A ~resi.
dência esclarece que programamos para a sexta-feíra a
apresentação do parecer do Relator sobre as emendas e,
para sábado, a votação.

A SRA. CONSTITUI.NTE ANNA ~ARIA RATTE.~ -;
Sr. Presidente, quais seriam os horáríos dessas reumoes.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Na sexta
feira, dia 22, seria às 15 h. No sábado, programamos para
as 10 h da manhã.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Ah! bom,
melhor à tarde?

O SR PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Bem, as
discussóe; podem se prolongar e não. quero ser acusado
de cercear a liberdade dos Srs. Constrt,:m~es. Vamos, ~n·
tão apreciar a posição dos nobres Constrtumtes a respert,.o
do~ horários de realização das reuniões: se, pela manha,
às 10 h ou às 15 h do sábado.

(votação.)
O SR PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - A maio

ria opta ri.o sábado pela manhã, pelo horário de 10 horas.

Vamos, agora, ouvir a conclusão do nobre Constituin
te João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - ,9utro
aspecto sobre o qual gostaria de c~aI,11ar a a;tençao ~e
V. Ex.as é com relação ao voto de~tItumte. O Ideal se~a
que o Parlamentar pudesse sei' punrdo pela falta de escr?
pulos no exercício do mandato que o povo lhe conteríu.
Essa punição, irremediavelmente, vem quatro anos depois

e, no caso do Senador, oito anos. A própria renovação do
Congresso é 11m sínal de que houve punição. Este renovou
se em 70% na última el-eição, embora nem todos houves
sem pleiteado a reeleição. Mas, de qualquer maneira, reno
vou-se em 70%. Para mim essa é a forma de o povo de
monstrar sua insatisfação com a qualidade do exercício do
mandato do seu representante. Filio-me à corrente do
nobre Constituinte João Rezek. Entendo que há uma gran
de dificuldade: sendo o voto secreto, como vou saber se
quem votou em mim está destituindo-me do mandato?
Pode acontecer que, amanhã ou depois, armem uma tra
ma. através de um desses sistemas poderosos de comuni
cações de que o País dispõe e, de repente, a maioria me
desconstitue, sem que essa seja a vontade daqueles que
votaram em mim. Acho muito arriscado, temerário, que
o voto desconstituinte seja utilizado na prática. Concor
do em que a punição para aqueles que não representam
bem o povo venha, inexoravelmente, na eleição seguinte.

Para finalizar, faço apenas duas observações, Sr. Pre
sidente, a respeito do próprio texto do projeto. Primeiro,
quanto à questão do tribunal, com relação ao poder de
representar. No projeto de V. Ex.a, se não me engano, o
art. 39, diz. "qualquer cidadão é parte legítima para pro
por diretamente ação de inconstitucionalidade de lei ou
ato do Poder Público". Nem tanto ao mar, nem tanto à
terra. Os exemplos do passado recente mostram-nos que
foram simplesmente desastrosas as tentativas no sentido
de se fazer representação por inconstitucionalidade du
rante o regime do arbítrio. O último Procurador-Geral da
República velha recusava, e mandava arquivar sistemati
camente, todas as propostas de argüição de inconstitu
cionalidade. Minha revolta contra esse instrumento de
poder que se deu ao Procurador-Geral da República au
mentou quando vi arquivada uma representação por in
constitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil,
em que en, como assessor do Senador Humberto Lucena,
havia preparado a denúncia da entrega da soberania bra
sileira, no Projeto 2, do acordo do Banco Central com o
FMI. O discurso do Senador Humberto Lucena provocou
a representação, por inconstitucionalidade, da Ordem dos
Advogados do Brasil. O Brasil oferecia seus bens à penho
ra e também renunciava ao foro que teria o privilégio de
ter em prol do foro de Nova Iorque, que passaria assim
a dirimir as questões oriundas dos acordos do Fundo Mo
netárío. O Procurador-Geral da República simplesmente
mandou arquivar essa representação por inconstituciona
lidade: não teve sequer a decêneía de submetê-la à apre
ciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora
sabendo que era um Plenário composto por pessoas indi
cadas e nomeadas pelo sistema a que ele próprio perten
cia. Acho simplesmente absurdo que se cerceie o direito
do cidadão de promover representações por inconstitucio
nalidade. Mas vejo, aqui, um texto de outra Subcomissão,
que me parece bastante razoável, com relação à dispo
sição para a formulação da representação de inconsti
tucionalidade. Trata-se do art. 10, da Subcomissão de
Garantias da Constituição, Reforma e Emendas, na pá
gina 9: "art. 10 - são partes legítimas para propor a ação
de inconstitucionalidade, em tese: a) o Presidente da Re
pública; b) o Procurador-Geral da República; c) 50 De
putados; - o número me parece elevado - d) 20 Se
nadores - também me parece elevado - e) Assembléia
Legislátiva, por decisão da maioria de seus membros;
f) dez mil cidadãos - acho o número elevado também;
cinco mil me parece um número mais razoável - g) as
entidades associativas de âmbito nacional. .. - e aí vem
uma extensão bem considerável - criadas por lei, com
mais de um ano de funcionamento; h) o Defensor do
Povo;" cuja instituição V. Ex.a também prevê. Depois, enu
mera as partes legitimas para propor a ação de incons
titucionalidade por omissão.
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, Pareee-me um texto-mais-razoável do' que este que
fala "qualquer cidadão". O tribunal proposto por V. Ex.a,
Sr, :R,elator,Jfl.l:P-ais daria vencimento às representações por
ínconstítucíonalídade 'se qualquer um tivesse acesso a essa
representação. 'Jamais teria ele condições' de dar venci
mento às representações por inconstitucionalidade. Está
aí a Justiça com acúmulo - fuf 'advogado' militante du
rante todo esse tempo, quando sofri é padecí os horrores
de uma Justiça dependente, desorganizada e Ierda, ,Esta
seria a observação que teria á fazer em relação à condi-
ção de Depresentação. .
, Por fim, quero fa~er uma observação com relação.às
tarifas, que estão no art. 25: '''todos os' cidadãos contri
buirão para as despesas públicas, segundo sua capaci
dade contributiva". Trata-s·e de matéria da Comissão do
Sistema Tributário, que também diz a mesma coisa. Não
há conflito. O entendimento é pacífico, parece-me. Aliás,
havia solicitado integrar a Comissão de Tributação e não
me colocaram lá, mas eu lá me intrometi e terminei por
apresentar um capítulo' inteiro, como suges~ão sobre. o
sistema tributário nacional. Embora tenha ficado multo
satisfeito e feliz por pertencer a esta subcomissão, não
a tinha enumerado como opção própria, mas a ela fui
destinado. .

. No § 2.°, V. Ex.a diz'que "na fixação de tarifas do
serviço público será levada em conta a capacidade contri
butiva dos diferentes grupos de usuários". Concordo com
essa diferenciação. Quem pode tem de pagar mais do que
quem não pode. Só não concordo quando, no § 3.°, V. Ex.a

diz que "ninguém será privado de serviços públicos es~en~
cíaís por' absoluta incapacidade de pagar suas respectivas
tarifas". Ora se estamos estabelecendo tarifas diferencia
das ~ já de 'acordo com o texto constitucional - de ac~r
do 'com a capacidade de pagar de cada segmento da SOCIe
dade é porque estaremos' estabelecendo uma tarifa justa.
Pressupõe-se que a intenção de V. Ex a seja esta. P09-e
até ser que seja distorcida na aplicação, mas a intençao
é esta com a qual concordo. Agora, isentar do corte no
fornecimento desses serviços parece-me temerário, porque,
afinal de contas se um indivíduo tem um telefone em um
bairro pobre o~ em uma comunidade r~Iral, ond~ tem
muito mais necessidade do que em uma Cidade, tera uma
tarifa telefônica reduzida. Se essas tarifas forem redu
zidas ele poderá abusar do uso do telefone e dízer: "Eu
não posso pagar, mas vou continuar usando o telefone,
porque ele não pode ser cortado, pois a Constituição não
admite que ele seja cortado". É o mesmo caso em ~ela
ção à luz. O Indivíduo I?ensa::. "De~xo as luzes da mínha
casa' acesas o tempo todo, ja tanfadas de acordo com
minha capacidade de pagar, mas, no fim do mês, não pos
só pagar a conta de luz, e também não me preocupo em
deixar as luzes acesas" - aí, estaríamos contribuindo
para o consumo exagerado dentro, dessa crise energética
que enfrentamos, estou temeroso por isso - "ficariam
acesas e, depois, não será cortada a energia porque eu
não posso pagar, e provo que não posso pagar aquela
conta exorbitante com o que eu ganho". A meu ver, deve
ria haver a supressão desse § 3.°, porque a garantia do
§ 2.0 já seria o bastante para assegurar uma tarifa dife
renciada.
, Eram estas as considerações que tinha a fazer. Feli

cito, .maís uma vez, V. Ex.a pelo brilhante parecer e pelo
anteprojeto que elaborou,

o SIt. PRESIDENTE .(Orlando Pacheco) - Com a
palavra o. Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre
sidente, quero deixar bem clara minha posição. O meu
relacionamento com o nobre Eelator vem de longo tempo.
~ofremos todas as pressões d.a ditadura e ele teve menos
sorte 'çlo q~e, eu, porque foi cassado e eu não; tive meu

escritório invadido e arrebentado; fiz o discurso' .sobre a
inviolabilidade parlamentar na véspera do fechamento da
Câmara, enfim, isso são coisas do passado, não adianta;
mais nada falarmos nelas. Temos muita coisa em comum,
mas estamos verificando ...,

O SR: RELATOR (Lysâneas Maciel) - Além das tra
dicionais surras de tênis que lhe dou de vez em quando:

O· SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Isso tam
bém é verdade. Estamos aqui para fazer uma Constituição.
Vi, por exemplo, o Constituinte Humberto Lucena fazer
uma exposição tranqüila, serena, declarar que esse ante
projeto certamente foi, muitas vezes, baseado nas convic
ções pessoais do Relator. Concordo. Houve uma enorme
influência das convicções pessoais do Relator nesse ante
projeto. É natural. Se fOSSe eu a elaborar o relatório, e
pudesse colocar minhas convicções, também o faria. Por
outro lado, a nobre Constituinte Anna Maria Rattes, que é
a alegria desta Subcomissão, disse que o parecer precisa
ser enxugado, consertado, e que precisamos ouvir o re
presentante da Comissão. Tudo isso é verdade, estou de
acordo. Tudo isso precisa ser feito. Estamos assistindo a
varias manifestações sobre o relatório, sem que isso impor
te qualquer critica ao Relator. Tenho bom relacionamento
com ele e, por isso, acho que devo dizer o que penso.
Se examinarmos o anteprojeto veremos, por exemplo:

"Art. 17. Os detentores de mandatos eletivos
têm o dever de 'prestar contas de suas atividades
aos eleitores". Imagine se não conseguimos um

, emprego de secretário no Banco da Amazônia para
um cidadão e ele telefona lá do Pará, de Tucuruí,
dizendo que temos de prestar contas a ele: "pQll"que
eu sou de PFL, estou no Governo, no Ministério do
Interior, pertenço ao PFL, por que não atendo a
ele?" É um exemplo que existe, na verdade todos
temos esse tipo de problema. Diz o parágrafo único
desse mesmo artigo:

"A qualquer tempo, no curso do 'mandato par
lamentar, 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."

Sabem o que isso significa? Isso é a lei. Se você
comete fraude ou corrupção, tem a lei, para puni-lo. Se
você é corrupto, tem de sofrer a penalidade. Não é aqui,
na Constituição, que se vai colocar um dispositivo desse.
Se existe fraude ou corrupção, a pessoa sofre porque existe
a lei penal para ser aplicada. '

"Art. 18. Os eleitores poderão revogar, por
voto destituinte, o mandato concedido a seus re
presentantes no Congresso Nacional, nas Assem
bléias Legislativas e Câmara de Vereadores, na for
m!L regulamentada em lei complementar."

Aqui passou para uma lei complementar, que dirá como
vai funcionar o voto destituinte. Imaginem se isso fica
dentro da Constituição! Até o nome é bonito: voto des
títuínte, Deve ser uma coisa nova, moderna. Complica tudo,
porque ninguém terá mais sossego para trabalhar. Qual
quer um, por voto destituinte, vai tirar o vereador. Aliás,
j á estão tirando os vereadores; eles j á estão correndo por
essas cidades do interior. Imaginem tendo isso aqui, o ve
reador não vai parar mais na sua cadeira.

"Art. 20.. Dependem de ratificação, em refe
rendum popular" - em referendum popular, vai-se
fazer uma eleição - "as emendas constitucionais
aprovadas com voto contrário de 2(5 aos membros
do Congresso Nacional." .

, 'IssO .que éUzer que com 2/5 vai-se-para o referendum
popular. E para requerer referendum popular basta a me-
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tade. Perguntam-se se estou achando impossível, porque
aí teremos as emendas constitucionais. O oonstttuínte
Márcio? Tem mais de cínqüenta emendas lá no S,enado.
Imaginem Ele tivermos que julgar a ínconstítucíonalídade
com a metade de 2/5, fica 1/25 (Inaudível) contra a emen
da que foi aprovada. O congresso não vai funcionar mais,
porque aprova; e 1/5 diz: Não, vamos (ínaudível) derrubar
a ínconstítucíonaüdade. Outro ponto é rererente ao art. 21:

"Fica assegurada a iniciativa popular de lei
mediante proposta de quinze mil eleitores, e de
emenda da Constituição mediante proposta de
trinta mil eleitores."

Ora, emenda proposta por eleitor! Temos de ser sin
ceros.

Imagine eu chegar lá no Xingu para pegar assina
turas de eleitores! As vezes eles nem sabem do que se
trata. A culpa não é deles, mas do Estado, que não educa
os eleitores. Temos de lutar para dar-lhes instruQão. A
realidade é essa. Onde é que se vai arrumar trinta mil
assínaturas, título de eleitor etc., para trazer :para cá?
Isso é um absurdo! É uma coisa que me parece Impos
sível. Temos no art. 25, § 1.0: "Di:: vedada a existência de
contas sigilosas nos negócios públicos".

Concordo, é a conta 2 (dois) dos comerciantes. Vamos
acabar com a conta 2. Já vimos aqui, outro dia, as Del
tas 1, 2, 3 e 4, outro dia. QUMlto ao serviço públJico diz
o art. 25, § 3.°:

"Ninguém será privado de serviços públicos
esseneíaís por absoluta incapacidade de pagar
suas respectivas tarifas."

O que vai haver de gente que não vai pagar esses
serviços! Ninguém vai pagar mais. Como se vai medir a
capacidade de pagar? Uma pessoa pode ganhar vinte mil
cruzados e não ter capacidade de pagar; outra pode g3J
nhar cinco mil cruzados e não ter capacidade de pagrur,
porque aquele tem cinco filhos, este tem doze e outro
tem dez. Um 'tem barraco próprio, o outro paga aluguel.
Como 8e vai medir essa capacidade? Penso que dentro
de uma Oonstdtuíção é muito difícil incluirmos esses prin
cípios. Houve imensa boa vontade por parte do Relator,
que está dentro dos seus princípios. Até louvo sua ini
ciativa.

O art. 27 diz:
"É assegurada a plena liberdade de associa

ção para fins pacíficos, inadmitidas as de cará
ter secreto '6 paramilitar."

As de caráter secreto não devem havei' mesmo: isIto
é proibido. Mas porque não pode haver as de caráter
paramilitar? Aí está aquele espírito contra o militar, por
que 'ele veio da ditadura. Temos de acalbax com isso. se
todos podem ter reunião, por que os militares não podem?
Onde está a democracia? Uns podem e outros não podem?

O art. 30 diz:

"São formas institucionais de participação
popular: as eleições, a apresentação de propostllo
de norma legal, o voto revocatório ou destítuín
te, a ação popular, o júri, a defensoria do povo,
a consulta popular e o referendum."

Tudo vai depender do 1'Iefell"ent1um popular. Num re
gime ultra-socialista, em que se pudesse f~er isso, seria
ótimo, mas não o 'temos ainda. E para chegar a isso só
em um regime como o da Rússia? A Constituição russa,
se não me falha a memória, diz que 13. vel'dadeira igual
dade está em tratar desigualmente seres desiguais.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Permite
me V. Ex.a. um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - A Sué

cia atingiu o socialismo através da redistribuição de ren
da, sem nenhuma transformação dentro do regíme oopí
talista.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Certo,
mas esse caso é diferente.

O SR. CONSTITUINTE JOAo AGRIPINO - Não, não
é díterente,

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Como é
que temos de fazer a redistribuição de renda? Vamos
cobrar mais de quem tem mais?

O SR. JoAO AGRIPINO - Exatamente. Então vamos
cobrar uma tarifa de luz mais alta de quem pode pagar
mais, uma tarifa de água mais alta de quem pode pwg!aa
mais.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - como é
que se vai distinguir que uma pessoa pode pagrur cem
cruzados e outra pode pagar vinte cruzados?

O SR. CONSTITUINTE JoAO AGRIPINO - Dentro
de qualquer cidade V. Ex.a pode dístínguír as regiões.
V. Ex.a acha, por exemplo, que o Morumbi é a mesma
coisa que a Lapa?

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - (Início
fora do mícrofone.) .. , dar habitação, dar tudo. Isso
me lembra discurso de palanque: não vai faltar casa
para ninguém, não vai faltar comida para ninguém para
todo o mundo tem. Mas isso é coisa de palanque. '

O SR. JOAO AGRIPINO - Voto destltuínte nele.
O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Trata-se

de uma Constituição, temos de fazer o que é poBsí-re1 no
nosso entender. Il!: este o nosso ponto de vista que pode
estar até errado e contra a avalanche que e~tá ai mas
preferimos fazer algo palpável, que possa ser res~lvido
dentro da Constituição. Cheguei a propor na comissão
que se criasse um dispositivo, dentro da Constituição para
se garantir a aplicação da lei. A proposital foi aprov'ada e
não se fez a emenda. Nossa proposta era para garantir
que o que estivesse dentro da Constituição pudesse ser
cumprido. Sr. Presidente, se eu pudesse passaria o resto
da tarde olhando para esses artigos todos e comentando
um 'por um. Mas entregareí uma meia dúzida de emen
das ...

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Em tempo
próprio, por favor.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - '" e vou
aguardar a oportunidade de discussão do parecer porque
apesar de toda 'a amizade e rudmirnção que teIiho peló
relator, por sua inteligência, sua capacidade de luta e
suas convicções, não aceito esta forma de Constituição
que está aqui. Acho-a impraticável. Apenas por ísso. Não
é por causa de ideologia: é porque acho-a impraticável
dentro da própria ideologia. Muito obrigado, Sr. presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Paeheco) - Cremos
que nosso trabalho está sendo bem conduzido, amplo, e
todos os expositores estão 'com posições satisfatórias. ouvi
remos agora o Sr. Constituinte Ziza Valadares.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - SenhOl"
Presidente, quero ser breve mas não quero ser inédito'
pelo contrário, porque é exatamente conversando que che:
garemos a um denominador. Antes de mais nada quero
cumprimentar o ilustre Relator Lysâneas MaiCiel pelo ex
cepcional trabalho que fez. Começo contestando quem
tem seguido, na maioria das opiniões, meu colega João
Agripíno quando fala que a soberania não compete à nos-
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sa subcomissão. _Talvez não. Mas se compararmos, nobre
Constituinte João Agripino, nosso trabalho sobre sobe
rania com o trabalho feito ...

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO (Interven
ção fora do microfone - InaudíveI).

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Enten
di sua colocação. O trabalho do Relator Lysâneas Maciel
é infinitamente superior ao trabalho do Relator da outra
Subcomissão. Ainda que não fosse - não quero entrar no
mérito da questão - acho que devemos deixar o trabalho
do Relator, porque estamos fazendo uma Constituição, e
não será por pequenas discussões que teremos uma Cons
tituição pior. O trabalho do Constituinte Lysâneas Mac:iel
é muito melhor do que o apresentado pelo companheiro
da grande Comissão. Devemos seguir com as colocações
que estão aqui, mesmo porque quem decidirá qua~ C!.0s
dois pareceres vai permanecer será a nossa oomíssão,
mesmo na outra discussão. Também não concordo com
alguns artigos, mas nem por isso acho que o trabalho não
tenha sido excepcional. A colocação que V. Ex.a faz do
direito tributário é perfeita: quem pode mais, paga mais;
quem pode menos, paga menos. E é fácil localizarmos
quem pode mais e quem pode menos. Os bolsões de pobre
za, em todas as regiões são fáceis de serem localizados.
Não há razão para não concordar com essa colocaça~.
Penso que na Constituição - e aqui estou com a Constí
tuinte Anna Maria Rattes e com o meu amigo João Paulo
Pires de Vasconcelos - não interessa se existem três ou
dez artigos. A Constituição americana, que .é !>astante sim
ples, não representa nada para? povo b~asI1eIro; pelo con
trário. Se quisermos colocar dOIS mil artígos, votá-los-emos
agora. É a nossa vez. Estamos aqui para colocar as ques
tões, não para deixar matérias para leis complementares,
porque elas nunca saem. Temos que procurar conseguir
os avanços aqui e agora, ainda que seja uma avalanche,
com a qual o nosso colega João Menezes est~ .pr~ocupado.
A avalanche é agora. É a vez do avanço sO~IaI, e hora de
conseguirmos esses avanços, 'vamos aproveitar para pro
gredirmos, porque o clima é es~. ~~o t~nho essa pre~:lCup~
ção; pelo contràrío, se a oonstítuíçêo tiver de ter mil artí
gos que tenha porque ela tem de ser clara e ter uma
liniuagem que ~ povo mais humilde possa entender..Esta,
inclusive foi a colocação inicial do Relator, uma lmgua
gem não' rebuscada, sem colocações, que o povo não con
seguirá entender.

O SR. CONSTITUINTE JoAO AGRIPINO - Q~anto
mais rebuscada, mais ensejo dá a outras interpretaçoes.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Exata
mente, mais difícil é a interpretação.

A SRA. ANNA MARIA RATTES - Mais dúbia.
O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Mai~

dúbia exatamente. O Constituinte Lysâneas Maciel fOI
muito' feliz na sua colocação. Não concordo, nobre Relator,
me permita a liberdade de dizer, com o voto destituinte, por
que também não entendo como vai ser. Eu fui eleito por
determinada região de Minas e se uma pessoa de outra
região - por exemplo o sul de Minas - não me conhece
e acha que sou a favor da pena de morte, poderá me
destituir por causa disso. E não sou a favor da pena de
morte. O Constituinte João Menezes foi perfeito nessa colo
cação. Quem irá nos destituir? Aqueles que votaram em
nós? Mas se o voto é secreto, como saberemos quem votou
em nós? É um grande avanço, mas de difícil aplicação.
Não vejo como aplicar-se o voto destituinte e permito-me
dizer que não estamos na hora de votar, porque não sei
como será feita esta votação. Talvez eu não concorde com
essa proposta porque é uma figura nova, e eu não espe
rava por ela.

Algumas colocações feitas, até rapidamente, pelo Cons
tituinte João Menezes sobre os arts. 20 e 21 também são

perfeitas. Pedir-se dez, vinte mil assinaturas para apresen
tação de emendas à Constituição é uma bobagem. Temos
o exemplo prático da Constituição que estamos fazendo,
que pede trinta mil assinaturas. Posso apresentar emendas
com minha assinatura, assim como o Constituinte Lysâ
neas Maciel, que é um homem mais avançado, o Consti
tuinte João Paulo, que é Presidente de Sindicato e outros,
porque aqui temos o PC do B, o PCB, o MR-8, enfim, todos
os tipos de pessoas estão aqui representadas. Esta é uma
maneira de se enganar a população. Temos de enfrentar
esta situação de frente. Cada um de nós aqui foi eleito
para representar uma parcela da população. Temos condi
ções de apresentar as emendas que bem entendermos. Não
concordo também com os 2/5 mas nem por isso deixarei
de aceitar, se a Subcomissão assim o entender. Gostaria de
encerrar, agradecendo a oportunidade que me deram de
estar nesta Subcomissão, apesar de ela não ser aquela
em que eu esperava estar: não sou versado em leis, não
é a minha afinidade, nunca fui advogado. Estou na mesma
situação do companheiro João Agripino: não fiz opção
por esta Subcomissão, mas para aqui me mandaram e
aqui estou para cumprir meu dever da melhor maneira
possível, tentanto interprertar a vontade do povo brasilei
ros. Mais uma vez, Sr. Relator, parabéns.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Muito obri
gado.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Seu tra
balho foi .excepcíonal. Em rápida comparação, nossa Sub-

ocomissão mostra competência e capacidade. Espero que
na sexta-feira, ou no sábado, possamos dar maiores con
tribuições a esse trabalho. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Coni a
palavra o Constituinte Uldurico Pinto.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs, Constituintes, considero muito impor
tante a colocação do companheiro João Agripino no senti
do de que não importa que a Constituição seja pequena ou
grande, tem que ser precisa. Aqueles que argumentam que
a Constituição deve ser bem sintética, lembram sempre
a Constituição dos Estados Unidos, que tem poucos artigos'
e quase nunca foi mudada. Mas se esquecem essas mesmas
pessoas que defendem esse argumento de que a Consti
tuição ameríeana dá um direito muito grande aos Estados,
que têm suas próprias leis. Por exemplo, ao !PBna de morte;
há Estados que a têm, outros não. No Brasil, que -não é
uma federaçao de fato, o que acontece é que se vai ter de
mudar sempre a Constituição. A Constituição deve ser pre
cisa. Se a Constituição americana fosse do Brasil ela muda
ria todos os dias. Nao adianta lembrar esse aspecto da Cons
tituição sintética americana. Desejo 'Parabenizar nosso
Relator pelo trabalho excelente e de grande qualidade.
O trabalho do Rielator tem alguns ;pontos. que se devem a
sugestões, ponderações e contribuições nossas. O relatório
da nossa Subcomissão está muito bem feito e signüica
um avanço, respeitando sobretudo, a vontade soberana,
de um povo que quer mudanças reais na sociedade bra
sileira. Nosso povo nos elegeu para que se fizessem mu
danças, não para continuar do jeito que estâ. Isto é muito
claro. Todos nós fomos eleitos para raaer alterações nas
legislações social e econômica, mudanças que signifiquem
um avanço da sociedade brasileira. Nossa Subcomissão
neste sentido, está de para-béns, porque o trabalho é real
mente maravílhoso. Falo assim porque ouvimos os co
mentários de outros Constituintes de todas as tendências,
de díversos ;partidos, todos 'eles colocando que foi um
tra:balho consistente, que representa sobretudo os profun
dos anseios por mudanças da sociedade. Quero também
deixar nosso ponto de vista em relação a alguns itens.
No que diz respeito à participação popular discordo do
meu companheiro Ziza Valadares, que tem feito brilhantes
pronunciamentos, mas penso que esse dispositivo que per.
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mite que a população mude alguma situação diretamente
é um direito que ela tem. Fundamentando o argumento
de S. Ex.a quanto às trinta mil assinaturas, acho que ti
vemos poucas emendas populares. A rigor, creio que nossa
Subcomissão não recebeu nenhuma, mas é importante
deixar essa válvula de escape. Pode ser que o Constituinte
Ziza Valadares não queira assinar uma emenda; eu tam
bém, se não concordar, não assino; se o Constituinte João
Agripino não concordar também não assína: pode haver
gente de outros segmentos, do PC do B, do MRr8 e outros,
mas podem existir setores da sociedade que não concor
dam com eles e queiram colocar seu pensamento. É um
díreíto, Acredito mesmo que o companheiro Ziza Vala
dares, que fez suas ponderações sobre o respeito aos di
reitos, que tem um trabalho brilhante durante toda a
sua vida, saberá respeitar o direito de o povo ;participar
diretamente se nenhum membro da Constituinte estiver
consoante com as suas aspirações.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Cremos
que todos os constituintes fizeram exposições brilhantes
e contribuíram decisivamente para a realização de nosso
projeto. Lamentamos que em reuniões anteríores não ti
vemos quorum para discutir com maior amplitude assun
to de tamanha envergadura. Se ninguém mais deseja se
manifestar sobre o assunto, vamos ouvir as conclusões
e as respostas do nobre Relator.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. presidente,
em face do adiantado da hora fez-se necessário uma prorro
gação dos trabalhos porque realmente 'não houve uma
oportunidade tão ampla quanto esta de discutir o ante
projeto. Inicialmente nos insurgimos contra o levanta
mento preliminar de condenação do relatório, proposto
pelo ilustre Constituinte João Menezes, porque entende
mos que houve um esforço muito grande para que todos
dele tomassem conhecimento e o discutissem. Felizmente,
a discussão de hoje deu a entender perfeitamente que po
derá ser feita modificação através não só de emenda, como
também da' discussão que se processou. Aqui se processou
uma discussão que, a nível popular, foi mais intensa, uma
decisão da subcomissão também, a despeito de d Regi·
rnento proibir que saíssemos do recinto. Violamos a lei
mas tivemos oportunidade de ouvir mais de quinhentas
entidades, se considerarmos que as mais de trezentas que
ouvímos representavam outras federações e entidades.
~ I , '

: Sr. Presidente, começarei pelas observações do ilus-
tre Constituinte João Paulo e procurarei ser o mais breve
possível. O nobre Constituinte João Menezes deu o exem
plo da Constituição da União Soviética, muito infeliz, por
que trata-se de uma Constituição autoritária, onde as li
berdades democráticas são muito cerceadas. O maior dra
ma que vivem lá é a grande interrupção da marcha do
socialismo, porque cercearam as liberdades democráticas
e o processo de implantação do socialismo não vingou co
mo na Suécia. O exemplo foi infeliz, a Constituição russa
é muito autoritária, eles mesmos acham que é preciso re
formá-Ia. Esse relatório, para informação dos Srs. cons
tituintes, também foi acusado de ter uma proposta capi
talista. Sabem por quê? Digo isso também para responder
a algumas indagações feitas aqui. O que defendemos e
sugerimos à apreciação dos ilustres constituintes? O plu
ralismo político. Isto não se coaduna com várias propos
tas socialistas, especialmente a da União Soviética, que
só admite partido único. E o art. 1.0, § 5.0, letra c, deter
mina que temos de "preservar, controlar e democratizar a
livre iniciativa". É mantida a livre iniciativa, que é da
essência do regime capitalista ocidental, apenas criando
condições para que não haja os exageros do chamada ca
pitalismo selvagem, que, tenho impressão, todos os demo
cratas repelem. Em razão desse dispositivo dizer que pro
ponho a manutenção da livre iniciativa.. Quando o povo

decidir que nosso regíme., tem de ser socialista, nos, par
lamentares, devemos ir .atrás dessa aspiração. Não
devemos determinar o ritmo ou o sistema que o povo tem
de escolher, mas sim seguir o ritmo popular. Umas das
tragédias que temos neste País é que os políticos e os
cientistas politicos geralmente falam: "O povo precisa
disso. O povo quer isso. O povo quer o socialismo.
O povo quer o capitalismo. O povo quer o parla
mentarísmo, O povo quer o presidencialismo". E,
na verdade, o povo não é ouvido sobre essas propos
tas. Nós viemos e impomos. Por isso nossa preocupa
ção de que o povo opíne sobre todo o processo decisório.
Devo dizer também, respondendo de forma desordenada,
que, esta não é, a rigor, uma proposta capitalista, porque
quando há uma participação intensa do povo, como é
feito aqui, ela atende aos reclamos de qualquer que seja
o regime. Qualquer regime que impeça a participação
popular, a meu ver, tem de ser repelido, tem de ser dis
cutido, senão é uma falácia colocar-se na Constituição
que todo poder emana do povo e em seu nome será exer
cido. É só verificar o § 5.°, letra c, e o § 1.0, letra c, que
lemos "pluralismo político", e "preservação da iniciativa
popular"; e há vários outros dispositivos que demonstram
claramente que não se trata de proposta A ou B mas,
Çlefinitivamente também não é uma proposta socialista,
que eu até agora gostaria de sugerir se esta fosse a
decisão popular. ,Proporia um socialismo do .típo sueco, em
que fosse respeitada a vontade popular, o regime pluralís
ta, porque o socialismo pretende combater as desigual
dades, mas quando ele não permite a liberdade, não per
mite o regime pluralista. A desigualdade que o regime
socialista pretende combater entra pela porta dos fundos.
Classificar de A ou B de regime x ou y não tem sentido.
Como salientou muito bem a nossa Constituinte Anna
Maria Ratt~s, se há um conteúdo ideológico nesta propos
ta, esse conteúdo representa luta pela participação popu
lar, a grande ausente do processo. Isso realmente existe.
Alguns parlamentares alegaram que .uma coisa é a repre
sentatividade - aí já entrando na questão do voto desti
tuínte, do Deputado João Rezek -, uma coisa é a partici
pação, popular e outra é a representatividade. Não estamos
distinguindo uma coisa da outra. Somos representantes
do povo, como disse o Senador Afonso Arinos numa dis
eussão que teve eomígo na Comissão de Sistematização.
Ele acha que, no momento em que fomos eleitos, perdemos
nosso vinculo com o povo, que só seria renovado quatro
anos depois, e apresentou Q seguinte argumento: o povo
corrigirá a eventual má votação. Entendo, nessa defesa
da participação popular, que contínua o' vínculo com o
povo, não apenas de quatro em quatro anos, não apenas
até à eleição. O vínculo continua permanente. Quando
falamos em participação popular, continuando esse vín
culo, o povo pode revogar o mandato. Esse voto destí
tuinte, na verdade, é adotado em todas as civilizações do
mundo ocidental e em alguns países socialistas também.
É adotado nos Estados Unidos, na Suécia, e na França
durante certo tempo, porque foi considerado um aperfei
çoamento. A coisa mais fácil que se tem a dizer é: "Eu
sou representante do povo. Falo em seu nome". O que
estamos propondo à apreciação da Comissão é que
estej amos permanentemente em contato com o povo a
fim de que, esse contato permita corrigirmos nossas dis
torções e priaridades. O caso do Senador Afonso Arinos
é típico. Ele foi eleito por oito anos e já proclamou que
vai abandonar seu mandato assim que a Constituinte
tiver concluído seus trabalhos. Vejam V. Ex.as que seu
suplente é o quinto mais votado no Estado do Rio de
Janeiro e vai representar o povo do Estado da Rio por
sete anos. Aí há uma distorção da vontade popular, que
se corrigiria através do voto destituinte. Tivemos também
a preocupação de que - por isso houve necessidade de
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estabelecer esses direitos de cidadania e soberania - a
todo direito declarado correspondería uma garantia de sua
eficácia. Se os prezados constituintes observarem por
exemplo, podemos colocar na Oonstítuíção que todos têm
direito à saúde, ao saneamento básico e ao transporte,
mas isso seria uma simples declaração, sem qualquer.
efeito. Se verificarmos, por exemplo, no parágrafo único
do art. 7.°, página 6, supondo que ponhamos na Constitui
ção que todos têm direito, no caso, ao salário mínimo, a
transporte, à saúde, à educação, condições mínimas de
vida, isto seria mais uma daquelas belas declarações in
seridas na Constituição, que são uma tentação permanen
te. O parágrafo único do art. 7.° diz: "nas hip6teses de
inconstitucionalidade" -; e, notem V. Ex.as, é a ligação do
art. 1.0 com o art. 7.°, que trata da cidadania e do tribu
nal constitucional - por inexistência ou omissão de atos
de administração. Se o Estado demonstrar. comprovada
mente, a impossibilidade da prestação de serviço por falta
ou insuficiência de recursos financeiros - o Estado pode
alegar, e até com alguma razão, que não tem recurso fi
nanceiro para fazer saneamento básico na Baixada Flumi
nense, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ou em
qualquer área do Nordeste -, embora esteja inserto na
Constituição, o que acontece? Se o Estado demonstrar
comprovadamente essa impossibilidade da prestação, por
falta ou insuficiência de recursos financeiros bem como
a e~tê~cia de um .p~anejamento em execução para
erradicação da ímpoasíbílídade, o tribunal constitucional
a declarará para efeito de firmar prioridade e fixar os
prazos limites quanto à sua execução. ~ o caso típico das
c~ndiçõe~ ,!>ásicas de sobrevivência do povo brasileiro. Não
ha ~O~dIÇOes de se dar educação gratuita para todos os
brasíleíros em todos os níveis, não há condições de dar
atendimento à saúde. Vejam V. Ex.Ss : o tribunal decla
rará ess~ i~possibilidade 'e o Governo tem que inserir,
como prícrídada, no seu planejamento o cumprimento
dessas obrigações. Não poderá, por, exemplo, fazer um
plano at~~lco pa:salelo, sem cumprir primeiro essas obrí
gaçoes bãsícas. Nao poderão fazer uma Ferrovia Norte
Sul sem primeiro dar prioridade a essas necessidades bási
cas do ~ovo, a norma e a eficácia, senão e a simples
declaraçao.. . '

. Quanto à observação do eminente Constituinte João
R.ezek e de vários. outros sobre o voto destituinte, devo
dizer que, nos países em que foi adotado ele não teve
uma aplicação muito intensa, mas melhoro~ o padrão de
c(;)I;duta dos parla;mentares, porque havia sempre a possí
~Ih~ade d~ ser acíonado, E a maneira de executá-lo, Cons
t~tumt~ ZlZa Valadares, é simples. Geralmente há uma
acusaçao levantada por determinado número de eleitores
e eu s6 ná.? regulamentei isso porque não sabemos s~
vamos ou n::;o adotar ~ vot!? distrital, se o sistema vai ser
parlamentarista ou nao. Nao poderia adotar as normas
agora, d~ixei para a lei complementar. Mas na verdade, o
SIstema e relatívamente simples. Devo dizer ainda a V. Ex.as
que ele tambem se refere aos membros do Poder Executivo
não s6 aos do Poder Legislativo. Um delegado que mand~
e desmanda no interior às vezes decide uma eleição. Ele
pode ser também destituído por um voto, por uma chama
da popular, porque val-se pronunciar sobre a má atuação
de um membro do Poder Executivo. Fiz apenas dos mem
bros do Legislativo, porque nunca houve uma tal .. ,

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Continuo
ainda sem entender como V. Ex.a fez.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - O sistema que
é adotado nos outros países seria o seguinte: há uma acusa
ção levantada, um número determinado de eleitores acha
que o Deputado ou Senador prometeu, por exemplo, votar
pela reforma agrária e vota contrário. Esse determinado
número de eleitores faz uma representação ao tribunal de

garantias constitucionais e esse tribunal de garantias cons
titucionais, não tribunal constitucional - depois vou ex
plicar a V. Ex.a as razões da minha sugestão -, oferece o
direito de defesa. Um aperfeiçoamento, Constituinte João
Rezek, seria dizer "quando existirem razões fundadas" para
pedir a sustação do mandato. Talvez fosse um aperfeiçoa
mento. Encaminhada essa representação, o Tribunal de Jus
tiça diz que não faria um processo sumário de referendum
sobre esse mandato. Mas ofereceria o direito de defesa e,
se ele achasse que as razões eram fundadas, submeteria.
O tribunal constitucional é uma invenção que está na idéia
de todos, mas é sugerida a esta subcomissão. Ele ofereceria
o direito de defesa, e na época de votar a permanência ou
não do deputado, haveria 200 palavras, como é o sistema
americano, de acusação e 200 palavras de defesa, que esta
riam na cabine de votação, para então suspender ou não
o mandato. Essa matéria de perda de mandato também
é constitucional, portanto tem que estar no texto básico.

Agora veja V. Ex.a que, na minha idéia para sugerir
a apreciação da lei complementar, o suplente não assumi
ria, senão haveria uma carrada de suplentes interessados
em destituir o parlamentar, quer dizer, o mandato popular
que viesse seria escolhido novamente, e é claro que não
se pode distinguir, com voto secreto, quem votou, quem
não votou. O povo daquela região, circunscrição, jurisdição,
se o voto for distrital, vai opinar sobre esse mandato.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - S6 espe
cificamente no caso do voto distrital?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não, há possi
bilidade de ser no voto proporcional, embora mais com
plicado. O problema é que o processo fica mais caro, mas
é plenamente possível fazer um referendum sobre determi
nado mandato. Isto é perfeitamente possível e tem surtido
efeito porque dizem que os costumes melhoraram. Devo
dizer também, respondendo, na questão do voto distrital
e da penalidade, nobre Constituinte João Rezek, que du
rante o mandato pode-se questionar a corrupção eleitoral,
porque os prazos são preclusivos, são curtíssimos, e não
dá tempo de se fazer um levantamento. Nunca houve tanto
abuso de poder econômico quanto nesta última eleição.
Já participei de quatro ou cinco. Não sei se a experiência
dos companheiros é semelhante, mas nunca houve tanto
abuso do poder econômico quanto nesta eleição. Então,
pode-se questionar a corrupção eleitoral até durante o man
dato, porque os prazos são muito curtos e normalmente os
fatos não vêm à tona imediatamente após as eleições. A
razão da alegação do eminente Constituinte João Menezes
é que seremos assoberbados pelos pedidos fisiol6gicos. Ele
até deu um exemplo: se não se atende um pedido de em
prego, ganha-se um inimigo. Eleição não pode ser funda
mentada em fisiologia. Um mandato popular não pode ba
sear-se nos aspectos fisiol6gicos, porque temos que corrigir
os vícios que impedem a manifestação popular mais livre.

Ainda dentro da proposta do eminente Constituinte
João Rezek, até à diplomação, ainda considero curto esse
prazo. Quem sabe V. Ex.a consideraria a idéia de, havendo
fundadas razões para questionar o mandato, seria subme
tido à apreciação. V. Ex.a já tem uma emenda nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE JOAO REZEK - Não quenía
deixar é que o constituinte ou o deputado ficasse, durante
todo seu mandato, submisso à vontade de alguém para per
turbá-lo no seu trabalho, digamos, no último ano. Teria
de haver um prazo. O que não admitiria é não termos um
prazo e sim os quatro anos de mandato para levantar a
possibilidade de um movimento econômico que o elevasse
a deputado.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - É verdade.
Lembraria apenas que se podia estabelecer até a metade
do mandato eu o primeiro ano, um prazo maior. Parece-me
justo. E acrescentado aquela idéia de fundadas razões, que
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talvez desse um outro elemento para aferir. Tem dado
bastante resultado. O mais engraçado é que na França ele
quase foi suprimido por desuso, quase não foi utilizado.
Nos Estadas Unidos foi. amplamente uttlizado. Pouco a pou
co, no principio chover~m propostas, .depois foi diminuindo
o número de intervençoes nesse sentido.

Quanto à outra observação do Constituinte João Re
zek sobre participação e representatividade, já tentei res
po~der aqui e também o fato de o Congresso ter sido
renovado em 70%. Este fato não é novo, 'Constituinte João
Agripino. V. Ex.a tem experiência. Em todas as eleições
o Congresso se renova em 60%. Este ano, com o extraor
dinário abuso do poder econômico, ele se renovou também
em 70%, mas não aumentou, nem diminuiu a renovação
que habitualmente ocorre. O fato da renovação cria real
mente um vínculo. Fazemos aquilo que chamo de política
à copa do mundo. Tratamos de política com os eleitores
de quatro em quatro anos, por ocasião do campeonato
mundial de futebol, realmente dois meses. Gostaria que
houvesse um vínculo mais permanente.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Concordo
integralmente com V. Ex.a Esse vínculo é obrigatório, é
um dever de quem recebe um mandato - o próprio nome
diz - para que fale em nome do eleitor.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - :É da essência
do mandato, sabe V. Ex.a, como brihante advogado que é,
a revogabilídade.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Não.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - A essência do

mandato é o direito de revogar.
O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - É o direito

de revogar no tempo próprio, que é a outra eleição.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - A qualquer

tempo?
O SR. CONSTITUINTE roxo AGRIPINO - Não. A

qualquer tempo não.
O BiR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - V. Ex.a revoga

um mandato por procuração a qualquer tempo ...
O SR. CONSTITUINTE roxo AGRIPINO - Entendo

que não há meios.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) -:É difíci, não é?
O SR. CONSTITUINTE JOAo AGRIPINO - Na ques

tão do advogado é muito simples se revogar um, mandato,
mas na questão de um mandato, em que não se identifica
a natureza do voto secreto, 'para mim é muito mais difícil
se aperfeíçoar esse sistema, sobretudo quando temos que
considerar que não temos nenhum grau de maturidade po
lítica, nem de civilidade igual ao dos países que V. Ex.a
menciona que, com êxito, usaram ou utilizam a descons
tituição do mandato.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Muito bem, re
pito apenas que - pediria V. Ex.a atenção sobre isso 
a cada norma que propusemos há uma garantia. ~odas as
normas têm uma sanção, senão vira conselho, e conselho
obedece quem quer. Esta foi a preocupação. A eminente
Constituinte Anna Maria fez uma observação muito Inte
ressante sobre a questão da sociedade em que estamos, e
com essa despreocupação em fazer uma Constituinte sin
tética, que também foi bem realçada pelo Deputado Ziza
Valadares. Não temos que nos preocupar com isso. Se
achamos que deva ser colocado, ambos têm razão, porque
ainda somos uma sociedade desorganizada, o povo ainda
está desorganizado. Respeitar o ritmo do povo, procurar
não apenas apreender sua vontade é talvez uma das maio
res tarefas que temos. Eu me permito até brincando de
maneira muito afetuosa com o ilustre representante do PT,

dizer que um dos maiores erros do Partido dos Trabalha
dores, foi que ele fazia uma proposta limpa, nova, cheia
deeeperança, muito avançada, no Estado do Rio, e o povo
ficava lá atrás. Não se respeitava o ritmo e se jogava
aquele programa sobre o povo, para que adotasse aquela
idéia nobre, generosa. Não estou combatendo a idéia. Ape
nas essa idéia de respeitar o ritmo popular, de aprender
mos com o povo a sua sabedoria e a sua experiência é
fundamental. Portanto, esta é uma observação da maior
importância. Ficamos preocupados, aqui, em se a Consti
tuição vai ser sintética ou analítica. Vai ser analítica na
medida em que o povo participou dessa proposta analítica.
Vai ser precisa, porque ela vai representar não a idéia dos
políticos, mas a do povo que, na sua imperfeição, nas suas
dificuldades de formulação, participou. A proposta do tri
bunal de garantias constitucionais é um pouco diferente.
Em primeiro lugar, V. Ex.a deve ter percebído que me
referi especialmente à cidadania e soberania, porque essa
idéia do tribunal de garantias constitucionais tem sido
amplamente combatida. O Supremo está se movimentando,
porque acha que com a criação daquele Supremo Tribunal
de Justiça, o poder de julgar a questão de qual é a maté
ria que tem que ser submetida - por exemplo, crimes de
responsabilidade do Presidente e do vice-Presidente da
República - haverá um esvaziamento, que é intenção do
Deputado Plínio de Arruda Sampaio, mas não é minha. O
Supremo tem que continuar com suas funções'. Matérias
de interpretação de norma constitucional, de cidadania, de
soberania, têm que .ficar aqui neste Congresso. Ainda devo
dizer mais a V. Ex.a que há uma diferença fundamental. A
proposta inicial seria de se constituir um tribunal de ju
ristas. Uma observação da maior importância na nossa
proposta: vai haver um número expressivo de juristas,
talvez até majoritário. Qual é a questão de três critérios
para a indicação para esse tribunal regional? Primeiro,
que o indivíduo seja eleito, indicado pela sociedade nas
suas variadas formas que tenha reputação ilibada. Tirei
expressão "notável saber jurídico", mas que ele tenha um
compromisso inequivoco com as comunidades. São três
os requisitos para mostrar que o individuo tem sensibili
dade, que está mergulhado nos problemas. Sem prejuízo
da presença -muito grande de juristas, introduzimos um
novo elemento e a impossibilidade de ele também ser
membro de uma atividade pública, especialmente do Poder
Executivo, para conservar sua independência.

O SR. CONSTITUINTE JOAo AGRIPINO - Permite
me V. Ex.a? Não sei se fui claro o suficiente. Concordo
plenamente com a criação do tribunal constitucional. Sou
plenamente favorável a isto.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não, é dife
rente, estou propondo o tribunal de garantias constitu
cionais, porque limita.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Além do
outro?

O SR. RELATOR LYSANEAS MACIEL - Não. Estou
concordando com o outro. Não quero ampliá-lo, até por
uma questão de tática. Quando sugiro a criação de um
tribunal de garantias constitucionais é porque a função
específica de nossa subcomissão é garantia e não fazer
belos princípios.

O SR. CONSTITUINTE JoAO AGRIPINO - Mas o
tribunal constitucional terá esse papel de garantia.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não, mas ele
será mais amplo, como V. Ex.a sugeriu. Acho que não deve
ser tão amplo assim.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Não sei
se V. Ex.a tem conhecimento de que o Supremo Tribunal
Federal baixou um ato, chamado Ato n.> 2, recentemente,
que simplesmente liquida com qualquer chance de um
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recurso extraordinário chegar ao Supremo. O Supremo
Tribunal Federal julga recurso extraordinário numa figura
que criaram de argüição de relevância, numa sessão se
creta, subjetiva, que o advogado sequer assiste. Acho que
o Supremo tem que ser de fato transformado num Tribu
nal Superior de Justiça, para funcionar como um tribunal
de justiça, que julgue em 'últíma instância as questões
que surgem em torno de todo o Direito. O tribunal cons
titucional, de forma ampla, terá que julgar a matéria cons
titucional amplamente e a eficácia, o cumprimento das
normas constitucionais, como pretende V. Ex.a com a sua
sugestão de um tribunal de garantias constitucionais.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas veja que,
se houver a amplitude que V. Ex.a quer atribuir - que
acho inconveniente - vai haver uma pletora de questões,
porque esse tribunal vai funcionar com uma única ins
tância, o Congresso Nacional. Não vai haver outra instân
cia, na minha proposta.

O SR. ICONSTlTUINTE JOAO AGRIPINO - Nem na
outra.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Também não.
A única instância é o Congresso Nacional. Veja V. Ex.a,
a pletora de questões, inclusive civis menores, que pas
sassem pelas questões constitucionais e que, a rigor, não
eram problemas que diziam respeito especificamente ao
preceito constitucional. V. Ex.a sabe, como todos nós, que
colocar uma garantia na Constituição é muito mais com
plicado, é muito mais difícil do que colocar uma lei ordi
nária. Na lei ordinária a pessoa pode discutir propriedade,
lei de inquilinato, várias coisas, ao passo que discutir um
preceito constitucional é muito mais difícil. Há pessoas que
pensam que estão protegendo o cidadão colocando um
dispositivo constitucional. Na verdade, estão distanciando
o cidadão daquela norma que, evidentemente, colocaram
ali para proteger o cidadão. Este é o resultado prático de
colocar um dispositivo na Constituição e um na lei ordi
nária. No último caso, é muito mais fácil o acesso do cida
dão; Constituinte Orlando Pacheco.

O SR. CONSTITUINTE Jo.ãO AGRIPINO - Concordo.

O SR. LYSANEAS MACIEL - O cidadão aciona qual
quer outro que o está perturbando em seu direito de posse,
da sua igreja. Ele faz isso com toda a facilidade mediante
um simples advogado. Agora, chegar na discussão de um
preceito constítueíonal. ..

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Vamos
tirar do Supremo apenas a competência de examinar a
questão- constitucional. Ele vai ser o tribunal de julga
mento das questões que surjam no âmbito do direito da
justiça em todos os níveis, em todas as instâncias. E o
tribunal constitucional terá o papel que V. Ex.a pretende
que ele tenha, além de dirimir todas as questões, porque o
Supremo não dá vencimento. Estou mencionando esse
exemplo do Ato n.O 2 porque o Supremo não tem condi
ções físicas. Ninguém tem, dentro do Supremo, de julgar
a matéria controversa que vem dos tribunais inferiores e,
além disso, as matérias constitucionais. Ele não dá ven
cimento, não dá vazão à apreciação dessas matérias. Um
tribunal cuida das matérias de direito e de justiça e o
outro cuida das matérias constitucionais, incluindo, na
turalmente, a própria Constituição. V. Ex.a tem a melhor
intenção de resguardar essas garantias que sempre foram
preocupação de V. Ex.a, e acredito que desta subcomissão.
Não basta dar o direito, é preciso dar a garantia de qUE!
esse direito vai ser cumprido. Esse tribunal exerceria esse
papel. de cumprimento; provocado ele invariavelmente se
manifestaria sobre o cumprimento e a eficácia da Cons
tituição.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Uma outra
observação feita pelo Deputado João Menezes é a de que
não há necessidade também da criação desse tribunal,
uma vez que todos os pobres - para usar a expressão "os
pobres e os ricos" - teriam acesso à Justiça. Sabemos que
isto também é outra falácia. Lembro-me de uma antiga
lei da França, que foi considerada um avanço, citada por
Anatole France: "li: proibido tanto ao rico quanto ao pobre
furtar pão e dormir debaixo da ponte". Esta lei foi consi
derada na época, um avanço na legislação francesa. Essa
história de deixar declarado na Constituição que todos
têm direitos iguais num processo democrático não é eficaz.
Criemos esse tribunal.

Vou à questão final, Sr. Presidente, para não cansar
os companheiros. Desculpem-me se omiti alguma coisa,
mas tenho pouca capacidade de memória.

O SR. CONSTITUINTE JOAo AGRIPINO - Apenas
com relação às tarifas, gostaria de saber ...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - A idéia básica
é aquela que V. Ex.a'captou muito bem. Temos que dar
um tipo de tratamento diferenciado. No Rio - perdoem
me cito muito o caso do meu Estado, onde tenho maior
convivência - o maior latifúndio urbano do mundo está
na Barra da Tijuca. O proprietário, lá, paga Imposto Ter
ritorial Rural, enquanto que o morador de uma favela um
pouco mais adiante paga Imposto Territorial Urbano, infi
nitamente maior. A idéia aqui é de que cada um contribua
de acordo com as suas possibilidades, um tratamento
diferenciado. V. Ex.a está de pleno acordo.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - A Prefei
tura do Rio de Janeiro ainda não localizou essa zona urba
na dentro ...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Já localizou e,
curiosamente, o !NCRA tem dificultado essa transtoema
ção. Cada lote que se vende lá vale o preço de toda a
favela e paga Imposto Territorial Rural. Mas V. Ex.a. tem
razão no dispositivo que citou - § 3.° - desde que seja
estabelecida essa distinção. Mas isso vai depender muito
da legislação municipal, não podemos incluir na matéria
constitucional. Quanto aos serviços essenciais, colocamos
a palavra "essenciais": a nossa idéia era o detalhamento,
água, esgoto e saneamento básico. Não telefone, que seria
um abuso, não é serviço essencial. Em face das dificuldades,
ao sistema de miséria em que o povo vive, achamos que os
serviços essenciais, assim como a cesta básica, que foi
criada em muito boa hora, com OIS elementos essenciaís
para o povo, e que deve ser restabeleeída, não devem ser
cortados, a não ser que as prefeituras locais estabeleçam
mecanismos.

O SR. CONSTITUINTE JOAo AGRIPINO - Quais
seriam os a que V. Ex.a se refere?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Agua, esgoto e
saneamento básico.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - O esgoto
não pode ser cortado. Não tem como cortar, não é?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não, tem. Tem
prefeitura que manda cortar o cano.

O SR. CONSTITUINTE JOAo AGRIPINO - Mas a
tarifa é uma só. Não é? De água e esgoto?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Tem razão.

O SR. CONSTITUINTE JOAo AGRIPINO - Ela é
paga de uma só forma.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Exatamente.

O.BR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Aí vem
a questão do consumo da água. Não vai se importar ...
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o SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - ~ só fechar o
registro.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO -'Sim, dei
xar as torneiras abertas e vai consumir. Depois você diz
que não pode pagar a água no fim do mês. E a companhia
que fornece a água...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Isso pode
gerar abusos. Nossa idéia é de que os abusos, eventual
mente ocorridos não justificariam que famílias em desem
prego comprovado, ...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Isso eu
compreendo. Na Paraíba um dos maiores volumes de pedi
dos que havia durante a campanha eleitoral era para
pagar a conta de água e luz. Então, eu, sei que isto existe.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - ... situação de
pauperízação e miséria.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - E não
são dos que gastam muito. Gastam pouca água e pouca
luz mas incide mais no salário. Aí, sim, o salário não dá
pa~a ele pagar. Então, ele tem de pagar a tarifa menor.
, O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas como o
salário não era da nossa subcomissão, tem-se de estabe
lecer direitos coletivos.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Concor
do em que a tarifa seja diferenciada. Cada um vai pagar
na medida da sua capacidade contributiva.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas se ele se
fundar num dispositivo constitucional?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Se ele
já pagou, pelo menos como foi calculado, o que poderia
pagar com o que ganha, dentro da região, logicamente 
isso não pode ser isoladamente - ainda ser beneficiado
pela não possibilidade de corte do fornecimento se deixar
de pagar, parece-me um excesso, porque ele já vai estar
beneficiado pela tarifa reduzida.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Finalmente, há
a necessidade de se colocar, agora, e não posteriormente,
l;lr. Constituinte Paulo Almada, essa questão da cidadania
e da soberania. Não acho que, em primeiro lugar, esteja
mos invadindo áreas de outra subcomissão por causa do
entrelaçamento. Não posso falar no tribunal de garantias
constitucionais sem falar no que esse tribunal vai defender,
e é por isso que resumi a cidadania e a soberania do povo.
Vou' explicar: se houver redundância, o Relator da co
missão temática vai compatibilizá-las. Se não definirmos
isto aqui, depois ninguém define, porque há várias dúvi
das; 20% das propostas que recebemos não eram perti
nentes à nossa subcomissão. E o que fez o Relator, com a
concordância da comissão? Remeteu imediatamente à
Mesa da Câmara, para que encaminhasse às comissões per
tinentes, a fim de que aquelas propostas não ficassem pre
judicadas. Se. houve uma questão eu pediria aos caros
constituintes que discutissem se os conceitos aqui emitid9s
são válidos ou não e que não se preocupassem se por acaso
estivermos repetindo assuntos, porque a compatibilização
será feita em duas etapas, na comissão temática e na
Comissão de Sistematização. Acho muito perigoso não co
locarmos coisas essenciais, Sr. J?residente, Srs. Constituin
tes, que mais tarde pudessem não ser objeto de análise,
pelo menos de propostas, porque a Comissão de Sistema
tização - esta é a grande discussão que está sendo feita
lá, agora - tem de circunscrever-se às propostas que, vão
daqui, e aquela idéia originaL ..

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Neste
caso não haveria prejuízo, Sr. Relator, porque se V. Ex.a,
por exemplo, fosse vencido na eliminação desses artigos

da sua proposta, eles poderiam ser .representados na co
missão temática da mesma maneira, sem qualquer pre
juizo.

O' SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas 'ai V. Ex:a '
verifica, por exemplo, que não podemos fazer projeto subs
titutivo. Cada vez que sobe o parecer de uma comissão
para outra, vai-se afunilando a possibilidade de ínterven
ção. Acho isto muito perigoso e pediria encarecidamente
aos caros companheíros Constituintes que observassem se
realmente têm emendas a fazer à proposta que está aqui.
Mas se não têm, se houver um excesso, que não o retirem,
a fim de que essa matéria, por causa do entrelaçamento
que tem com o tribunal constitucional, com as garantias,
a eficácia da norma, seja mantida no projeto, se assim
entenderem os prezados Constituintes. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Orlando Pacheco) - Agrade
cendo a presença de todos, nada mais havendo a tratar,
vou encerrar os trabalhos da presente reunião, eonvocan-,
do outra para sexta-feira, dia 22, às 15 horas. Está encer
rada a reunião.

15.a R~união Ordinária, realizada
em 22 de maio de 1987

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, na sala D3 do Anexo TI da
Câmara dos Deputados, às dezoito horas, reuniu-se a Sub
comissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e
Garantias, sob a Presidência do Constituinte Maurilio Fer
reira Lima, com a presença dos seguintes IConstituintes:
Orlando Pacheco e Uldurico Pinto, Vice-Presidentes; Ly
sâneas Maciel, Relator; João Menezes, Adauto Pereira,
Ziza Valadares, Albérico Cordeiro, João Paulo, Aloisio Vas
concelos, Jayme Paliarin e Anna Maria Rattes. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente abriu os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior.
Em seguida, passou a palavra ao Senhor Relator, Cons
tituinte Lysâneas Maciel, que comunicou haver concluído
o seu parecer sobre as emendas apresentadas ao antepro
jeto, que será distribuído logo mais a todos os membros
desta subcomissão. Leu a relação das emendas que rece
beram parecer favorável, as parcialmente aprovadas e as
rejeitadas, citando seus números e seus autores. Encer
rada a apresentação do parecer, o Senhor Presidente con
vocou reunião para amanhã, sábado, às dez horas, quando
serão votados o anteprojeto e as emendas. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião
às dezoito horas e vinte e cinco minutos, cujo teor será
publicado, na íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E , para constar, eu, Walter Flôres Figueira,
Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Está
aberta a sessão. A Presidência dispensa a leitura da Ata
da sessão anterior. para que possamos mergulhar nos tra
balhos de discussão e votação do parecer do Sr. Relator.
Com a palavra o Sr. Relator para que dê conhecimento
aos Srs. Constituintes do parecer sobre as emendas apre
sentadas.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Constituintes, temos ° prazer de submeter à
apreciação dos senhores o segundo relat6rio, mais sinté
tico, uma vez que o primeiro foi mais extenso. Consta
também deste volume dossiê que vamos apresentar aos
Srs. Constituintes as emendas acolhidas total ou parcial
mente. Gostaríamos de registrar que, por versarem sobre
normas ainda não organizadas, os direitos políticos cole
tivos, por meio da contribuição dos Constituintes, pode
rão experimentar um notável impulso, no qual não estará
ausente a participação popular. Registramos com satisfa-
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ção que, de um modo geral, as emendas apresentadas não
colidiram com a idéia básica de que a fonte primeira do
poder e da soberania, como se está confundindo, é o povo.
Aceitou-se também, com poucas exceções, o Parlamento
e o Poder Executivo como órgãos coadjuvantes para a
consecução da vontade popular. Num sentido mais amplo,
nesta tarefa de emprestar maior lógica a esses direitos
dispersos, as emendas mantiveram o conceito inicial de
que esses mesmos órgãos são instrumentos do povo e da
.socíedade e fontes primárias do poder. A todos aqueles
que não estiveram presentes, estivemos salientando que
direitos coletivos é uma matéria um pouco dispersa na
Constituição. Nunca houve um tratamento lógico a respei
to e uma organização maior desses direitos. Por conse
guinte, estamos, na verdade, navegando dentro de um novo
direito. Tivemos um determinado tipo de preocupação, a
-de auscultar os vários setores da sociedade, as várias enti
dades. Ouvimos mais ou menos 400 entidades - conforme
consta no relatório - desde igrejas, universidades até as
sociações comunitárias. Então, o que existe hoje neste re
latório não é apenas o trabalho dos Constituintes, mas
também uma colaboração, uma participação do povo em
geral. Várias medidas da mais alta sabedoria foram suge
Tidas exatamente por esses setores populares. Neste pro
pósito de assimilar os anseios de amplos setores popula
res, esta subcomissão houve ;por bem auscultá-los ·e ousou
manter as formulações em linguagem simples e compre
ensíva, afinal, todos nós pertencemos ao grande público,
letrados ou não. Mesmo nós, que possuímos letras jurídi
cas, sem fazer disso uma profissão, gostaríamos de en
contrar nos textos legais ou constitucionais respostas cla
ras a nossas dúvidas. Essa linguagem mais simples, que
tentamos usar, era precisamente para evitar aqueles ter
mos empolados, pejados de citações, de termos mais ou
menos exotéricos para pessoas comuns. Então, procuramos
usar uma linguagem mais acessível, mesmo talvez incor
rendo na possibilidade de sermos acusados de usar uma
linguagem demasiadamente simples. Mas, como disse aqui,
mesmo aqueles mais letrados em assuntos jurídicos gosta
riam que os textos constitucionais e legais tivessem maior
simplicidade e maior compreensibilidade. Saliente-se que
as emendas seguiram também a linha geral desta subco
missão no oferecimento de garantias de eficácia das nor
mas. Uma grande preocupação que norteou os trabalhos
desta subcomissão foi precisamente procurarmos oferecer
imediatamente a cada norma que elaborávamos um outro
dispositivo que a tornasse eficaz. Evidencie-se também que
a criação do Tribunal de Garantias Constitucionais, os vá
rios instrumentos de intervenção popular e mesmo a even
tual - e eu chamo a atenção dos Srs. Constituintes para
esse ponto - impossibilidade de o Poder Executivo cum
prir os preceitos constitucionais por omissão ou inexistên
cia de atos de administração ou de recursos financeiros,
foram previstos no anteprojeto. Trata-se do art. 7.° pará
grafo único. Por isso, muitas vezes se coloca no texto
constitucional um dispositivo - por exemplo, todos têm
direito ao saneamento básico e à saúde - mas, se não
implementarmos as normas para torná-los eficazes, esses
dispositivos viram conceitos, sem qualquer sanção. Então,
no art. 7.° do parágrafo único, está prevista uma espécie
de prioridade que o Governo teria de obedecer, a fim de
cumprir aquilo que os Constituintes decidissem na Carta
maior. Também é uma inovação da maior importância.
Entende-se que mais importante que enunciar a norma é
garantir completamente a eficácia do direito que se pre
tende proteger. Os preceitos relativos a esses direitos co
letivos, ainda desorganizados, se desacompanhados de san
ções adequadas, sustentariam e manteriam antigas falácias
jurídicas. Conservando este espírito de abrir o mais amplo
espaço possível à participação popular e de oferecer ga
rantias à implementação dessa participação, examinamos
161 emendas, das quais aproveítamós parcial ou totalmen
te mais de 87. Consideramos prejudicadas algumas e su-

jeitas à redistribuição muito poucas. Rejeitadas pelos mo
tivos expostos no anexo a este relatório, apenas 8 ou 9
emendas. A motivação principal do nosso trabalho sem
pre foi o anseio da mudança. Assim como o mundo tem
mudado, cremos que o Brasil também vai mudar. Pela in
corporação do povo, o grande ausente é o processo polí
tico-social do País. Recebemos esse número de emendas
que citei e, dessas emendas, foram aprovadas as emendas
11.9, de Anna Maria Rattes; 12, de Octávio Elísio; 17.8, de
Cristina Tavares; 50 O, de Percival Muniz; 39.9, de Vírgíl
dásio de Senna; 25 4, de Anna Maria Rattes; 29.1, de Vir
gildásio de Senna; 30.5, de Virgildásio de Senna; 27.5 de
Nelton Friedrich; 23.2, de Anna Maria Rattes; 18.6, de Hum
berto Lucena; 19.4, de Anna Maria Rattes; 28, de Anna
Mana Rattes; 21.6, de Anna Maria Rattes; 22.4, de Anna
Maria Rattes; 47, de Vilson Souza; 46.1, de Louremberg
Nunes Rocha; '75.5, de Fernando Henrique Cardoso; 5.4, de
Samir Achôa; 100. O, de Humberto Lucena; 89.5, de Mauro
Miranda; 124, de João Agripino; 92.5, de Anna Maria Rattes;
94.1, de Anna Maria Rattes; 4.2, de José Carlos Sabóia;
105.1, de Jose Carlos Sabóia; 138.7, de Gustavo de Faria;
149, de Francisco Amaral; 103.4, de João Agripino; 28.3,
de Nelton Friedrich; 130.1, de Paulo Macarini; 135.2, de
Paulo IvIacarini; 144.1, de Samir Achôa; 157.3, de Nabor
Júnior; 66,6, de João Menezes; 67.4, de João Menezes; 70.4,
de João Menezes; 143, de Orlando Pacheco; 146.8, de Or
lando Pacheco; 86.1, de Maurício Corrêa; 91. 7, de Maurí
cio Corrêa; 96.8, de Maurício Corrêa; 95.0, de Maurício
Corrêa; 153.1, de Brandão Monteiro; 88.7, de Maurício Cor
rêa; 136.1, de Brandão Monteiro; 137, de Vivaldo Barbosa;
15.1, de José Genoíno; 44.5, de João Paulo; 42.9, de João
Paulo; 41.5, de João Paulo; 150.6, de João Paulo; 38, de
Haroldo Lima; 33, de Haroldo Lima; 24.1, de Anna Ma
ria Rattes; 56.9, de Domingos Leonelli; 51.8, de Ismael
Wanderley; 58.5, de Osvaldo Lima Filho; 80.1, de Paulo
Ramos; 81.0, de João Agripino; 11.5, de Ulderico Pinto;
118.2, de Li1dorico Pinto; 113.5, de !Raquel Cândido; 65.8,
de João Menezes; 83.6, de Maurício Corrêa; 149.2, de João
Paulo; 154.9, de João Paulo; 143.7, de João Paulo; 7, de
João Rezek.

Quero dizer o seguinte: essas emendas foram aprova
das parcialmente a partir da de n.O 35.6, porque a matéria
nelas contidas já tinha sido objeto de apreciação. Foram
rejeitadas: a de n,? 7, de João Rezek; 26.7, de Anna Maria
Rattes; 51, de Domingos Leonelli; 53.4, de Délio Braz;
72, de Flávio Palmier da Veiga; 76.3, de Samir Achôa;
101.8, de João Agripino; 99, de Mauro Miranda; 93, de
Anna Maria Rattes; 108, de Nilson Gibson; 112, de Uldo
rico Pinto; 113, de Uldorico Pinto; 114, de Uldorico Pinto;
106.9, de Nelton Friedrich; 142, de Anna Maria Rattes e
98, de Humberto Lucena até a 99, porque aproveitamos
proposta que S. Ex.a fez de substituição geral do art. 3.0,
ao art. 8.° Foi uma proposta muito procedente, ao Sena
dor Constituinte Humberto Lucena. Depois, S. Ex.a consi
derou que um determinado capítulo talvez devesse estar
em outra subcomissão. Foram rejeitadas também 3 emen
das, do Deputado José Genoino, sobre o direito de ínsur
gêncía e outras que não eram proprías de serem tratadas
no dispositivo de anistia, nem nas nossas atribuições. Co
mo V. Ex.as vêem, foram rejeitadas muito poucas emendas
não só dos membros desta comissão, mas também do~
demais que quiseram dar sua contribuição. Dos consti
tuintes membros desta comissão apresentaram emendas
João Paulo, 11; Samir Achôa, 4; Anna Maria Rattes 14'
João Menezes, 17; João Agripino, 5; Uldorico Pinto' 11:
Humberto Lucena, 5; João Rezek, 3' Orlando Pachec~ 3~
Flávi? Palmier da Veiga, 1; José Ignácio Ferreira, 1.'~
demaís foram apresentadas por pessoas alheias à subco
missão e sofreram aprovação ou rejeição conforme salien
tado. O detalhamento das razões, principalmente daque
las que foram rejeitadas, está amplamente divulgado no
anexo. Agora tenho a impressão, Sr. Presidente, de que
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cumprirá talvez, como fase inicial, examinar o relatório e
ressalvar, talvez, a votação dos destaques das emendas, se
assim entenderem V. Ex.as

O SR. PRESIDENTE (Maurílío Ferreira Lima) - Pro
ponho então à subcomissão que, em primeiro lugar, vote
mos o relatório e depois os destaques e as emendas. Se
V. Ex.as assim concordarem...

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Parece
que na última reunião que aqui tivemos ficou acertado
que hoje seria a leitura apenas do relatórío do anteprojeto
e que amanhã, domingo, então seria o dia da votação.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Amanhã é sábado.

O SR. CONSTITUINTE JOAo MENEZES - Sábado e
domingo seriam para votação. Hoje seria apenas para lei
tura. Isso ficou determinado na última reunião, tanto que
vários membros desta subcomissão estão fora e só virão
amanhã. Só estarão aqui amanhã, porque foi essa a reso
lução da subcomissão na última reunião.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
Presídêncía consulta os demais presentes sobre a oportu
nidade de hoje, para adíantaemos os trabalhos, votarmos
o relatório, ressalvando as emendas e os destaques ou
atendermos à ponderação do Constituinte Senador João
João Menezes, no sentido de que já houve uma decisão an
terior e, então, faríamos a votação apenas amanhã. Con
sultaria, pela ordem, o Deputado João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOAO PAULO - Preferiria
que a votação fosse amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Amanhã.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
quero informar que o Constituinte João Menezes tem ra
zão. Houve realmente um entendimento no sentido de que
a votação fosse amanhã. O relator apenas cumpriu com
sua obrigação de entregar o relatório porque o nosso prazo
se extinguiria amanhã, às 20 horas. Realmente, houve o
entendimento, e há vários constituintes - como o Senador
Humberto Lucena, de quem me recordo aqui - membros
da comissão que querem votar amanhã. Não vejo ne
nhum inconveniente nisso. Era apenas uma questão de
adiantar os trabalhos ...

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Va
mos ouvir os srs. constituintes. Dou a palavra ao Consti
tuinte Aloísio Vasconcelos.

O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS 
Sr. Presidente, gostaria também que a votação fosse ama
nhã, porque, ética e moralmente, considero-me impedido
de fazê-lo hoje. Primeiro, porque dedicando-me de corpo
e alma a uma outra subcomissão, vim aqui hoje, honesta
mente, digo de público, apenas para 'Compor o número
para a abertura da sessão, onde o sr. relator apresentaria
dentro do prazo o relatório. Sentir-me-ia, confesso, ética
e moralmente, impedido de votar, já que não tomei parte
nos debates e não 11 o relatório. Agora, sendo amanhã a
votação, os titulares estarão de volta. Parabenizo o relator,
que apresentou o relatório no tempo hábil. Se informado
antes da ausência d!e eventual titular, levaria o relatório
para casa hoje e, amanhã, me consideraria razoavehnente
em condição de votar.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Considerando que o Senador Constituinte João Menezes
já se expressou, com a palavra o companheiro Constituinte
Adauto Pereira.

O SR. CONSTITUINTE ADAUTO PEREIRA - Pela
pendência, vamos aguardar para amanhã, a fim de dar

oportunidade para que os nossos companheiros retornem
e se façam presentes.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Com
a palavra a Constituinte Anna Maria Rattes.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES
(Fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima)
Amanhã. Com a palavra o Constituinte Orlando Pacheco.

O SR. CONSTITUINTE ORLANDO PACHECO - (Fo
ra do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE ('Maurilio Ferreira Lima) - Com
a palavra o Constituinte Ziza Valadares.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Só que
ria saber o horário da reunião amanhã, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
O horário é às 10:00 horas.

O SR. CONSTITUINTE JAYME PALIARIN - (Fora do
microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Maurilio F1erreira Lima) - Bem,
neste caso, a votação começa amanhã, numa sessão que
esta Presidência convoca para às 10:00 horas da manhã,
aqui no recinto da subcomissão. Pergunto ao Relator se
ainda tem algum assunto, a tratar, porque, do contrário,
encerraríamos a sessão.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
quero apenas informar que há um anexo mais ou menos
volumoso, porque são 160 emendas, que será distribuído
amanhã, na primeira hora. O Prodasen 'está um pouco
atrasado, e tenho aqui os pareceres,

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima) 
Pergunto se os Srs. Constituinte mantêm os gabinetes
abertos hoje, sexta-feira, à noite.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - AsSim que
chegar, verificarei quais são os gabinetes que estão aber
tos e mandarei entregar esse trabalho, porque, a rigor,
é mais para eteíto de pedidos de destaques,

O SR. PRESIDENTE (Maurílio IDerreira Lima) - Pela
ordem, 'concedo 'a palavra ao Constituinte Ziza Valadares.

O SR. CONSTITUINTE ZIZA VALADARES - Sr. pre
sidente, se esse trabalho pudesse ser entregue hoje, tudo
bem. Não vou estar na minha casa hoje. Mas, se não
for possível, 'eu o buscaria até num determinado horário
ou, então, amanhã cedo às 8:00 horas da manhã já estaria
à disposição dos Srs. constituintes.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Entreguei o
trabalho ao Prodasen às 3:00 horas da tarde, mas há um
volume muito grande de material. Todas as comissões
interromperam os seus trabalhos - a de Defesa do Es
tado, por exemplo, a dos trabalhadores também teve que
interrompê-los. Preparei a parte essencial para submetê-la
com bastante tempo aos Srs. constituintes, e essa ante
cipação custou bastante sacrífícío, mas é para dar pos
sivehnente tempo para se votar com mais calma as emen
pas apresentadas, ou melhor, os destaques apresentados.
Não há mais oportunidade para emendas, mas para dis
cussão e votação dos destaques.

O SR. CONSTITUINTE JOAo PAULO - Sr. Presi
dente, gostaria de ínsístír num ponto: o Relator tem o
texto completo que está sendo preparado pelo Prodasen,
Faria aqui uma sugestão - inclusive para que o com
panheiro Constituinte Aloísio Vasconcelos pudesse fazer
Ieítura deste relatório hoje ainda 'a que amanhã, havendo
necessidade da particípação de S. Ex.a no caso de não
estar aqui o titular, que ele pudesse opinar também -
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no sentido de que aqueles que aqui compareceram tives
sem pelo menos uma cópia xerox do trabalho para que
pudessem estudá-lo à noite.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - É meio longo.
No computador é fáicil, mas ·aqui... De qualquer modo,
Sr. Deputado Constituinte, às 8:00 horas estará pronto.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Neste
caso, 'está encerrada a sessão.

16.a Reunião Extraordinária,
Realizada em 23 de maio de 1987

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, na Sala D-3 do Anexo
II da Câmara dos Deputados, às dez horas ,e quarenta e
cinco minutos, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos Po
líticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, sob a Presi
dência do Constituinte Maurílio Ferreira Lima, com a
presença dos seguintes Constituintes: Orlando Pacheco,
Primeiro Vice-Presidente; Uldurico Pinto, Segundo Vice
Presidente; Lysâneas Maciel, Relator; João Paulo, João
Menezes, Adauto Pereira, Abérico Cordeiro, Anna Maria
Rattes, Samir Achôa, Paulo Almada, Humberto Lucena,
Jayme Paliarin e João Rezek. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente abriu os trabalhos, dispensando
a leitura da Ata da reunião anterior. ORDEM DO DIA:
Votação do Anteprojeto, com a nova redação dada pelo
Relator, Constituinte Lysâneas Maciel. O Senhor Presi
dente prestou esclarecimentos quanto à mecâníea de
apresentação dos requerimentos de destaque, suspenden
do a reunião por 15 minutos para o seu recebimento.
Reabertos os trabalhos o Senhor Prestdente colocou 'em
votação o Anteprojeto. Encaminhando a votação usaram
da palavra os Senhores Constituintes João Menezes posi
cionando-se contrariamente à matéria e João Paulo fa
vorável à sua aprovação. Em seguida falou o Relator
para tecer consíderacões finais sobre seu Relatório e An
teprojeto. Ressalvadãs as emendas e os destaques, foi co
locado em votação o Anteprojeto, com a nova redação,
que obteve o seguinte resultado: treze votos tavoráveís e
um contrário, do 'Constituinte João Menezes, conforme
apuração da votação nominal realizada. A seguir, o Se
nhor Presidente colocou em votação as matérias desteca
das, observada a sua ordem por artigos. O Senhor Cons
tituinte Samir Achôa, antes de ser anunciado o 1.0 des
taque, solicitou fossem incluídas no Relatório sugestões
sobre o Código do Consumidor, inteiramente acolhidas
pelo Relator. 1.0 Destaque, do Senhor João Menezes, pela
supressão do art. 1.0 e seus parágrafos. Encaminharam
a votação os Senhores Humberto Lucena, João Paulo e o
Relator. Em votação, rejeitada a matéria destacada por
dez votos contrários e três favoráveis. 2.0 Destaque que,
do Senhor João Rezek, substituindo o prazo doe dois anos
para até seis meses, de acordo com o § 1.0 do art. 18.
Não houve encaminhamento de votação. Em votação,
aprovada por unanimidade a matéria destacada com treze
votos. 3.° Destaque, do Senhor Humberto Lucena, pela
supressão do § 2.° ao art. 16. Encaminharam a votação
os Senhores Samir Achôa, Humberto Lucena e o Relator.
Em votação, aprovada a mat-éria destacada por doze votos
favoráveis contra um, do Senhor Orlando Pacheco. 4.°
Destaque, do Senhor João Menezes, pela supressão do
art. 18. Ficou prejudicado, por ter sido matéria de deli
beração anterior. 5.° Destaque, do Senhor João Rezek, pela
supressão do art. 19. Encaminharam a votação o Senhor
João Rezek e o Relator. Em votação, apurou-se o resul
tado de oito votos favoráveis contra cinco, ficando a
matéria destacada, prejudicada por não alcançar o quo
rum regimental necessário. 6.° Destaque, do Senhor João
Menezes, pela supresssão do art. 20. Encaminharam a
votação os Senhores João Menezes, João Paulo e o Rela-

toro Em votação, apurou-se o resultado de sete votos con
trários e seis favoráveis, ficando a matéria destacada pre
judicada por não alcançar o quorum regimental neces
sário. 7.° Destaque, do Senhor João Menezes, pela su
pressão do art. 21. Encaminharam a votação os Senhores
João Menezes, Uldurico Pinto e o Relator. Em votação,
apurou-se o resultado de nove votos contrários e dois
favoráveis, ficando a matéria destacada prejudicada por
não alcançar o quorum regimental necessário. 8.° Des
taque, do Senhor João Menezes, pela supressão do art.
25. Encaminharam a votação os S,enhores João Menezes,
Anna Maria Rattes e o Relator. Em votação apurou-se
o resultado de nove_ votos contrários e um favorável, fi
cando a matéria destacada prejudicada por não alcançar
o quorum regimental necessário. 9.0 Destaque, do Senhor
João Rezek, pela eliminação de expressão constante do
art. 31. NãO foi submetido à votação, por se encontrar
prejudicado, em razão de deliberação anterior sobre ma
téria idêntica. 10.° Destaque, do Senhor Humberto Lu
cena, acrescentando dispositivo à Emenda n.O 44, do Se
nhor João Paulo, relativa aos agentes do Poder Público.
Esclarecido do não-acolhimento pelo Relator, o requeri.
menta de destaque foi retirado. 11.° Destaque, do senhor
João Paulo, reduzindo o prazo de doze para seis meses
para apreciação do Código de Defesa do Consumidor (art.
47). Em votação apurou-se o resultado de dez votos fa
voráveís contra dois. Aprovada a matéria destacada. 12.°
Destaque. do Senhor João Paulo, acrescentando no Capí
tulo da Anistia (art. 48) dispositivo que não exclui da
apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito
individual. Em votação foi aprovada por unanimidade,
com doze votos, a matéria destacada. 13.0 Destaque, do
S·enhor Humberto Lucena, pela supressão do art. 17. Foi
retirado, uma vez que o Relator incluiu no art. 15 expres
são que eompatíbílíza a intenção do autor do requerimen
to de destaque. 14.° Destaque, do Senhor João Menezes,
pela supressão dos §§ 2.° e 3.° do art. 26. Encaminharam
a votação os Senhores João Menezes, Anna Maria Rattes,
Orlando Pacheco (aut-or da emenda) e o Relator. Em vo
tação, apurou-se o resultado de onze votos contrários e
um favorável. Rejeitada a matéria destacada. 15.° Des
taque, do Senhor João Menezes, acrescentando a expres
são "de acordo com Lei Complementar", ao art. 29. En
caminharam a votação os Senhores João Menezes, João
Paulo e o Relator. Em votação, apurou-se o resultado de
onze votos contrários- e um'favorável. Rejeitada a maté
ria destacada. 16.° Destaque, do Senhór Samir Achôa, que
acrescenta Jlispositivo ao art. 17. Em votação, apurou-se
o resultado de dez votos contrários e duas abstenções, dos
Senhores Humberto Lucena e Maurílio Ferreira Lima.
Rejeitada a matéria destacada. 17.° Destaque, do Senhor
Uldurico Pinto, acrescentando artigo ao capítulo dos Di
reitos Coletivos. Não houve encaminhamento doe votação.
Em votacão apurou-se o resultado de nove votos contrá
rios e três favoráveis, ficando prejudicada a matéria des
tacada por não alcançar o quorum regimental necessário.
Encerrada a votação das matérias destacadas, o Senhor
Constituinte Humberto Lucena solicitou fosse consignada
ém- Ata sua posição favorável ao "voto destituinte" uma'
vez que, ínadívertídamente, emitiu voto contrário, duran
te a votacão da matéria. O Senhor Presidente suspendeu
a reunião para elaboração da Ata. Reabertos os traba
lhos, o Senhor Secretário procedeu. à leitura da Ata" que
foi aprovada por unanimidade, sem restrições. Nada mais
havendo a tratar. o Senhor Presidente encerrou a presen
te reunião às quinze horas e vinte e cinco minutos, cujo
teor será publicado na íntegra-no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu Walter Flôres
Figueira, Secretário, lavrei apresente-Ata.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Fei'reira Lima) -- Ha
vendo número regimental, declaro abertos os trabalhos
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da reunião da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Di
reitos Coletivos e Garantias.

(A Presidência dispensa a leitura da Ata da
reunião anterior.)

Nossa reunião de hoje tem como Ordem do Dia a vo
tação do anteprojeto do Relator, ressalvadas as emendas
e os destaques.

Concedo a palavra ao Relator Lysânea.s. Maciel.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
sras. e Srs. Constituintes, ontem fizemos a leitura do se
gundo relatório e apresentamos, no anexo doís, em poder
de V. Ex.a9, todas as emendas, inclusive o relatório do
aproveitamento das emendas, salientando que, em sua
maioria, foram acolhidas, pois foram: poucas as rejeíta
das. Esta reunião foi adiada porque vários Parlamenta
res só poderiam estar presentes nesta subeomíssão, hoje.
E estamos aguardando a presença de outros. tantos que
pediram que eu enunciasse que estarão aqui, por isto, até
agora não começamos. Para não haver prejuízo dos tra
balhos, poderíamos iniciar o esquema traçado.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
Como vamos votar o relatório em globo, ressalvadas as
emendas e 0& destaques, esta Presídêncía suspende a ses
são por quinze minutos para o recebimento dos destaques,
a não ser que não haja destaque algum a ser apresenta
do pelos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Acho que temos primeiramente de
discutir o parecer e, d-epois, passar para, as emendas, As
emendas podem ser apresentadas no curso da discussão.
Já catalogueí as minhas, mas tenho certeza de que a
grande maioria não o fez, porque recebeu o parecer ago
ra de manhã, 'e está olhando as emendas aprovadas ou
rejeitadas. Parece-me que seria melhor votarmos primei
ro o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio :Ferreira Lima) - É
exatamente isso. Estamos no processo de votação. Em pri
meiro lugar, vamos votar o relatório, ressalvadas as emen
das e os destaques.

A Presidência pergunta se 0& Srs. Constituintes que
rem a suspensão da sessão por quinze minutos, para que
sejam redigidos e apresentados os destaques.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES ~ Acho que
não é preciso.

O SR RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Pre
sidente pela ordem. Parece-me que essa providência se
ria melhor após a votação do relatório, com díreíto a res
salvas das emendas. Aí, então, aprovaremos o relatório,
ressalvadas ou não as emendas.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Está certo.
Agora, votaríamos o relatório de acordo com o anteprojeto,
com direito ao pedido de destaque. lnterromperiam.os, en
tão, os trabalhos para acolher a observação.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - COn
sulto os Sns. Constituintes se seria conveniente a suspen
são da sessão por quinze minutos para que aqueles que
quisessem apresentar destaques tivessem esse período para
sua redação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES) - Uma vez
que V. Ex.a permite praticamente a apresentação dos des
taques, acho que não é necessária a suspensão.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
acho que a observação está correta.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Que
ro apenas lembrar o art. 63, do Regimento Interno, refe
rente aos destaques, que diz que:

"Admitir-se-á requerimento de destaque. para.
votação em separado de partes de projeto ou de
substituto e de emenda do grupo a que pertencer,
devendo o requerimento ser apresentado por es
críto."

O regimento não admite pedidos de destaque, pois >lté
o início da sessão em que houver o processo de votação
respectivo. É por isso que estou abrindo o prazo para o'
recebimento dos destaques, já que o Regimento impõe a
formalidade de o pedido ser apresentado por escrito. Faço·
esta lembrança, porque depois pode haver algum Sr. Cons
tituinte que solicite um destaque oralmente. e o R,~gimento

impede esta Presidência de acolher o pedido de destaque,
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Minha lem

brança, Sr. Presidente, foi apenas porque, como o do
cumento foi distribuído agora, por motivos óbvios, acho
que muitos Srs. Constituintes não tiveram oportunidade
de verificá-lo. Inclusive, há muitas emendas aprovadas e
rejeitadas. Cada um deve ver quais foram aprovadas ou
rejeitadas, mas o Regimento amarra isso aí.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - IDsta
sessão tem por objeto o processo de votação. O processo
de discussão já foi encerrado.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Po
derá haver encaminhamento de votação?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Sim.
Neste caso, não havendo manifestação ...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Quero en
caminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - No
encaminhamento de votação os Srs. Constituintes pode
rão usar da palavra por três minutos; um membro a
favor ,e outro contra. Não havendo interesse dos Srs. Cons
tituintes pela suspensão da sessão por quinze minutos para
apresentação de destaque por escrito...

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Uma vez
que V. Ex.a garanta chegarem à Mesa n00808 destaques.
Os meus não estão escritos, ,e isso tem de ser feito agora.
Ou ia fazê-los oralmente, mas V. Ex.a. diz que é preciso
mandá-los por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Neste caso, suspendo a sessão por quinze minutos, para
que os pedidos de destaque possam ser apresentados na
forma regimental.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Está certo.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Quero lembrar
aos Constituintes que estamos votando hoje o novo relató
rio e o novo anteprojeto, com as emendas que a ele foram
incorporadas, que estão logo em seguida ao relatório. Há
apenas uma retificação a fazer: nas "disposições transitó
rias"; não é art. 19, mas 49. O novo relatório está na pá
gina sete, porque alguns não compareceram: página sete,
relatório dois. O novo anteprojeto, incorporando as emen
das aprovadas em parte ou no todo, está na página quaren
ta e três.

(Sessão suspensa por quinze mínutos.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Está
reaberta a sessão. A Presidência pergunta aos Srs. Consti
tuintes se têm pedidos de destaque a serem apresentados
à Mesa.

Com a palavra o nobre Constituinte João Menezes.
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o SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, meu posicionamento inicial é
contra o relatório e o anteprojeto apresentados. Reconheço
que o trabalho do eminente Relator Lysâneas Maciel foi
profundo e, nessa reconstituição, ele consegui~ aprovar
várias emendas apresentadas pelos Srs. ConstItumtes, o
que não havia sido feito até então., ~a vista rápida, que
passamos, vimos que esse novo relatório apresentou varias
emendas, mas, apesar disso, neste projeto apresentado
houve uma preocupação muito grande do Ilustre Rel'ator
em defender sua posição ideológica, com a qual também
estamos muitas vezes de acordo, que é a da participação
popular. Entretanto, as disposições constantes neste ante
projeto são as mais confusas possíveis. Há coisas, como,
por exemplo: "Português é a língua nacional"; "todos os
Srs. Constituintes têm de prestar contas aos seus eleitores";
"o voto destítuínte" "voto popular às emendas constitu
cionais aprovadas p~r dois quintos dos votos conhecidos",
quer dizer, uma emenda constitucional é aprovada; se
houver dois quintos dos parlamentares contra, vai para o
plebiscito popular, que precisa ser requerido apenas por
um quinto daqueles que foram vencidos. :Ê um processo
interminável. Reconheço o objetivo do Sr. Relator, mas real
mente ele não se coaduna com a realidade.

"Apresentação de emendas constituci0l?-ai~ pelo :povo":
muito bem acho que todos os Srs. Oonstdtuíntes sao re
presentanU;s do povo e podem receber as idéias e levá-las
ao plenário da Constituinte. A prova disto é que os mem
bros desta subcomissão viajaram - contra meu voto,
aliás - pelo Brasil, foram a Minas, ao Rio, a São Paulo, à
Bahia e a Recife; ouviram os desejos populares. E o que
o relator fez? Como representante desta subcomissão,
incluiu essas idéias. Não foi pedir para cada um mandar
uma sugestão para cá, porque senão isso não acabaria
nunca. Seria um processo sem fim.

Há outro ponto de que discordo. Por exemplo, ele re
tifica "a paralisação total dos trabalhos". Qualquer tra
balho pode ser paralisado. Não há mais lei que regule, ou
reja, quem quiser paralisa seu trabalho, fica por sua con
ta não existe regulamentação para isto. Qualquer atividade
po'de ter seus trabalhos paralisados e não se tem de dar
satisfação a ninguém.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Poderia V. Ex.a.
ir citando os dispositivos?

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima) - Nobre
Constituinte João Menezes, apenas para ordenar os tra
balhos, a Presidência está na fase de recolhimento dos
destaques. As palavras de V. Ex.a representam o posiciona
mento de V. Ex.a e são um julgamento com relação ao mé
rito, o que antecipa o voto de V. Ex.a com relação ao rela
tório. Pergunto ao nobre Constituinte se tem algum desta
que a apresentar.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Tenho,
uma vez que não passe minha proposição, que é a rejeição
do relatório e do anteprojeto, naturalmente ressalvado meu
direito de apresentar emendas.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima) - Como
há aquele dispositivo que obriga a que os pedidos de des
taque sejam apresentados por escrito, pergunto a V. Ex.a.
se já teve o tempo necessário para a redação dos destaques
porque a Presidência, consultando os demais Srs. Consti
tuintes, poderá até suspender a sessão para que todos os
constituintes possam realmente apresentar seus destaques.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - O meu
está pronto.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - O de
V. Ex.a está pronto?

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sim, de
maneira que estava fazendo esta exposição.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima)
Quando eu colocar em votação o anteprojeto, darei a
V. Ex.a a palavra no momento em que for votar.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES' - O problema
é que, se caírem o anteprojeto e o relatório, os destaques
ficam prejudicados, mas como V. Ex.a quer assim, que as
sim seja.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) -Algum
outro Sr. Constituinte tem algum destaque a apresentar?

Com a palavra o nobre Constituinte João Paulo.
O SR. CONSTITUINTE JOAO PAULO - Eu tenho. Até

o momento não pude le o anteprojeto todo, mas tenho
dois destaques a apresentar. Um ainda vou concluir.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Da
qui a pouco um funcionário da subcomissão recolherá.

O Constituinte Samir Achôa tem algum destaque a
apresentar?

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Tenho ape
nas uma reclamação a fazer, mas já fiz diretamente ao
ilustre relator, na mesma linha daquela anteriormente
dirigida a V. Ex.a Já fui atendido.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) _
Pela ordem, com a palavra o Constituinte Humberto
LUcena.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - (In.
tervenção fora do microfone. - Inaudível).

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Exa.
tamente. Mas esperando o recebimento dos destaques, a
Presidência coloca em votação nominal preliminarmente
o anteprojeto constante do relatório apresentado pelo Re.
lator Lysâneas Maciel, ressalvados as emendas e os des
taques. O Sr. Secretário fará a chamada dos Srs. Consti
tuintes, para que expressem seu voto com relação ao ano
teprojeto constante do relatório apresentado pelo Relator
Lysâneas Maciel. Os que estiverem a favor votarão sim,
e os que forem contra votarão não.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Vamos
votar o quê, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - O
relatório e o anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Não há
encaminhamento de votação?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Há.
V. Ex.a quer a palavra para o encaminhamento de vo
tação?

o SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Eu esta
va encaminhando, e V. Ex.a disse para eu parar, eu parei.
Sou obediente.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Com
a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Então,
continuando a questão da paralisação dos trabalhos. Tem de
haver uma regulamentação para isso, porque senão ha
verá desordem: nossa subcomissão resolve parar e o faz.
Tenho tudo aqui nos destaques, porque recebi a documen
tação agora de manhã.

A tortura: todo o mundo é contra ela, mas é preciso
também encontrar-se uma maneira de se determinar isso.
Ela não pode continuar. A tortura é figura que tem de
desaparecer. Mas temos também, por outro lado, de colo
car o assunto da violência, que também existe. A oonstí
tuíção não pode estabelecer punição Só para os tortura.
dores, que devem ser punidos. Por outro lado, também
deve haver um dispositivo na Constituição pelo qual
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aqueles que provocam a violência, matam, assassinam, ar
rebentam, sejam punidos. Isso tem que estar regulamen
tado na Constituição. A punição não pode ser s6 para os
torturadores, mas para todos aqueles que cometem
crimes.

A anistia é também outro problema muito versátil
aqui no anteprojeto. Naturalmente, existem muitas filigra
nas. O fulcro do parecer, que até entendo, diz que a anis
tia deve ser dada a quem comete crimes políticos.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Peço ao Sr. Constituinte que fale mais :próximo do micro
fone.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Pesooas
foram torturadas por crimes politicos. Muito bem. Mas sa
bemos que houve uma quantidade enorme de pessoas que
perderam cargos, roram exoneradas e presas até sem pro
cesso algum. Teremos de pensar em encontrar uma fór
mula em que se proteja todo o mundo. Sei que- aJ idéia é
a anistia do crime polítteo, porque, naturalmente, não va
mos querer concedê-la para o esteüonatárío, :para os que
enriqueceram ilicitamente. Mas, depois da Re'Volução, mui
ta gente foi punida sem sofrer seguer processo: foi e aca
bou-se. Alguns perderam cargos, outros morreram, outros
foram presos e não tiveram processo. iÉ um assunto muito
delicado, para o qual os Srs. Constituintes devem encontrar
uma fórmula, a fim de complementar talvez esse artigo
apresentado pelo Relator, porque ele só aborda um lado,
e os dois lados têm de ser 'abordados. Há de se punír o
torturador ,e aquele que também provoca o mal, o assassi
nato e o crime na sociedade. Por sua vez, o Relator faz
uma verdadeira revolução no seu parecer e' no lTelatório
quanto à partíeípação do povo. Queremos. essa participa
ção. Não somos contra ela, mas os deputados são eleitos,
e se, no exercício do mandato, cometerem atos passíveis
de julgamento, há uma lei para que eles sejam punidos.
Não podem ficar suieítos a, por qualquer coisa, sofrer na
sua moral e na- sua dignidade. Um jornal dá uma notíci-a e
faz-se um processo em torno disso. :Él um assunto que fi
cou muito aberto. Houve muita preocupação 'com as pa
lavras povo, soberania ·e trabalhador. A ocnstítuíção é
igual para todos. Tem de se derender todo o mundo. O
povo é o povo 'em geral, o trabalhador são os brasileiros
em geraí, a soberania tem de ser para todo o mundo. Não
se criar lugares estanques para este ou aquele fato. Este
é o grande defeito que vejo no parecer do ilustre Relator,
embora louve seu trabalho, grande, de fôlego, iDO qual ele
reflete o seu pensamento, sua ideologia e seus princípios.
Mas não OS aceito pela forma complicada, de difícil apli
cação e de difícil uso, como está feita. Por exemplo, o de
fensor do povo. Vamos nomear um defensor do povo. Neste
Brasil imenso, será que só onde está o defensor do povo
é que vão acontecer os fatos? 'lIemos de encontrar nova
maneira em que haja a participação popular, mas que reja
exata. Está aquí no a:nteprojeto a isenção de todos' os pa
gamentos para quem não pode pagar, como água, luz, tele
fone, transporte etc. Seria muito, bom se se pudesse fazer
isso. Nem os grandes países socialistas ou comunistas fa
zem isto, pois já estíve neles. Estas coisas não têm cabi
mento, porque não podem ser aplicadas. Diz o anteprojeto
também que os pa:gamentos. de impostos serão de acor-do
com a condição do cidadão. Como se determinar 'a con
dição de contribuição do cidadão? Podemos ter uma pes
roa que ganhe, digamos, 20 mil cruzados ,e não possa dar
contribuição, porque tem cinco ou seis filhos, paga alu
guel, escola 'etc. Um outro ganha 5 mil cruzados, mas não
tem filho, tem um baTl1aco próprio. Qual é a diferença?
Como estabelecer o comparatívo para determinar quanto
o cidadão pagará? Apesar das dificuldades que teve o Re
lator, realmente um espaço de tempo muito curto, ele fez
um trabalho muito grande. 8. Ex.a colocou dentro desse
projete .suaa idéias, sua ideologia, seu pensamento, que

são respeitáveis, mas não os transferiu bem para o papel,
para 'a_ norma constitucional, a começar pelo art. 1.0, que
tem ~ao sei quantos parágrafos. Em um único artigo se
poderia resolver este problema, como tem sido feito em
todas as Constituições. Há coisas demasíadamente repe
tidas. São estas as razões, feitas a vôo de pássaro, porque
hoje de manhã já recebemos um outro parecer. E eu ·re
clamei, na última sessão, que os constituintes não foram ou
vidos, ,e realmente não o foram, porque essa matéria não
foi debatida aqut na comissão. Debatemos uma ou duas
emendas, uma sobre se o menor com 16 'anos podia ou não
votar :e maãs uma outra. Agora, S. Ex.a acolheu muitas
emendas apresentadas e, por seu espírito público, já in
cluiu nesse projeto várias dessas emendas, Só não estou
podendo entender bem porque entre este projeto que re
cebi agora de manhã e o antigo há diferença de exames
de artigos, mas uns foram aprovados e outros não. Diante
dessas dificuld-ades, proponho que, prelímínarmente se
jam rejeitados o relatório e o projeto apresentados. 'E se
isso acontecer, será o próprio Rel1ator, Constituinte Lysâ
neas Maciel, quem fará esse relatório, apenas. ajustando
esses artigos em termos viáveis, de aplicação exata, e que
correspondam não só às suas idéias, baseadas no princípio
popular, mas tenho certeza de que às idéias da maioria
dos Constituintes, também, pois elas são baseadas nesse
sentido; apenas precisam de um ordenamento. Era esta
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a prelímínar que tínha~
mos de levantar nesta subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferr,eira Lima) - Con
forme o regimento, há um encaminhamento contra e um
'11 favor. T,endo em conta que o encaminhamento feito pelo
Constituinte João Menezes é contrário ao projeto esta
Presidência pergunta aos constituintes presentes se há
algum que deseja usar da palavra, para fazer um encami
nhamento favorável 'ao relatório apresentado.

Com a palavra o Constituinte João Paulo, para o
encaminhamento favorável ao relatório e ao anteprojeto
apresentados pelo Relator Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE JOãO PAULO - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, acho inaceitável a colocação
do ilustre Constituinte João Menezes de que esse rela
tório foi feito segundo a ideologia do Relator. Foram
apresentadas centenas de emendas, aproveitadas, em
grande parte, pelo Relator em seu relatório. Posterior
mente, foi dada a oportunidade a todos os membros desta
Subcomissão de conhecer-em e discutirem o relatório e
novamente apresentarem emendas. portanto, é absoluta
mente descabida a alegação do Sr. Constituinte João Me
nezes. Talvez por divergência ideológica, ele repudia as
expressões que estão ali contidas de parcela majoritária
da população brasileira, que são os trabalhadores assala
riados, efetivamente discriminados. Repudia, talvez, tam
bém, a participação do povo em todas as instâncias de
decisão. li: por isso que S. Ex.a quer a rejeição do rela
tório. O povo brasileiro, até hoje, e principalmente nesses
últimos vinte anos, foi excluído da participação em todos
os níveis de decisão do nosso País. O que o relatório
enseja é, daqui para a frente, se aprovado por esta Sub
comissão, uma convivência democrática efetiva. Através
desses dispositivos o povo pode cuidar dos seus interesses
vitais e fundamentais. Portanto, não posso aceitar que
uma alegação dessa venha a destruir o trabalho e invia
bilizar tudo o que foi feito nesta Subcomissão, e talvez
ímpedír que saia daqui um relatório que possa ser dis
cutido na Comissão e, evidentemente, chegar até a Co
missão de Sistematização. Rever tudo o que aqui está seria
um desprezo a toda a participação dos constituintes desta
e de outras Subcomissões que para cá enviaram a sua
contribuição. Uma rejeição total disso é um desacato a
esta Subcomissão e a todos aqueles que participaram do
trabalho dela. Portanto, não posso admitir a preliminar
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que o Constituinte João Menezes levanta neste momento.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Tendo havido um encaminhamento favorável e um des
favorável antes de se iniciar o processo de votação a
presidência dá a palavra ao relator para suas considera
ções finais.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
srs. Constituintes só queria chamar atenção para dois
aspectos, porque,' a rigor, o Senador C01?-st~tuinte João
Menezes se insurgiu contra o voto destítuínte, contra
a soberania popular, contra Os defensores do povo, con
tra o direito dos contribuintes que não têm condições
de pagar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Contra a
fome.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Certo. Mas ele,
a rigor, está querendo talvez insinuar que ? processo te:n
conotação ideológica. Todos conhecem a minha _for:naçao
e sabem que essa história de ouvir o povo ou nao e uma
conotação não apenas ideológica, mas até teológica. Há
necessidade de se ouvir essa participação. E vou-me per
mitir contar uma história a V. Exas., de maneira muito
breve - para que não se lance qualquer insinuação 
por que também teológica. Certa feita, um advogado, um
doutor em leis, ou seja, um parlamentar, um Afonso
Arinos dos nossos dias, se aproximou do Senhor da His
tória e perguntou o que ele havia de f,azer para ganhar
a vida eterna. E Jesus perguntou àquele parlamentar,
àquele advogado, àquele doutor em leis se ele conhecia
a lei. E é claro que um advogado conhecia a lei. E repe
tiu a lei: amar seu próximo, amar seu Deus. E, curio
samente, na verdade ele queria embaraçar o Senhor da
História. Aquele carpinteiro de Nazaré ia saindo e ele
perguntou a Ele: "Mas quem é o meu próximo?" :É uma
pergunta inquietante que, muitas vezes, nós parlamenta
res não temos sensibilidade para isto. Quem é o nosso
prÓximo? E o Senhor da História, o carpinteiro, na. sua
simplicidade, um homem que nunca escreveu um Iívro,
que nunca teve um cargo público, era uma pessoa real
mente humilde, era um trabalhador, que não era dado
a especulações de natureza filosófica e política, contou
aquele episódio que é conhecido de todos. Uma pessoa
ia naquela estrada de Jerusalém a Jericó, uma estrada
muito escarpada, muito sujeita a ladrõ~s, como é,. hoje
em dia, a vida em São Paulo e no RIO de JaneIro, e
essa pessoa foi assaltada. Passou então um sacerdote,
digamos um padre católico, um pastor protestante,.ou
um rabino dos nossos dias, e, vendo aquela pessoa calda
à beira da estrada, passou de largo e não deu a menor
atenção. Depois passou um levita, um representante da
autoridade - o INPS dos nossos dias - e também vendo
aquela pessoa caída não teve a menor preocupação em
atendê-la. Finalmente, passou um homem do povo, um
samaritano, uma casta repudiada, ignorada, desprezada
pelo povo e atendeu àquela pessoa caída à beira da
estrada. Então, Ele perguntou aquele advogado, aquele
Afonso Arinos dos nossos dias: ·"Quem lhe parece ser
exatamente o próximo?" Então, aquele advogado enten
deu a lição.

Estamos aqui, segundo as convocações que temos fei
to para fazer uma Constituição para o ano 2000, para o
a~o 2050. E com essa preocupação de cuidar do futuro
da Constituição estamos realmente desprezando o grande
ausente que é c:l povo. Então, se há uma ideologia, é essa
que está conti~a ness~ proposta. !,rata:se, .repi1;~, .de um
direito novo dítuso. Díreítos eoletívos nao e matéría ver
sada nas C~nstituições anteriores. Então são muito mais
difíceis de se disciplinar, de se ter um ordenamento lógico

e jurídico. E é essa a nossa tarefa. Realmente há pre9
cupação dessa perspectiva de assimilar, Constituinte J.oao
Menezes. E é tão ideológico dizer que não se deve ouvlr.o
povo, pois já somos representantes dele, não teID:0s obrí
gação de ouvi-lo quanto é ideológico também díaer que
se deve ouvir o povo.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES r: Mas eu
não disse isso. O que disse é completamente diferente.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Muito hem.
Então V. Ex.a acha que se deve ouvir o povo?

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Claro.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Então, aí está

contido que a representação é uma confusão ent~e repre
sentatividade e participação. RepresentatIvIdade nos temos,
mas ela não se extingue no ato de votar. Deve haver uma
ligação permanente entre o candidato e os eleitores. Por
tanto, nenhum dispositivo foi colocado a esmo, sem certa
ordenação. Não acreditamos que o nosso compromisso
com o eleitor só deva ser feito de quatro em quatro an.os.
Isto é o que eu chamo de política da copa do mundo, com
cide com o campeonato mundial de fl:,.t~bol: faz-se ~ma
campanha de dois meses e o povo partlcípa de forma Im
perfeita, sem nenhuma ligação. Estamo~ propondo clara
mente, Sr. Constituinte, que haja uma ligaçao permane9-te
entre o povo e os eleitos. N~ que tange a. recomendaço~s
específicas, acho que tem razao o Co~s~ItulJ;Ite quan9-0 dIZ
que não apenas o torturado tem díreito a 'pr,?teyao c;lo
Estado. Todo cidadão preocupado com a víolêncía eXIS
tente no País tem direito a essa proteção do Estado. Em
nenhum momento procuramos obscurecer isto. O que acha
mos mais importante é atacar as causas da criminalidade,
e isso não é função da nossa Subcomissão, Sr. Constituin
te? Isso é da órbita da Comissão da Ordem 'Econômi~a e
Social para fazer as reformas. Devo dizer que e~sas m.edid~s

coercitivas como pena de morte, pena perpetua, jamais
resolveram.' os problemas da violência e da crímínalídade,
Nesse particular, concordo com V. Ex.a , som?s ~re~ponsa

veis não apenas por aqueles que cometem a víolêncía, m~s
também por aqueles que sofrem os efeitos dela. Mas nao
estamos na Comissão das Forças Armadas, que trata da
questão da segurança do.cidadão e_do Esta?,?, do controle
da Polícia Militar. Esta e uma seçao especifica.

Outra observação sobre o voto destituinte. V. Ex.a, na
sessão anterior, saiu um pouco mais cedo, depois de faze~
uma objugatória enorme contra o meu parecer, que fOI
objeto de intensa apreciação. E o Constituinte Samir
Achôa assinou um projeto de modificação dos termos, aco
lhendo as observações do Constituinte João Rezek, no
sentido de que esse voto destituinte não servisse de ins
trumento de vindita e, ao mesmo tempo, estabelecesse uma
preocupação do Constituinte João Rezek de que também
não poderia ser ilimitado o tempo que ficaria para a apre
ciação. Esta emenda do Constituinte Samir Achôa foi aco
lhida também. Então, houve uma reformulação. V. Ex.a, de
certa forma, combateu e está combatendo novamente a
idéia da nossa saída para ouvir o povo. A razão por que o
fizemos foi muito simples. O povo tem sido realmente o
grande ausente do processo político. Queríamos corrigir
isto.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Também
não combati isso. Disse apenas que a Comissão foi lá e
que V. Ex.a trouxe os dados para colocar em seu parecer.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Então, V. Ex.a
está de acordo com essa :providência?

O SR. CONSTITUINTE roxo MENEZES - O povo
não está apresentando emendas. Ninguém mandou emen
das, ninguém trouxe algo escrito, V. Ex.a é que foi lá, ouviu
e trouxe também os dados para colocar em seu parecer.
:É diferente.



32 Quinta·feira 9 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

o SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Eu não. A Co
missão foi e acolheu. E vejam V. Ex.as a importância dessa
saída daqui.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Peco li
cença a V. Ex.as para que não fique dúvida sobre- meu
posicionamento, que todos conhecem.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Com esses es
clarecimentos talvez V. Ex.a reformule a sua proposta,
para maior aceleração dos trabalhos. Mas só quero explicar
como foram importantes essas viagens. Ouvimos, por
exemplo, uma proposta de saneamento básico na Baixada;
uma proposta de melhoria das condições de saúde no
Recife; ouvimos várias outras propostas. E, curiosamente,
até Santa Catarina, onde foram ouvidas centenas e mi
lhares de entidades, e alguém propôs que se devia dar ci
dadania ao índio. Felizmente estava lá o índio que seria
teoricamente beneficiário daquela medida e ele se revoltou
e disse que será a extinção de suas etnias se derem a eles
a cidadania.

Uma outra providência importantíssima foi a questão
do direito do consumidor. Aprendemos isto com o povo,
especialmente através de uma reunião com várias entida
des da ação, principalmente nesta Subcomissão e no Con
gresso Nacional, do Constituinte Samir Achôa e introduzi
mos um novo conceito de consumo. Não se deve apenas ve
rificar a qualidade ou o preço do produto, mas o acesso ao
consumo um direito do povo brasileiro. Fomos aprendendo
a corrigir a nossa visão dessas coisas por intermédio desse
contato popular.

Em síntese, V. Ex.a diz que o relatório e o anteprojeto
são repetitivos. É possível esta observação. Estou pronto
a corrigir as repetições mesmo a destempo. Acho que o
Presidente e esta Subcomissão não vão ater-se à rigidez de
um Regimento drasticamente imposto aos Parlamentares.
Agora, que ele é confuso, não é verdade. Confuso aí é o
Senador Constituinte. Ele não é absolutamente confuso.
O Regimento Interno é absolutamente claro em seus pro
pósitos, nas suas idéias e no seu ordenamento. Chamo a
atenção de que não há um só dispositivo que não tenha
uma correspondente sanção e considera-se, conforme o
relatório que foi lido ontem, que o povo é a fonte primária
do poder. Isto está em todas as Constituições de todos os
tempos. Agora, como tornar isto uma realidade? Esta foi
uma preocupação enorme não apenas do Relator, mas de
todos os membros da Subcomissão.

São estas as considerações iniciais à observação
do eminente Senador Constituinte João Menezes. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Está
encerrada a fase de encaminhamento da votação. A Presi
dência pergunta aos Srs. Constituintes se têm algum desta
que ainda a apresentar, porque a votação só se iniciará
com o encerramento da apresentação dos destaques.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA 
Quanto à Emenda n.O 1.352, do Sr. Constituinte Paulo
Macarini, inclua-se onde couber: "são susceptíveis de apre
ciação judicial os atos praticados pelo comanda supremo da
Revolução de 31 de março de 1964, assim como", e vêm
os itens I ·e n.

Estou inteiramente favorável, no mérito, à emenda.
Apenas gostaria de saber, porque não a encontrei no
texto do novo anteprojeto, se V. Ex.a não incluiria estes
dispositivos nas disposições transitórias, porque me pa
rece que não estão incluídas.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Está aí, Sr.
Presidente, a observação é de todo procedente, porque
não apenas deste Constituinte, mas agora com a opinião
e endosso de um homem de resistência que foi Líder do

IvIDB, naquela época mais difícil, esta emenda, por um
lapso, não está aqui, mas está no computador e foi aco
lhida inteiramente nas disposições transitórias. Então, pe
diria que se retificasse o texto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - É
dada como aprovada.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pois é, está
dada como aprovada, mas por lapso, não constou do
texto as disposições transitórias. O problema de computa
dor este se corrige de uma maneira muito fácil. Está intei
ramente aprovada esta observação, ainda mais agora,
com o endosso do nobre Constituinte Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Encerrada a fase de recebimento dos destaques, passa-se
ao processo de votação.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Sr. Presi

dente, esta é uma fase muito importante do processo,
existindo divergências da aprovação ou não da votação
do relatório como um todo. Acredito que não haveria
nenhuma violação a nenhum dispositivo na eventualída
de de uma possível alteração do texto de determinado
dispositivo, sem que isto consistisse num destaque. De
comum acordo, se a Subcomissão aprovar que determinada
expressão que foi omitida € que poderia ser sugerida,
acredito que seria razoável que se tomasse nota, dentro
desta aprovação, e depois constasse do relatório final
porque se nós nos atívermos exclusivamente ao texto da
lei, evidentemente estaremos manietados. Ppr exemplo,
poder-se-ia alterar, sem ser por destaque, um determina
do dispositivo, porque satisfaria às pretensões daqueles
que são contrários ao parecer, e aí se votaria. Se aprovado,
aquele novo texto constaria da redação. Assim ficaria
mais razoável e mais democrático, porque acredito que não
estamos violando qualquer dispositivo. Sendo uma toma
da de posição da maioria dos membros, isto seria ra
zoável.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
Presidência esclarece que a proposta do Constituinte Sa
mir Achôa não tem, formalmente, respaldo regimental.
Agora, esta é uma Casa política, que tem seus trabalhos
dirigidos politicamente e através de uma busca de con
senso pelo menos quanto à forma. Não digo quanto ao
mérito, tendo em conta as divergências e orientações po
líticas, ideológicas e pessoais de cada Constituinte. Então,
esta Presídêneía não tem por que deixar de acolher a
sugestão, tendo em conta que em fóruns maiores, como
é o próprio Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
acordos de liderança podem momentaneamente encami
nhar formas não-regimentais. Aqui não se trata de acor
dos de lideranças, mas acordos que podem ser feitos infor
malmente entre os Constituintes com o objetivo de que a
votação traduza realmente o consenso dos presentes. En
tão, a Presidência acolhe a sugestão do Constituinte Samir
Achôa e, para uma questão de ordem, dá a palavra ao
Constituinte João Paulo, depois de ouvir o Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOAO PAULO - Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, entendo que a qualquer expres
são que tiver no texto do relatório, por imprópria ou
inadequada, cabe uma correção de redação. Isto em rela
ção a qualquer mudança de expressão que não venha na
forma de um destaque, que implique mudança do con
teúdo do artigo, do parágrafo ou do item, porque isto é
descabido.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - V.
Ex.a pode ter razão sobre o aspecto formal. A: Presidên
ci.a está procurando encaminhar a direção dos trabalhos
de maneira a que a votação reflita a média de opiniões



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBL,ªIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 9 33

dos presentes, interpretando de maneira extensiva o Re
gimento.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Daria ape
nas um exemplo, se V. Ex.a me permite. Estávamos con
versando inclusive a respeito da validade de determina
dos prazos consignados. Por exemplo: na questão da even
tual proposta revogatória de um mandato parlamentar, o
prazo estabelecido no relatório, de acordo com a minha
sugestão, é de dois anos. O nosso ilustre Constituinte João
Rezek entende que 6 meses sejam razoáveis. Vamos supor
que um outro Constituinte, no momento da discussão, es
tabelecesse um ano e fosse aprovado um ano. Não haveria
necessidade de formalizarmos uma nova maioria. É questão
de praticidade apenas. Essas questões são apenas de re
dação, com todo o respeito à proposta do colega, não são
invalidadas, porque o Plenário decidiria.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
Presidência pergunta - sendo V. Ex.a, Constituinte Samir
Achôa quem levantou a questão, certamente utilizaria esta
forma para a apresentação de mudanças de expressões 
se, além de V. Ex.a, há algum outro Constituinte presente
que gostaria de utilizar a liberalidade da Presidência em
função da sugestão.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - A
mim me parece que a questão de redação não vai alterar o
mérito do dispositivo. O Relator poderá mudar a redação
com a idéia que surí a de qualquer membro da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Gos
taria V. Ex.a, nobre Constituinte Achôa, de expressar
qual seria sua sugestão de emenda?

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - A minha
previsão é de que determinados dispositivos que estabele
cem prazos para determinados atos possam merecer,
além do destaque sugerido, uma outra expressão no mo
mento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - V.
Ex.a, então, faça a sugestão.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Com rela
ção ao relatório tenho uma sugestão que já fiz. Ape
nas procurei acrescentar ao relatório uma suges
tão minha, quanto ao consumidor, mas já foi acolhi
da. Acho que isto não alteraria nada. Mas se, eventual
mente, alguns dos constituintes tivessem qualquer res
trição, mesmo ao relatório, não poderiam fazê-la por
emenda, Por exemplo: na omissão de uma sugestão feii:la
por um dos constituintes, que, por um lapso qualquer, não
tivesse constando do relatório, ele poderia sugerir que se
acrescentasse. Acolhido o seu pedido, constaria ·a emenda
do relatório do ilustre relator - pode ocorrer a omissão
de alguma proposta não consígnada no relatório - por
que na nossa vida parlamentar é muito importante que
sejam conslgnados nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Flerr·eira Lima) - A
Presidência dá a palavra ao relator e logo em seguida ini
ciará o processo de votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Gostaria de
dizer que é 'claro que esta liberalidade do Presidente é
antí-regímental, mas estou de pleno acordo com ela. Es
tamos aqui para acertar um documento da melhor forma
possível, porque este é um regimento que nos foi drasti
camente imposto. Por exemplo: o Constituinte Humberto
Lucena observou uma omissão: 'a emenda está aprovada
e não consta do texto final.

Há propostas de vários constituintes, do João Paulo,
do Paulo Macaríní e, tenho a Impressão, de que do Bran
dão Monteiro - há propostas de 3 ou 4 parlamentares 
que, por omissão do Prodasen, não constam como aprova-

das. Lá trabalham até 5, 6 horas da manhã. Compreendo
que possa hav,er este tipo de lapso.

Outra observação. Por exemplo: o Constituinte João
Menezes fez referência ao português 'Como língua nacio
nal, mas não apresentou nenhuma emenda para alterar
isto. Houve uma proposta que gostaria de submeter à apre
cíação: que o português é a língua ortcíaã, porque a língua
nacional do Brasil, na verdade, não é o português. Mas se
a subcomissão entender de fazer uma emenda neste sen
tido, ressalvada a originalidade que a língua de orígem
não é o português, pode fazer. O português é a língua ofi
ci'll.l, mas ressalvado que realmente a língua nacional é
a dos indígenas, que estão massacrados.

Outra observação é quanto à questão, que omiti te que
ria esclarecer antes da votação, da finalidade dos prmeí
pios fundamentais do Estado brasileiro. O Estado é um
instrumento da sociedade brasileira. Mas veja V. Ex.a que,
no item c é que o Es,tado brasileiro mantém a livre inicia
tiva como a característica do regímeem que vivemos. Se
há um dísposítívo ideológico aí é para a preservação de
uma sociedade capitalista que não é exatamente a de
meus sonhos. Diria a V. Ex.a que isto está aqui mantido,
porque no momento este é o regime ,e o povo ainda não
decidiu qual o regime que quer adotar. Está aqui o item
c: "Preservar e controlar, democraticamente, a livre mí
eíatíva, promovendo a distribuição da riqueza, do traba
lho, dos meios de produção, para garantir o bem-estar e a
qualidade de vida do povo". Es,ta é a filosofia ideológica
deste projeto.

Sr. Presidente, tenho a impressão de que podemos in
corporar observações como estas do Constituinte Samir
Achôa, a despeito de um regimento drastícamente imposto
e que se está revelando totalmente incapaz de ser instru
mento de trabalho para nós.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio F·erreira Lima) - En
tão, passa-se à fase de votação.

A apresentação de destaques está encerrada e a Pre
sidência pede ao Sr. secretário que chame os Srs. Consti
tuintes para se manífestarem a propósito do relatórío e
do anteprojeto.

Os que estiverem a favor do anteprojeto geral votam
sim e os que estiverem contra votam não, ressalvadas as
emendas 'e destaques.

(Procede-se à votação.)
. O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferr,eira Lima) - A

Presidência vai proclamar o resultado da votação: apro
vado o anteprojeto apresentado pelo Roelator Lysâneas
Maciel por 13 votos ravoráveís e 1 contrário. (Palmas.)

Passa-se à votação das emendas.
Primeiro, serão votadas as emendas que tenham pa

recer favorável ou contrário, ressalvados os destaques.
A Presidência passa a palavra ao relator para que

ele especifique as emendas com pareceres favoráveis que
serão objeto de votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Tenho a im
pressão, Sr. Presidente, pela ordem, de que devíamos vo
tar as que são contrárias, porque, com a aprovação do
anteprojeto, incorporadas as emendas ...

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Não,
as emendas aprovadas pelo relator estão incorporadas.
teproíeto, ressalvadas as emendas e os destaques.

Em primeiro lugar vamos votar aIS emendas favorá
veis.

O SR. CONSTITUINTE - Um momento, vamos nos
orientar. Não vamos votar as emendas porque elas estão
incorporadas ao projeto.
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o SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima) - As
emendas astão incorporadas. Então, vamos votar os des
taques.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.
Presidente, aprovado o anteprojeto, evidentemente, que
as emendas aprovadas pelo Relator estão incorporadas.
Agora V. Ex.a votou o relatório, ressalvados os destaques,
inclusive de 'emendas aprovadas, Então, vamos votar o
mérito dos destaques pela ordem de apresentação.

O SR. :PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) -:- Os
destaques serão votados pela ordem de artigos. O prhneí
ro destaque é de autoria do Constituinte samir Achôa e
tem a seguinte redação:

"A adoção do código do consumidor atende às
sugestões do Constituinte Samir Achôa, consigna
das nas Sugestões n.O 908033/1 e 90179517, que
restabelecem indicações feitas pelo mesmo d~sde
o inicio da 46.a Legislatura e que foram repetidas
na Emenda lB005/4, cujo texto foi acolhido no
caput do art. 47 do presente anteprojeto, além
de outras sugestões do mesmo Constituinte e de
outros com relação às finalidades do código."

Acrescentar às páginas 26 e 27 do relatório esse texto.
O SR RELA.TOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,

peço a palavra para falar sobre isso.
Acho que se cometeria uma injustiça à luta .do Con..s

tituinte Samir Achôa nesse problema do eonsumídor, Nao
vejo nenhuma razão para omitir isso. O Relator opina fa-
voravelmente à inclusão. =

OSR PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Não
havendo quem queira encaminhar a votação do destaque
apresentado pelo Constituinte Samir Achôa, passa-se a
votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
acho que não é matéria de votação, mas apenas de cor
reção.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Mas
foi apresentado como destaque, e temos. de observar o Re
gimento.

O SR CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Pela or
dem Sr. Presidente. Parece-me que ao relatório não cabe
eme~da, mas sim ao projeto, O relatório que aí está pode
ser aceito ou modificado, mas não cabe emenda.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - 'Se
houver um acordo dos presentes quanto à redação não
haveria necessidade da votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - A rigor, isso
seríã na justificação e não no relatório. A emenda não é
ao relatório, mas a justificação.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Se
gundo pedido de destaque, assinado pelo constituinte João
Menezes:

"Requeiro destaque para votação em separado do
art. 1.0"
Peço ao Sr. Relator que leia o art. 1.° do anteprojeto.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - O texto original,

que, de certa forma, foi mantido, é o seguinte:
"Art. 1.0 - O Brasil é uma república sobe

rana fundada na nacionaill.dade e dignidade de
seu povo e empenhada na formação de uma so
cíedade na qual o acesso aos valores fundamen
tais da vida humana seja igual para todos."

O SR. PRESIDiElNTE (Maurílio Ferreira Lima) - O
Constituinte João Menezes pede o destaque para a votação
em separado do art. 1.°.

Indago se há algum Constituinte qus queira encami
nhar a votação. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte Humberto Lucena,
que disporá de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Be
nhor Presidente, vou encaminhar a matéria, rapidamente,
porque já tratei dela em outra reunião. O meu entendi
mento é o seguinte: contilluodizendo ao Relator e à
Subcomissão que, no mérito, sou inteiramente favorável
ao dispositivo do art. 1,0 e seus parágrafos, Continuo
achando, apesar das explicações do nobre Relator Cons
tituinte Lysâneas Maciel, que esta matéria não ~ perti
nente a esta Subcomissão. Por isso, fiz uma emenda su
pressíva, que não foi acolhida, e outra transferindo, ipsis
litterls, todos os dísposrtívos 'do Rel3itor para o Capítulo
da Organização do Estado, porque me parece aue este
dispositivo deve ser o preâmbulo da nova. OonÊtituieáo
'brasileira. A minha divergência não é no mé-rito. A minha
emenda é para a supressão a fim de que a matéria sej a
transferida ,para o Capítulo da Organização do Estado.

O 8R. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
presidência, apenas para esclarecimento da votação do
destaque, pergunta ao autor deste, Constituinte João Me
nezes, se o seu objetivo é supressão ou emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES, - SQU pela
supressão, justamente pelos motivos expostos pelo Cons
tituinte Humberto Lucena e também porque o art. 1.0, e
seus parágrafos, é quase que uma antologia para 'entrar
como artigo da Constituição, quando poderia ser um artigo
muito simples para defender a soberania. Como está, ele
entra em muitos detalhes: "Príncípíos fundamentais, sabe
rann :10 povo, plenitude do exercício dos direitos de Iíber
dade consagrado neste título. Pluralismo político. São ta
refas fundamentais do Estado: garantir a independência
nacional pela preservação das condições políticas, etc."

Quem não vai garantir isso? Claro, é automático,
porque no dia em que não se garantãr a nossa indepen
dência nacionaL.. "Assegurar a participação organizada
do povo na formação das decisões nacionais, defender a
democracia, a política 'econômica e fazer respeitar a cons
titucionalidade e a legalidade". Por ai vai. 1: um artigo
imenso. Reconheço o trabalho, o interesse, mas, realmente,
para um texto constitucional não serve, além de não
ser matéria pertinente a esta Subcomissão. Daí o meu
pedido para que se retire esse al'ltigo.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
iPresidência, tendo em v.i.sta o encaminhamento contrário
feito pelo ilustre Constituinte Humberto Lucena, per
gunta se há algum Constituinte que queira encaminhar
favoravelmente. Não havendo, passa-se à votação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Se
nhor Presidente, gostaria que V. Ex.a repetisse o destaque.

O 8R. RESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - O
destJaque tem a seguinte redação:

"Requeiro destaque para votação em separa
do do art. 1.°"

O Constituinte João Menezes esclareceu que se trata
de um destaque suprimindo todo o art. 1.°

O SR. RELATOR (Ly-sâneas Maciel) - Sr. iPr-esidente,
para evitar confusão, seria bom que o Constituinte João
Menezes esclarecesse o que quer com o destaque,

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
S. Ex.a já esclareceu por escrito.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Já acres
centei aqui.



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta:feira 9 35

o ,sR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Acrescente-se que, conforme disse o Constituinte Hum
berto Lucena, trata-se da supressão do art. 1.0 e seus
parágrafos.

Concedo a palavra ao Constituinte João Paulo, que a
está solicitando, para encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE JoAo PAULO - Estou de
acordo com o alegado pelo Constituinte Humberto Lucena,
que acata o texto como está e até o endossaria como uma
emenda para uma comissão que ele acha própria. Com
isso, estou de acordo.

Quanto à exclusão do texto desse relatório, não estou
de acordo. Segundo o Relator, esse texto relaciona-se com
vários outros artigos que estão ao longo do relatório, e,
de fato, isso aconteceu. Portanto, se se está ?-e _acordo,
por que não se aprovar o destaque nesta SubcomlSsao? Que
isso vá como está no texto, para a Comissão, e se esta
achar que deve constar do texto constitucional, remeta-se
para a parte própria da nova Constituição. opto pela
aprovação nesta Subcomissão.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
peço, a palavra, como Relator.

Conforme esclareceu o Constituinte João Paulo, há
uma inter-relação em todos esses dispositivos. Entendo que
nacionalidade e soberania são direitos coletivos e direitos
políticos básicos. A Nação é anterior ao Estado. Portanto,
quando defino que o Brasil é uma república funda:dl!' na
nacionalidade e dignidade de seu povo, estou definindo
direitos politicos fundamentais, matéria pertinente à nossa
Subcomissão.

Ora, sendo a Nação anterior ao Estado, é um direito
político que exige esse tipo de definição. Por outro lado,
Constituinte Humberto Lucena, verificará V. Ex.a que o
art. 2.°, ainda no caráter da soberania, diz que a soberania
do Brasil pertence ao povo e só pelas formas de manifes
tação de sua vontade, previstas nesta oonstítuíção, é l!c~

to assumir, organizar e exercer o poder, tambem matéria
política e de direitos coletivos, políticos, porque de todo
um povo.

Como estamos querendo evitar esse velho enfoque de
que a sociedade é o instrumento do Estado e não o con
trário foi fundamental manter aí esse dispositivo. Na
verdade o Estado é que é instrumento da sociedade e não
como se' tem adotado em nossas Constituições. Como disse,
é um direito difícil, porque o direito coletivo é novo. Se
separarmos artigos - chamo a atenção d?s Srs; ~onsti
tuintes para isso - quebraremos toda a sístemáttca que
está sendo proposta de maneira nova - porque o direito
também é novo - maneira inovadora, porque exigem
mudanças neste País. Sugiro que seja mantido o artigo
por estas razões.

Outro perigo, para o qual gostaria de chamar a aten
ção do eminente Constituinte Humberto Ll;lcena, é o .s~

guinte: muitas vezes achamos que determinada matéría
deve ser de outra comissão. Por isso é que existe instância
superior para adequar e compatibilizar aquilo que é repe
titivo para corrigir o que for necessário. Numa proposta
nova'e fundamental sobre a questão da nacionalidade e
soberania do povo, podemos incorrer no perigo de não
decidir a questão e ela não ser apresentada por outra
pessoa. Devo salientar que essa proposta no sentido de os
atos institucionais serem susceptíveis de serem analisados
só apareceu aqui na undécima hora. Apesar de todos
acharem que poderia constar da Constituição, ela não fora
apresentada em lugar algum. Veja V. Ex.a que falta gra
víssima se isso - que V. Ex.a lembrou com muita proprie
dade - não fosse incluído. Essa proposta chegou aqui

praticamente fora do prazo. Então, sugiro aos Srs. Cons
tituintes que a mantenham por causa do encadeamento
e da inter-relação. Se essa matéria for pertinente à Sub
comissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações
Internacionais, por exemplo, estará dentro da comissão
maior, a Temática. Lá, verifiquei que eles não trataram
do assunto.

Portanto, sugiro a manutenção do dispositivo 'e dos
demais que estão aqui. Eu me manifesto pela rejeição da
proposta supressíva, porque, aliás, o Senador Humberto
Lucena honrou-me muito repetindo essa emenda em outra
Subcomissão que - acho - não irá apreciá-la por en
tender que não é da sua competência. Então, de quem é
a competência?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) -A
Presidência vai colocar a matéria em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOAo MENEZES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

Como autor da emenda, não tenho o direito de
contraditar?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Não,
Excelência, pois a votação já foi encaminhada.

Esta Presidência coloca a matéria em votação. Quem
for favorável ao destaque apresentado pelo Constituinte
João Menezes, que propõe a supressão do art. 1.0 e seus
parágrafos, votará sim; quem for contrário, votará não.

O Sr. Secretário fará a chamada dos Brs, Consti
tuintes.

(Procede-se à votação)

(O processo de votação é interrompido em virtude de
uma questão de ordem levantada.)

O SR. CONSTITUINTE JOAO PAULO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

Como não está havendo um entendimento entre os
constituintes, gostaria que V. Ex.a esclarecesse novamente
como é que se procederá à votação.

O SR. PRES~DENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Quem
for favorável ao destaque apresentado pelo Constituinte
João Menezes, que suprime o art. 1.0 e seus parágrafos,
votará sim. Quem quiser manter tal artigo no texto do
anteprojeto, votará não.

Prosseguiremos na votação.
(Prossegue a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Mesa proclama o resultado: por dez votos contrários e
três favoráveis, foi rejeitado o pedido de destaque apre
sentado pelo Constituinte João Menezes. (Palmas.)

Passa-se ao destaque seguinte, assinado pelo Consti
tuinte João Rezek, que tem a seguinte redação:

"Requeiro destaque para a votação em sepa
rado do art. 1.0, "impugnado ante a Justiça Elei
toral no prazo de seis meses após a diplomação."

Esse artigo encontra-se à página 54 do anteprojeto.
Pergunto ao Constituinte João Rezek se o seu destaque

visa a impugnar essas expressões. (Pausa.)
A Presídêncía esclarece que o destaque de autoria do

Constituinte João Rezek visa à supressão das expressões
"no prazo de seis meses". "

Concedo a palavra ao Constituinte João Rezek, que a
está solicitando.

O SR. CONSTITUINTE JOAO REZEK - Sr. Presiden
te, deverá ser um substitutivo. "O mandato do Parlamentar
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poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de
seis meses após a diplomação." Reduziria os dois anos para
seis meses.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Tra
ta-se de um destaque para uma emenda substituindo o
prazo de dois anos por seis meses. Repito: trata-se de
uma emenda substitutiva, que substitui o prazo de dois
anos por seis meses.

A Presidência indaga se há algum constituinte que
queira encaminhar o processo de votação. (Pausa.)

Não havendo, passa-se à votação.

O Sr. Secretário procederá à chamada dos Srs. Cons
tituintes. Quem estiver de acordo com a emenda substi
tutiva de autoria do Constituinte João Rezek, votará sim
e estará, dessa forma, diminuindo o prazo de dois anos
para seis meses. Quem for contrário votará não.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem, para prestar um esclareci
mento.

O eminente Constituinte fez uma sugestão, à qual
tenho impressão de que o Constituinte João Rezek não
fará objeção, ou seja, até seis meses, porque não é obri
gatório.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Va
mos proceder à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Por
13 votos favoráveis e nehum contrário, foi aprovada a
emenda substitutiva do pedido de destaque do Constituinte
João Rezek.

Passa-se à próxima emenda, de autoria do Senador
Humberto Lucena, em que pede a votação em separado da
Emenda n.O 1jB0046-1. O art. 16 seria substituído pelo
seguinte: "Será reelegível para mais um mandato quem
haja exercido cargo de Presidente e Vice-Presidente da
República, de Governador e de Vice-Governador, de Pre
feito e por qualquer tempo no período imediatamente an
terior".

Passa-se ao encaminhamento da votação. Com a pala
vra o Constituinte Humberto Lucena.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.
Presidente, pedi destaque desta emenda para propor sua
rejeição, de vez que foi praticamente incorporada no ante
projeto do relator, quando S. Ex.a estabelece no art. 16,
§ 2.°: "Sem prejuízo da renúncia no prazo previsto no
parágrafo anterior, o Presidente da República, os governa
dores de Estado e os prefeitos municipais podem concorrer
ao mesmo cargo no pleito imediatamente posterior, desde
que os candidatos a vice-presidente, vice-governador e
vice-prefeito pertençam a legenda partidária diferente da
quela que obriga o respectivo titular e desde que não haja
vinculação de voto entre o candidato a vice e o candidato
a cargo titular". Isso significa instituir no sistema cons
titucional brasileiro, a partir da promulgação da Carta
Magna, a reeleição do Presidente da República, dos gover
nadores e dos prefeitos, com o que eu, pessoalmente, não
concordo, por achar que o Brasil ainda não atingiu esse
alto grau de desenvolvimento político que permita que
incluamos no texto constitucional o direito à reeleição.
Se isso ocorrer, sem dúvida alguma vamos ter personali
dades políticas, conhecidas no País, eternizadas no poder,
sobretudo a nível estadual e municipal. Até admitiria uma
exceção, para se tentar talvez uma transição, no caso para
Presidente da República, por entender que é diferente o
pleito de reeleição do Presidente da República por ter
outras conotações e não ser tão fácil um Presidente se

reeleger no Brasil, mas governador e prefeito é uma lou
cura. Se aceitarmos esse dispositivo será um absurdo com
pleto. Por outro lado, ele traz uma inovação que agride a
sistemática da Constituição quando desvincula o voto, em
caso de reeleição, do Presidente do vice, do governador
e do vice, do prefeito e do vice. Ora, se o princípio é o
do voto vinculado na chapa majoritária, não vejo porque,
na hipótese de reeleição, se pudesse fazer o contrário. Em
suma, proporia a supressão do dispositivo do § 2.0, do
art. 16, com a rejeição da emenda que destaquei - pelo
menos é o meu entendimento. Não sei qual o ponto de
vista da comissão.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência esclarece, a partir do encaminhamento feito
pelo Senador Humberto Lucena, que seu pedido de desta
que é pela supressão do art. 16 contido no anteprojeto,
pág. 52, a cuja leitura o Senador procedeu, com os comen
tários que se seguiram.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Pela
rejeição da emenda, porque aprovada pelo relator. Este
aprovou a emenda e incorporou-a ao seu anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
V. Ex.a retira o destaque da votação da emenda e seu
destaque é no sentido da supr-essão?

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Acho
que uma coisa implica outra. Na hora em que a emenda
for rejeitada, evidentemente cairá o dispositivo. Acho que
o relator concordaria caro isso.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Talvez fosse melhor que o destaque de V. Ex.a fosse su
pressívo para este artigo.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Pode
ser também. Aceito.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Fica
mais clara a votação. O Senador Humberto Lucena en
caminhou favoravelmente um destaque suprimindo o
art. 16, § 2.°, que permite a reel-eição de Presidente da
República, Governadores e Prefeitos. Quem quiser usar da
palavra para encaminhar contra a sugestão do Senador
Humberto LUcena, pode fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Sr. Pre
sidente e demais membros da subcomissão, acho que o
assunto deve ser rediscutido, já que o § 2.° permite a re
eleição em determinadas condições. O dispositivo sugere
por exemplo, que, se eu, do PMDB, quiser ser candidato,
teria que buscar em outra legenda alguém para compor
a chapa comigo. O princípio é atualissímo, mas um tanto
quanto complicado. E da forma como está redigido,
a leí poderá impedir isso, quer dizer, seria uma lei a su
primir um princípio constitucional. Diz aqui: "desde que
não haja vinculação de voto entre candidatos". Diria me
lhor: "desde que a lei não proíba". "Desde que não haja"
é um termo vago. De qualquer maneira, a legislação perti
nente, principalmente a que iria regulamentar esse dispo
sitivo, é que teria força de revogá-lo. Normalmente o prin
cípio constitucional submete a lei aos seus limites. Neste
caso. a lei tira uma indagação em matéria constitucional,
porque a lei pode suprimir.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência pergunta ao Constituinte Samir Achôa se o
encaminhamento de S. Ex.a é contrário ao destaqu-e do
Senador Humberto Lucena. V. Ex.a é pela manutenção
do artigo?

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Sou, com
alguma alteração.

O SR. PRESIIYENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Al
teração não pode mais ser feita, só em ,tempo hábil.
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o SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Então,
posícíono-mo no sentido contrário, sendo favorável à re
eleição.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - En
cerrada a fase de encaminhamento de votação, passa-se
à votação. O Sr. Secretário 'pode fazer a chamada.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Tenho a im
pressão de que a essência da ooservação do Senador Hum
berto Lucena, com a qual tendo a concordar, é a permis
são de eleger um candidato à Presidência da República por
um partido e à Vice-Presidência por outro. É isso, na
verdade, a essência da observação. O § 2.0 prevê isso.

(Intervenção fora do microfone do oonstí
tuinte Humberto Lucena,)

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sem vincula
ção? Pode ser de um Partido ou de outro?

(Intervenção fora do microfone do Constituinte Hum
berto Lucena.)

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
levanto uma questão de ordem, Estou vendo qus a ques
tão não está muito clara. Aqui, consideramos inelegíveis
inclusive o Presidente da República, mas, agora, já não
comportaría mais emenda no sentido da rejeição do § 2.°
V. Ex.a não é contrário que possa ser candidato a Pre
sidente da República de um i)artido e o candidato a vice
de outro pal1tido?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência esclarece ao Sr. Relator que a proposta do
Senador Humberto Lucena é muito simples: supressão do
§ 2.°, do art. 16 do anteprojeto.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Se for só isso,
estou de acordo.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Sr. Pre
sidente permite-me uma observação? Apesar de não
existir 'nenhuma emenda supressiva com relação ao que
vou dizer, esse art. 16 é absolutamente draconiano, con
traria princípios de direitos do cidadão por dar ao titular
do cargo a oportunidade de chantagear seu vice: "s~o
inelegíveis para os mesmos cargos o Presidente da Repu
blica e o Vice-Presidente da República, os Governadores
de Estado e os Prefeitos Municipais e quem os houver
substituído por qualquer tempo".

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência esclarece ao Constituinte Samir Achôa que
está encerrada a fase doe encaminhamento. Estamos na
rase de votação, e o Sr. Secretário procederá à chamada.
Quem votar a favor da supressão do § 2.° do art. 16, con
forme proposta do S,enador Humberto Lucena. vota sim;
quem for pela manutenção, vota não.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.
presidente, como vota o relator?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - O
relator não foi chamado a votar, apenas emitiu uma
opinião.

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 

Aprovada a emenda do Constituinte Humberto Lucena por
12 votos favoráveis e um contrário.

Passa-se à matéria seguinte. Destaque apresentado
pelo Constituinte João Menezes: "Requeiro destaque para
a votação em separado do art. 18." Esta presidência per
gunta o que pretende o Constituinte João Menezes: supri
mir ou emendar?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
pela ordem, Quero informar que a matéria já foi votada,
e o Constituinte João Menezes votou favoravelmente à
redução do prazo para seis meses. Votada a redução do
prazo, está encerrada a matéria. .

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Com
este esclarecimento, o Constituinte João Menezes retira o
destaque.

Destaque assinado pelo Constituinte João Rezek - art.
19, pág. 54 - propondo a retirada da expressão "revogar
por voto destituinte". Quem quiser encaminhar a votação,
pode fazê-lo. Com a palavra o Constituinte Samir Achôa.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Sou favorá
vel, mas dentro do princípio que anteriormente debati.
Ficaria a supressão sem qualquer sentido. Ele sugere su
pressão total.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
presidência acolhe a retificação feita pelo Constituinte
João Rezek, que seria a supressão total do art. 19. Está
aberto o encaminhamento. Quem quiser encaminhar, terá
a palavra. Como não houve manifestação, passa-se à fase
de votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
acho que este artigo deva ser mantido porque foram esta
belecidas condições 'Para que o voto revogatório não fosse
utilizado de má fé, por ação temerária, conforme a emen
da do Constituinte Samir Achôa. Foram estabelecidas
condições para evitar abusos, vinditas etc. O voto revoga
tório, aliás, é largamente adotado nos países mais adian
tados, conforme colocado aqui. "O voto destituinte, o
reeall - a argumentação encontra-se à página 13 - pode
ser definido em sentido amplo como medida que confere
ao eleitorado o poder de, em determinadas condições" 
que foram aperfeiçadas pelo Deputado Samir Achôa -,
"substituir o ocupante de cargo público antes do término
normal de seu período". Trata-se aqui de uma revogação
de mandato, uma suspeição de confiança e conseqüente
anulação da escolha anterior. O voto destituinte que suge
rimos e pretendemos estabelecer no texto constitucional
refere-se exclusivamente aos detentores de mandatos ele
tivos, por iniciativa exclusiva dos eleitores, iniciativa essa
que foi bastante cuidada por parte da Emenda Samir
Achôa. Apesar de inédita entre nós, a revogação de man
da to é medida prevista em vários estados da federação
norte-americana, diversos países europeus e outras nações
do bloco socialista, inclusive a União Soviética. Foram
submetidas à apreciação desta subcomissão as Propostas
n.v 6.213, da Deputada Cristina Tavares, n.? 5.187, do
Deputado Domingos Leonelli, e n.> 7.715, de minha auto
ria. Existem pelo menos duas dezenas de sugestões no
mesmo sentido. Entendemos que a Constituição deve asse
gurar apenas o direito de revogação, remetendo à lei com
plementar a regulamentação da matéria no prazo de 180
dias depois de promulgada esta Constituição. Descumprido
este prazo, cabe ao Tribunal de Garantias Constitucionais
baixar norma interpretativa. A instituição desse' novo
direito é especialmente interessante para o Brasil, em que
os abusos, a corrupção e a impunidade ameaçam a própria
credibilidade do regime do sistema democrático. Além de
ser um poderoso instrumento de controle dos r-epresen
tantes pelo eleitorado, a mera presença desse dispositivo
na lei poderia coibir certos abusos e irresponsabilidades.
Portanto, sugiro a manutenção desse dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Está
encerrada a fase de encamínhamento , V. Ex.a é o autor?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO REZEK - Ouvi a pala
vra do relator e respeito da sua opinião. Ele diz que após
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cento e oitenta dias a matéria será regulamentada por lei
ordinária. Pergunto a qualquer constituinte: Qual é o
artigo da lei? Após cento e oitenta dias da promulgação,
o que nós colocaríamos para impugnar o mandato de um
deputado, de um senadov nu de um vereador? De que
maneira íríamos regulamentar isso numa lei ordinária,
escolhendo qual é o eleitor que votou contra, ou que é
contra determinado candídatov Não há meio, na lei ordi
nária, de conseguirmos encaixar exatamente o voto daque
le que quer destituir um senador ou um deputado. Não
temos condições.

Peço a eliminação desse artigo, porque não há maneira
de regulamentar essa matéria.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presiden
te, peço a palavra, :pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pois
não. Está co ma palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Joguei para a
lei complementar, eminente Constituinte, por uma razão
muito simples: não sabemos se vamos ter voto distrital,
se o regime vai ser parlamentarista ou presidencialista.
Por isso é que eu tive esse cuidado, porque pelo voto dis
trital isto seria muito fácil.

Agora, quero apenas chamar sua atenção para um fato.
Essa decaída da falta de confiança do eleitorado é um
dispositivo que, depois de certo tempo, terá pouquíssima
utilização, mas é um direito que se assegura. Agora, é uma
conquista do direito moderno e uma maneira de se esta
belecer um vínculo permanente com o eleitor, não apenas
na época da eleição.

O SR. CONSTITUINTE Jo.ãO REZEK - Eu diria o
seguinte: teria que prestar conta, realmente, ao seu
eleitor; não ao meu adversário.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não, mas como
o voto é secreto, não poderia prever que só Os seus eleito
res é que podiam participar. O eleito decaiu da confiança
do eleitorado, em geral - esse é o princípio - e não apenas
de seus eleitores. O voto é secreto. Só para dar um exem
:pIo. o. Constituinte Afonso Arinos, eleito Senador da Re
pública por oito anos, já disse textualmente que vai aban
donar os trabalhos do Congresso Nacional no momento em
que for promulgada a Constituinte. Se ele abandonar, a
pergunta que faço é esta: o seu sucessor, o eminente Sena
dor Hydeckel, que foi o sexto mais votado no Estado do
Rio, irá substituí-lo? Isso caracterizaria uma consulta ao
eleitorado do Estado do Rio, para ver se ele realmente re
presenta aquele Estado. E assim há vários exemplos. Um
candidato diz, nas praças públicas, que é a favor da refor
ma agrária. Chega aqui, vota contra a reforma agrária.
Outro é a favor do não pagamento da dívida externa e
aqui vota contra. E assim por diante.

O SR. CONSTITUINTE SAMill ACHôA - A exemplo
do que anteriormente discutimos, é muito perigoso o tipo
de extorsão a que todo parlamentar ficaria submetido se
não houvesse um cláusula penal. Foi por isso que eu esta
beleci naquele dispositivo anterior.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Há uma cláu
sula :penal e outra civil, de reparação por perdas e danos

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Claro, mas
aqui não há. Da forma como está redigido o artigo, a lei
complementar não poderia ir além. Então acho muito
perigoso. Amanhã um determinado indivíduo reúne cem
outros e vem exigir o meu voto favoravelmente numa pro
posta dele. Se eu não quiser, ele me ameaça.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Chamaria a
atenção dos Srs. Constituintes, inclusive do Constituinte
San;tir .Achôa, porque a emenda é dele.

O § 1.0 diz o seguinte:

"O mandato parlamentar poderá ser impugna
do ante a Justiça Eleitoral, no prazo de até seis
meses" - agora com a reforma que foi feita 
"após a diplomação, instruída a ação com provas
conclusivas do abuso do poder econômico, cor
rupção graude, transgressões eleitorais, estes
puníveis com a perda do mandato.

Salvo decisão liminar do juiz ante a prova dos
autos, a ação de impugnação do mandato tramita
em segredo de Justiça para preservar a explora
ção."

Ainda há o § 3.0:
"Convícto o juiz de que a ação foi temerária,

de manifesta má fé, o impugnante será conde
nado a uma pena de dois a quatro anos de re
clusão."

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Exatamente
ai é que eu quero chegar, porque não posso dar uma cláu
sula em branco assim...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - É a emenda de
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - A anterior
sim, mas a do voto destituinte está desvinculada da minha.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Isso é pará
grafo do mesmo artigo, Constituinte. Como pode estar
desvinculada?

O SR. CONSTITUINTE 8AMm A:CHôA - Sim, mas
ele trata de outro assunto. O dispositivo está mal colo
cado, tem de haver uma cláusula penal - digo penal de
uma maneira geral, porque a cláusula civil de uma certa
forma também é penal, desde que estabeleça uma sanção.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Isso já
está regulado no artigo anterior. Não sei porque figurar
neste art. 19.

O SR. CONSTITUINTE SAMm ACHôA - Exatamen
te. Os institutos são diversos: um cassa o mandato por
determinada prática eleitoral, outro tipo de procedimento.
O outro é interno: enquanto perdurar o mandato, ficaria
o titular submetido a todo tipo de querelas, de vinganças
etc. Acho muito perigoso esse dispositivo, sem que haja
uma sanção para quem me aciona, por exemplo.

O SiR. CONSTITUINTE JOÃO REZEK - Nem a sanção
era permitida, porque nós conseguimos com facilidade um
eleitor para assinar esse pedido. É claro que ficaríamos
amigos da imprensa até o julgamento.

O SiR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Vou esclarecer.
Isso não é assim como V. Ex.a pensa. É um direito novo
aqui no Brasil e adotado nos países mais adiantados. Tem
que ser uma petição com fundadas razões, vai correr em
segredo de Justiça e o acusado tem amplo direito de defe
sa. A regra que se estabelece para o recall é que haj a uma
acusação de duzentas palavras e uma defesa de duzentas
palavras.

Agora, isso não foi estabelecido aqui no dispositivo
constitucional. Foi deixado para a legislação complementar,
porque não sabemos se vamos ter sistema distrital ou não,
no qual seria facílima a aplicação.

Sugiro, Sr. Presidente, para encerrar as discussões, que,
a rigor, como a lei complementar pode prever a inclusão
de voto distrital ou não, que seja mantido o dispositivo.
Sem alusão aos eminentes Colegas, quem não deve não
teme.
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o SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Mas não
é isso. Eu não temo a Justiça. Eu temo a forma de injus
tiça.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas a forma de
injustiça, de ação temerária, V. Ex.a. ...

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência pergunta se V. Ex.a terminou a argumentação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sou pela ma
nutenção do dispositivo.

O SR. PtRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pro
ceda-se à chamada para se estabelecer a votação. O Cons
tituinte João Rezek propõe a supressão total do art. 19.
Vai-se proceder à chamada. Quem for favorável à supres
são total do art. 19, vota "sim", quem for pela manutenção
do art. 19, vota "não". Vai-se proceder à chamada.

(Votação)
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Fica

prejudicado o destaque apresentado pelo Constituinte João
Rezek. Não houve maioria absoluta: foram oito votos a
cinco. Por esta razão, o destaque fica prejudicado, mantida
a redação original.

O SR. CONSTITUINTE SAMm ACHôA - Qual é o
dispositivo?

(Tumulto no recinto)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Um
momento, a Presidência vai esclarecer.

"As deliberações nas Comissões e Subcomissões exi
girão maioria absoluta de votos."
É o § 2.0 do art. 21 do Regimento.
É necessária a maioria absoluta. A comissão tem deze

nove membros. A maioria absoluta são de dez votos.
O SR. CONSTITUINTE SAMm ACHôA - Mas é uma

forma esquisita de votarmos aqui.
O SIR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Este Regimento

é terrível.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - O Regimen

to é absolutamente inconstitucional.
O SR: CONSTITUINTE (Humberto Lucena) - Enten

do que está mantido o texto porque a Subcomissão apro
vou-o em bloco. Só haveria a rejeição se por maioria abso
luta.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Exa
tamente. Ficou mantido o texto. A emenda supressiva não
foi derrotada, mas sim prejudicada, por não alcançar o
quorum regimental.

Passa-se à emenda seguinte. Destaque apresentado
pelo Constituinte João Menezes no sentido de suprimir, na
totalidade o art. 20, página 54, do anteprojeto. Aberto o
enc3lminhamento de votação. Com a palavra o Constitu
inte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES ~ Sr. Presi
dente, o art. 20 diz o seguinte:

"Depende de ratificação em referendo popular as
emendas constitucionais aprovadas com o voto con
trário de 2/5 dos membros do Congresso Nacional,
desde que referido por 50% dos votos vencidos."

Ora, Sr. Presidente, então toda emenda constitucio
nal que for votada no plenário vai ficar sujeita a um
referendo.

Já não damos 'conta de votar as emendas apresenta
das aqui. Com isso aqui, então, não vai ter mais fim. Para

requerer, basta 1/5. Dois quintos dos que tenham votado
contra e 1/5 para requerer.

São essas minúcias, esses pontos fundamentais que
examinamos corridamente neste projeto que não refle
tem a realidade. Com isso aqui Iríamos críar uma confu
são tão grande que não haveria mais votação de emenda
constitucional: acabaria o Congresso, acabaría tudo. Cada
um que fosse fazer uma eleição, um plebiscito. Seria, o fim
do mundo.

Acho que todos aqui já sabem qual é o dispositivo. É
esta a razão pela qual mantenho o meu voto pela supres
são desse artigo. Acho que a idéia de se 'Procurar uma
solução é interessante, mas não há condições dentro do
nosso tema constitucional.

De maneira que ;peço a atenção do Sr. Relator, por
que tenho 'certeza de que ele não tem maior interesse, em
que dispositivos tramitem sem que tenham possibilidade
de ser usados na Casa. Por Isso, meu voto é favorável à
supressão desse art. 20.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio FerDeira Lima) - Com
o encaminhamento favorável do autor da emenda supres
síva, Constituinte João Menezes, esta Presidência per
gunta se há algum Constituinte -que queira encaminhar
favorávelmente à proposta do Sr. Relator.

Com a palavra o Constituinte João Paulo.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Até hoje as

leis, e mais notadamente as emendas constitucionais, pas
sadas por dentro desta Casa sequer chegaram ao conheci
mento do ;povo brasileiro.

Se perguntarmos ao povo brasileiro, a qualquer cida
dão, à maioria daJ população de nosso País, se conhece
a atual Oonstdtuíçâo iríamos verificar que a desconhecem
totalmente.

Acho que qualquer artigo da Constituição que passar
pelo referendo popular tem muito mais força do que qual
quer outro que for apenas votado nesta Casa.

A prática, como levanta aqui o nobre' Constituinte
Samir Achôa, acho que vai ser do referendo popular, da
participação, da politização do povo brasileiro. O povo pre
cisa entender política, porque até hoje ele foi excluído da
discussão política.

Sou favorável à manutenção do artigo como ele está.
(Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE SAMm ACHôA - Posso en-
caminhar, Sr. Presidente? .

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Não.
o encaminhamento regimental permite um favorável e
outro contra. Já foi feito o favorável.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Sr. Presi
dente, acho estranho que nós restrinjamos as díscussões
em assunto de tamanha relevância.

Eu, como exerço o mandato popular há vinte e quatro
anos, acho que estamos aqui tentando diminuir moral
mente o nosso mandato. Acho que devíamos fazer tudo em
comitês populares e acabar com o Congresso Nacional.
Seria o mais razoável. Partindo-se de um princípio como
este aqui, seria o melhor: acaba-se com o mandato po
pular, porque ele não presta, é desonesto, é safado, a toda
hora está sob suspeita etc. É como o advogado: ele não
precisa mais advogar, o cliente vai falar com o juiz.

- Acho isto uma diminuição, que me ofende profunda
mente. Com a graça de Deus não tive em minha vida ne
nhum processo cível 'Contra mim. Aliás, tenho aqui per
dge-me, o dispositivo, que não foi nem objeto de ap~ecia
çao, estabelecendo que quem tiver dois anos de condenação,
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por crime, de reclusão, que não tenha obtido a reabílíta
cão não pode ser eleito. Os dirigentes partidários que nao
se Ücenciarem em seis meses não poderão ser eleitos, quem
tiver três processos, como um ano de reclusão, não pode
rá ser eleito, por renúncia, cujo mínimo seja um ano de
reclusão não poderá ser eleito. Tenho vários dispositivos
nesse sentido, procurando evitar o ingresso doe pessoas
cuja conduta seja desabonadora, Agora, eu que estou aqui
e que, com a graça de Deus, nunca tive um pro~le;na na
minha vida, sinto-me muito mal com essas restrtções es
tabelecidas ao mandato.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Cons
tituinte Samir Achôa, houv-e uma fase de discussão, que
já foi encerrada. Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE aoxo PAULO - Sr. pr.esi
dente, então gostaria só de levantar o seguinte aspecto ...

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima) - V.
Ex.a já encaminhou favoráveL ..

O SR. CONSTITUINTE .roxo PAULO - Se o Cons
tituinte parte do pressuposto de que -todas as suas pro
postas serão rejeitadas popularmente, ele 'tem que rever a
sua posição dentro do Oongresso Nacional.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Acho que
deve acabar o Congresso Nacional, porque na verdade
isto aqui não é Congresso. São duas Casas que falam, fa
lam, falam e nunca votaram uma lei. Isto laqui já não
existe. Então, partindo-se do princípio de que somos ino
perantes, devia-se revogar todos os mandatos parlamen
tares, o que seria muito mais razoável. Somos ínoperan
teso Em oito, nove anos que 'estou aqui mão vi aprovadas
quatro, cinco leis de iniciativa legislativa. O Presidente
da República está legislando aí com decretos-l-eis ,e está
todo mundo calado nesta Casa.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mais um mo
tivo para o povo rererendar com la minoria.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - So
licito aos Srs. Constituintes que respeitem o Regimento.

Com a palavra o Sr. Relator (para suas consíderações
finais antes da votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maeíel) - Sr. Presí
d-ente, fomos bastante cuidadosos nisso. Lembro-me de
que o eminente Deputado Samir Achôa propôs até que
fossem impedidos aqueles que tivessem três denúncias.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Por um
ano de reclusão, no mínimo.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - V'eja que V.
Ex.a foi muito mais drástico do que o Relator para evi
tar que haja uma poluição por corrupção aqui no Con
gresso Nacional.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Aliás, de
via-se exigir um atestado de cada um e publicar nos
jornais.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Então, o que se
pretendeu aqui, Sr. Presidente, na verdade, foi aquilo
que chamamos de o velho debate entre a representatãví
dade e a participação popular, Aí, então, realmente, es
taremos intensificando a participação popular num grau
bastante acentuado. Nisso V. Ex.a tem razão. Por quê?
Porque acreditamos que o povo, que até hoje foi consi
derado um elemento de segunda categoria.

O SR. CONSTITUINTE SAMill ACHôA - Mas ele
não vota?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Vota, mas
não Se extingue aí, Deputado. Aí é que resíde rundamen-

talmente a nossa diferença. O simples fato de votar não
quer dizer nada. O (pOvo não é um cheque em branco,

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - A lei não
manda punir os corruptos, os que agem, contrariamente
à lei, sendo Parlamentares? Manda, mas não se !pune.

O SR. RELATOR (Lysâneas Macile) - Não se punir
é outra 'coisa, Excelência.

O SR. CONSTITUINTE .roxo PAULO - A argumen
tação do Constituinte Samir Achôa reforça...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Reforça pre
cisamente isso.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Eu respei
to a representação popular. Eu me orgulho disso. Não
tenho vergonha nenhuma de ser representante do povo,
nem medo disso.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - A vingar a
tese do Deputado Samir Achôa, uma Constituinte mão
pode ser emendada de forma alguma, a não ser quando
haja consenso nacional.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Não, não.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas preten

demos que aquelas minorias, aquelas parcelas do povo
que nunca foram ouvidas sobre os preceitos constitucio
nais tenham direito ...

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Mas não
votam?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Votam, é cla
ro que votam. Votaram que todos são iguais perante a
lei; votaram que o salário mínímo tem que 'atender às
necessidades mínimas do trabalhador, de alimentação, de
vestuário; votaram que todo o poder emana do povo, E
quando isso foi cumprido neste Pais. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - A inope
rância é do Congresso Nacional. Não é vicio de lei.

O 8R. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Eu não diria
que seja inoperância, mas há vários vicias que têm de
ser corrigidos. Por que essa intocabilidade de um oon
gresso em que o abuso do poder econômico, a corrupção
eleitoral, campeou como nunca neste País? (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Por fa
vor, eu estou com V. Ex.a Acho que o que se deveria é
mudar o Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferr>eira Lima) - A
Presidência pede '310 Sr. Relator que conclua.

O SR. RELATOR (Ly.sâneas Maciel) - Vou concluir,
se o Deputado Samir Achôa me permitir. Então, o que se
estabelece aqui é a possibilidade de o povo participar do
processo da iniciativa da lei. O que se pretende aqui é
que aquilo que recebeu respaldo dos Parlamentares, num
determinado quorum, também seía submetido à aprecia
ção popular, que a lei objeto de apreciação dos Consti
tuintes se recebeu um determinado número de votos, pos~

sa ser submetida à apreciação popular. Então, isso aqui
é muito claro. Se três quintos, notem bem, V. Ex.as, re
provarem, mas obtiver a votação de dois quintos dos Srs.
Parlamentares, ísso deve ser submetido ao referendum
popular. Esta é a proposta, Sr. Presidente.

O SR. SONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Quero di
zer que nestes anos todos em que estamos aqui, que eu
me lembre, o Parlamento só conseguiu aprovar uma
emenda parlamentar de João Calmon. Fora disso, não
tenho lembrança de nenhuma outra.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - V. Ex.a está
se referindo a um regime autoritário, ditatorial. Estamos
procurando corrigir essa distorção.
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. O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHôA - Autoritá
rio?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
Presidência vai proceder à votação. O Sr. Secretário pro
cederá à chamada. Quem votar ravorávet à supressão do
art. 20, conforme proposta do Senador Constituinte João
Menezes, vota sim; quem vota pela manutenção do texto
proposto pelo Sr. Relator, vota não. Esta Presidência es
clarece que, de acordo com o Regimento, a emenda em
destaque do Senador João Menezes precísa alcançar o
quorum qualificado de 10 votos favoráveis, senão ela será
prejudicada.

Passa-se à fase de votação. O Sr. secretárío proce
derá à chamada.

(processo de votação.)
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Sr. Pre

sidente, :peço licença para me retirar, porque desconhe
cia a questão do quorum. Não me comunicaram quantos
srs, Constituintes estavam presentes. Vejo nisto, since
ramente, uma desconsíderaçáo. Sinto-me mal, diminuído
na minha investidura de Deputado. Eu, que exerço o
mandato parlamentar há vinte € tantos anos, sínto-me
diminuído, porque realmente não v.ejQ viabilidade ne
nhuma, por uma questão de cortesia ou até de respeito
ao relatório, em votarmos favoravelmente a ele. Acredi
to até que houve número suficiente para uma apreciação
democrática, mas uma apreeíação desta forma não é de
mocrática. Desculpem-me, V. Ex.as, sou um homem que
me considero überal, absolutamente avançado nos pro
blemas sociais etc., mas acho que isto aqui realmente
não corresponde '3100 príneípíos que defendo. Digo isto
com todo o respeito que tenho à subcomissão. Realmente
isto aqui é uma diminuição escancarada do mandato par
lamentar. Sou exigente demais. O próprio Relator disse
que eu sou exigente demais ao querer que quem venha
para esta Casa tenha aateceãentes, íneluslve civis. Te
nho aí uma proposta que diz que aquele que é executado...

O SR. PRESIDENTE (MaurUio Ferreira Lima) - V.
Ex.a está levantando uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Não. Vou
me retírar, mas vou diZer por que me retiro. Sou exigente
par 'Com aquilo que penso. Se eu vim para cá pela von
tade do povo, tenho de Ser respeítado nos meus princí
pios. Não 'Concordo em que me diminuam rpor questão
ideológica e digam que isto é participação popular. Tam
bém sou popuíar. Já fui o Deputado mais votado deste
Pais várias Ve2i8S. Há 12 anos sou o mais votado. Enten
do de \povo. Isso aqui realmente é mexeqütvel, não vai ser
aprovado, mas não quero :participar de uma discussão
que realmente não leva a nada. Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Lysãneas Maciel) - Deputado Samir
Achôa, V. Ex.a poderá, com esta atitude, se voltar contra o
Regimento. Nós todos nos voltamos, é um (Regimento drás
tico. Não fizemos este Regimento e somos contrário a ele.
Se V. Ex.a se retirar, irá prejudicar o andamento dos nos
sos trabalhos, pois vão ser votados aqui o problema da
anistia, da maior seriedade, da maior importância, o pro
grama do consumidor, que V. Ex.a defende e agora conse
guiu aprovar, colocando o seu nome. Isso poderá colocar
em perigo várias votações que vão se seguir aqui e este
Regimento era do conhecimento de todos. Portanto, se
V. Ex.a se insurge contra ele deveria tê-lo feito através do
próprio PMDB, que o aprovou por maioria.

O SR. CONSTITUlLÍrrn SAMIR ACHÔA - Eu me in
surjo contra o meu partido e Regimento.
, O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Mas agora

V. Ex.a vai se colocar contra direitos, inclusive, dos anis
tiados. V. Ex.a não votará porque está se retirando.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Não se preo
cupe V. Ex.a que nenhum princípio do que for relatado
será contrariado. Dei a minha garantia.

_ O SR. CONSTITUINTE PAULO ALMADA - O Relató
rio não pode ser contrariado.

O SiR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Pode sim. Já
foi contrariado e três vezes.

O -SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência assegura a palavra ao Constituinte Uldurico
Pinto para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ULDUDICO PINTO - Pediria
ao nobre companheiro Samir Achôa, que se pronunciou,
que me escutasse e me desse o direito de também falar.
Eu queria que ele ouvisse o que tenho a diZer. Sou um
Deputado novo, este é o meu primeiro mandato. Vim lá da
Bahia, e vejo a forma brilhante de o Deputado Samir
Achôa atuar pelo trabalho que fez em defesa dos direitos
do consumidor aqui no Oongresso. A sua participação aqui
é muito grande. Eu mesmo, sendo novato, antes de vir
para cá, com toda franqueza, discuti, analisei, mas tem
que ser desse jeito. Tomei uma cópia do Regimento, antes
da votação, e tinha consciência absoluta de que, mesmo
sendo Deputado novo, eu sabia, que teríamos que ter
maioria absoluta. O Deputado Jairo Carneiro, que também
é de outra Comissão, objetivamente colocou isso. Acho que
o nobre Deputado Samir Achôa talvez possa ter-se esque
cido, mas tenho certeza de que ele sabia desse dispositivo
constitucional. S. Ex.a é um Deputado bem antigo. Eu,
que sou novo, tenho três meses, sei disso. Estou falando
com a minha experiência de Deputado novo: confirmei
isso antes de vir para cá, acho que todos aqui entenderam.
E V. Ex.a é um Deputado antigo, competente, tem um tra
balho muito grande de atuação parlamentar. Há um tra
balho inclusive, de V. Ex.a em defesa do consumidor e direi
tos coletivos. Acho que a sua ausência pode ser interpreta
da de diversas formas.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - A minha
presença não influi nisto.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO - Influi
sim. Eu discordo de V. Ex.a Acho que a sua ausência pre
jÚdicará o andamento dos trabalhos desta Subcomissão.
Acho que V. Ex.a tem um trabalho muito grande para ser
analisado. Portanto, não pode omitir-se. Perder ou ganhar
faz parte da vida leglslatlva. Desculpe-me, V. Ex.a , já perdi
muito, sou espeeíalísta em derrota. Quase em tudo a que
me candidatei perdi até hoje. Então, perdi em pé, e sei
perder. V. Ex.a já apresentou argumentos que foram aqui
aprovados. Agora, que perdeu um, vai sair?

O SR. PRESIDE..N"TE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
Presidência pergunta ao Deputado Ulderico Pinto qual a
sua questão de ordem? -

O SR. CONSTITh"'INTE ULDERICO PINTO - Minha
questão de ordem é a seguinte: quero pedir ao nobre
Deputado Samir Achôa que fique, porque, quando foi apro
vada sua questão de ordem, ele ficou. Agora que foi negada
outra, não concordo em que ele saia. A minha posição é
de que é muito importante a sua presença pela sua expe
riência e pelo seu passado. Acho que é importante V. Ex.a
ficar Deputado. Obrigado. (Palmas.)

O S1R. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
Presidência esclarece que, não havendo nenhuma questão
de ordem a decidir, passará à matéria seguinte.

- Pedido de destaque oferecido pelo Senador Constituin
te João Menezes. S. Ex.a solicita a supressão do art. 21 do
ànteprojetó. Peço ao Sr: Relator para ler o ·art. 21 do
anteprojeto. É proposta a sua supressão no pedido de des
taque do Senador João Menezes.
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o SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
página 54 do relatório:

"Fica assegurada a iniciativa popular mediante
proposta de 15 mil eleitores e de emenda constitu
cional mediante proposta de 30 mil eleitores. O
Congresso Nacional discutirá e votará tais inicia
tivas em caráter prioritário."

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima) - Pas
sa-se à fase de encaminhamento de votação. Para melhor
ordenamento dos trabalhos esta Presidência esclarece que,
durante o encaminhamento de votação, não serão permi
tidos apartes àqueles que encaminham. Está aberto o en
caminhamento de votação. Aqueles que querem encami
nhar que se apresentem. Está com a palavra o Senador
João Men€zes, autor do pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, verificamos que tudo que está
sendo f-eito neste trabalho constitucional tem um defeito
básico. Então, em todas as comissões vão runeíonar sem
pre os pareceres dos Relatores, a não ser que eles aceitem
esta ou aquela emenda. Por exemplo, se há 13 votos; vo
taram 10 Srs. Constituintes. Para rejeitar a emenda tem
que ter 10 votos. Estando presentes 13 Brs, Constituintes,
para derrubá-la temos que ter 10 votos.

A culpa não é do Presidente, mas da forma como o
Regimento foi feito na Constituinte. Ai é que está o gran
de defeito. Realmente é inútil esta discussão. O que foi
aprovado está aprovado. se não foi aprovado, dificilmen
te se conseguirá uma alteração, a não ser que haja con
soemo em torno de uma nova emenda. Fora disso, não
há chance. Por exemplo: sou um Deputado haoítuado
ao povo. Já tenho muitas eleições, e eleições populares.
Estou sempre contra. Parece que quando nasci fui mar
cado com um ferro sendo contra. Até quando o PMDB
foi Governo tive que -sstar contra, porque não concor
dava com certas coisas. O que agora, nesta constituinte,
é uma confusão total. Esses pareceres todos vão desaguar
na tal OOmissão de Sistematização, que começaram di
zendo que era a mais importante, que era a comissão ca
paz de tudo. Não vai acontecer isso, porque são as sub
comíssões e comissões que vão mandar para ela todos os
subsídios, Ela só vai trabalhar depois que tiver o traba
lho das comissões -e das subcomíssões. Antes disso, ela
não :pode fazer coisa alguma. Também estou acostumado
à luta, porque a minha posição na política foi sempre no
sentido de sstabeleeer uma dif.erenciação mínima entre
pobres -e ricas. Talv,ez ;por isso eu tenha sído sempre um
representante de luta. Nunca tive coberturas oficiais, nem
dos partidos, porque acho que não se pode enganar ao
povo. O povo não pode ser enganado. Para tudo se usa o
comício: o povo vai ter casa, vai ter comida, vai ter feijão,
vai ter eletricidade, vai ter roupa. JiJ tudo mentira. Então,
eu me insurjo contra isso. Sei que não é popular di21er ísso.
Sei que. não é bom para mim, nesta altura da minha
vida, enfrentar isso, mas luto pelo povo, porque acho que
ele está sendo enganado, ludibriado. E o povo não pode ser
enganado por causa de meia dúzia de pessoas que pen
sam mais -espertamente do que os. outros e usa-se a pa
lavra ;povo aqui, povo acolá, povo em todo lugar, Esta é a
grande realidade. Isto está muito bom para fazermos co
mícío em praça pública. Quando se diz, nos :pal/Mlques, que
se vai dar luz elétrica, habitação, 'escola, comida, empre
go, tudo :para todo mundo. Ora, Srs. Constituintes, isto é
uma ínverdade, E contra essa ínverdade h-ei de lutar, se
jam quais forem as conseqüências.

Isso que está aqui não pode ser cumprido, não vai
ser cumprido, não tem condições de ser cumprido. JiJ ape
nas' um meio de se enganar a opinião pública. Não dou
o meu voto para enganar a opinião pública. Naquilo que
eu achar que é em defesa do povo estarei presente. Esta

foi sempre a minha vida. Sou homem de luta na polítíca,
S. Ex.a, o Relator, sabe que atravessamos períodos difí
ceis aqui e sempre fiquei nessa luta, sempre estive na
tríneheíra, Mas quando se trata de fazer uma Constitui
ção, acho que ela não pode servir de obdeto ;para colocar
mos dispositivos que não vão ter qualquer aplicação. Este
é o meu ponto de vista. Eu disse, no inicio da nossa dis
cussão, que isto era um ;proleto contuso. É ;por causa
disso que discordo, porque não tem razão de ser. Há
coisas aqui inaplicáveis, que não se podem efetívar, não
se podem realizar. Es.ta é que é a verdade. E continuo
aqui na luta, vou até o fim. Em 13 Parlamentares preci
sa-se doe 10 votos para modificar isto aqui. Não pode
haver um consenso nisso. Então, está tudo errado, E o que
está acontec-endo com esta subcomissão está acontecendo
com todas as outras. Os Srs. Constituintes já imagina
ram o que vai para a Comissão de Si\sJtematiza.çáo? V;ai
ser uma confusão geral. Então, Br. Presídente, discordo
disso: essa coisa de dizer que fica assegurada; à iniciati
va popular a lei, mediante !proposta de 15 mil eleitores,
e de -emendas à Constituição, mediante propostas de 30
mil eleitor-es. O Congresso Nacional discutirá e votará
tais íníclatívas em caráter prioritário. Onde vamos fazer
isso, .Srs. Constituintes? Vamos sair daqui de papel, lápis
e bloco na mão, tomando assinatura de eleitor que não
sabe nem do que se está tratando? EJg.ta é que é a verda
de. Vamos colocar a nossa luta em torno da educação, da
saúde. AÍ sim. Só quando esse povo melhorar a educação
e a saúde poder-emas ter medidas, maiores. Mas na sítua
ção em que está, isto é motivo de riso, porque aqui real
mente tudo é povo, popular, etc., mas o povo não vai
cheirar nada, não vai ganhar nada. Esta é que é a gran
de realidade. Se o povo está esperando que V1ai ter casa
de graça, ter luz de graça, sabemos que isso não vai aeon
tecer. Vamos fazer o possível para dar o melhor para esse
povo. Isto sím, Mas_ afirmar isso dentro doa COnstituição
parece-me uma balela, e balela não terá o meu voto. Isso
pode ser antipático, ruim para mínha carreira !política,
o, que for, mas acho que sou responsável, não :posso na
cal' na Constituição coisas que não ·devem ser colocadas.
Não .se pode fazer uma Constituição capenga, que enxer
gue só um lado. A COnstituição tem que enxergar todos,
tem que andar com as duas. pernas, tem que andar di
reito. Daí o meu posicionamento. Faço essa emenda res
tritiva, apenas !porque acho que isso que está ai são emen
das írrealízâveís, feitas com subterfúgios para enganar a
opinião pública. Sou contra esse engano da opinião pú
blica. Não há nada contra o Relator, não há nada contra
a subcomissão, este é apenas um ponto de vista. Reser
vo-me o díreíto de defendê-lo em todas as círeunstâneías,
E o continuarei defendendo, porque toda a vez em que
eu sentir que o povo está sendo enganado vou ser contra,
Sou contra a inverdade. Que se dê a verdade ao povo,
que se dê a ele o que ele precisa, o que lhe é realmente
necessário, mas não através de !providências esdrúxulas,
que não encontram, absolutamente, aplicação na prática
ou na vida do País. S'I.". Presidente, desculpe-me a veemên
cía na defesa deste ponto de vista, porque, no fundo, esse
artigo não vai influir muito no contexto geral. Refiro
me apenas ao fato? O que não é real. E quando o fato
não é real, engana o povo, sou contra. Dai a minha pro
posição para suprimir esses dois artigos. Muito obrigado,
Sr. Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Maurílío Ferreira Lima) - A
Presídêncía dá a palavra ao Deputado Uldurico Pinto,
para encamínhamento contrário ao destaque do Sena
dor João Menezes. S. Ex.a dispõe de 3 mínutos na forma
regimental. '

- . O SR. ÇlONSTITUINTE ULDURICO PINTO - Sr. Pre
sidente, meus colegas Oonstãtuíntes, sou francamente fa
vorável a isso e acho que a palavra '~popular", pronun-
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cíada tãoduramente pelo nobre Senador João MeneZies, é
linda, é bonita,

O SR. CONSTITULNTE JOA!O MENZES - Beleza,
quando é real.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO - V. Ex.a
falou que vem de uma luta grande que é responsável por
ela, mas que a participação popular é balela. Discordo. Isso
não é babela, é importante. Para o povo não ser enganado
é que precisamos desta discussão. Para o povo não ser
enganado é preciso abrirmos o debate da Constituinte à
participação popular - essa palavra gostosa, que tem que
ser realidade, essa palavra importante, que tem de ser
garantida. Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estou repre
sentando o povo no que se refere aos profundos anseios de
mudança da sociedade. Se eu discordar daquilo que o povo
quer não estarei representando o povo. Eu só represento
o povo naquilo que ele quer que eu faça. Tive quarenta e
poucos mil votos.

O SR. CONSTITUINTE JOAo MENEZES - V. Ex.a já
pode apresentar uma emenda.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
Presidência esclarece, de acordo com o Regimento, que no
encaminhamento de votação não é permitido apartes,
muito menos o monólogo. Temos que avançar nos nossos
trabalhos. Pedoiria ao Constituinte Uldurico Pinto que con
cluisse.

O SR CONSTITUINTE ULDURICO PINTO~ Vou con
cluir, Sr. Presidente. Continuo discordando do Senador
João Menezes. Sou a favor de continuar o art. 21 do jeito
que está. Discordo de S. Ex.a quando diz que pode haver
assinaturas de pessoas que não sabem o que estão assinan
do. Acho que, no meio de 20 ou 30 mil assinaturas, uma
pessoa consciente assinando, existe legitimidade: é um
cidadão brasileiro, que merece nosso respeito e a análise do
Congresso. Sou francamente favorável a isso. Digo mais:
em países mais esclarecidos, como a ~panha e Itália, há
esse dispositivo, com número maior, e inclusive mais difícil
de ser aplicado. Aqui, com um número menor, ele é mais
fácil de ser aplicado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Com
a palavra o Sr. Relator para as considerações finais.

- - Esta Presidência avisa aos Srs. Constituintes que temos
ainda quinze destaques a apreciar. ~ta Presidência soli
cita dos Srs. Constituintes que se manifestem a favor ou
contra a interrupção dos nossos trabalhos agora. A Presi
dência -acatará a decisão dos Srs. Constituintes.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Uldu
rico' Pinto. Continuamos os nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE ULDURlCO PINTO ~ Sr. Pre
sidente, com referência à indagação, já estamos muito prá
ticos nesse tipo de votação. Defendo a continuação da vo-
tação. -

(Votação quanto à continuidade ou não dos
trabalho.)

_O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Apro
vada a ecntínuídade dos trabalhos, com a palavra o Sr. Re
lator, antes do processo de chamada para a votação da
emenda supressiva do Senador João Menezes.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
vou começar concordando com algumas observações do
Senador João Menezes. lRealmente um dos grandes pro
blemas desta Assembléia Nacional Constituinte é não tor
nar realizáveis e concretas aquelas belas disposições que
estamos a imprimir. Aqui os Srs. Constitintes vão ter uma
noção exata do encadeamento das medidas. Supondo que
nós, aqui, façamos uma bela declaração daquelas contra

as quais V. Ex.a está se insurgindo, isso não àdianta, porque
a Constituição está cheia de belas declarações. Isso sempre
foi uma falácia, a começar pelo art. 1.0, que diz que "todo
poder vem do povo e em seu nome será exercido". Então, a
rigor, nesse dispositivo do parágrafo único do artigo 7.°, à
página 48, que diz: "Na hipótese de inconstitucionalidade
por inexistência ou omissão do ato de administração, se o
Estado demonstrar comprovadamente a impossibilidade de
prestação por falta ou insuficiência de recursos financei
ros", poderemos introduzir aqui um belo dispositivo, como,
por exemplo, "todos tê direito à saúde, ao saneamento bá
sico, mas o Estado poderá dizer que não tem dinheiro para
cumprir isso. Então aqui fica exatamente esta sugestão: se
o Estado provar que não tem recursos financeiros ou
inexiste planejamento para a erradicação dessa impossibi
lidade, o Tribunal Constitucional o declarará, para o efeito
de firmar prioridades, fixando os prazos limites para a sua
execução. Então, aquela declaração quecolocarmos na
Constítuíção será assegurada através de uma declaracão
do Tribunal de Garantias Constitucionais e o Estado terá
de adotar aquilo como sua prioridade até a sua execução.
Não poderá, por exemplo, fazer um planejamento de ener
gia atômica paralela, uma Ferrovia Norte-Sul, sem que se
coloquem as prioridades estabelecidas na constituição. E
há aqui até uma contribuição do Senador Lucena. Para
finalizar, Sr. Presidente, trata-se de definir instrumentos
de participação popular na gestão da coisa pública, aspi
ração maior do povo brasileiro. O que se quer, conforme
consta da proposta por nós acatada - não é nem proposta
minha - é aumentar o nível de participação direta da so
ciedade nas decisões de interesse coletivo, na fiscalização
dos atos que interferem na vida social e no controle da ges
tão dos recursos públicos. A Assembléia Nacional Consti
tuinte, ao incluir a norma da iniciativa popular em seu
Regimento Interno, deu uma importante demonstração de
sensibilidade para com os anseios de democratização que
neste momento atingem o País; ao mesmo tempo criou
condições para aumentar a co-responsabilidade de toda
a sociedade na elaboração de uma nova Constituição. Este
é o aspecto principal. Quando permitimos a participação
popular, o povo não recebe um documento pronto, não
recebe uma instituição pronta; ele também participou dela,
é co-responsável pela sua execução.

- - O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pas
semos à votação. O Sr. Secretário procederá à chamada.
Quem for favorável à supressão do art. 21 vota sim, de
acordo com a' proposta do Senador João Menezes; quem for
pela manutenção da proposta original vota não.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
emenda está prejudicada. Passa-se à matéria seguinte.

. O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Quantos
votaram, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Vo
taram 11: 9 votos contra e 2 a favor. São 11 votos; por
tanto, a maioria absoluta da comissão. Temos quorum
para o prosseguimento da votação, mas a emenda fica
Pi'~judícada,

O SR. CONSTITUINTE JoAO MENEZES - Eu não
contei, mas se V. Ex.a diz que votaram 11, concordo com
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Eu
nosso repeti-los aquí-para V. Ex.a : Adauto Pereira, 1, Anna
Maria Rattes, 2; Humberto Lucena; 3; João Menezes 4'
João Paulo, 5; João Rezek, 6; Lysâneas Maciel, 7' Mau:
zílío Ferreira Lima, 8; Orlando Pacheco, 9; Samir 'Achôa,
10; Uldúrico Pinto, -lI. . .
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Passamos' à apreeíação da emenda seguinte: pedido
de destaque assinado pelo Senador João Menezes. Supres
são do art. 25. Peço que sela lido o art. 25, do anteprojeto.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Está contido
à pág. 56. Diz o seguinte:

"Todos têm direito a transporte coletivo, à
energía, ao saneamento básico, ao meio ambiente
sadio e ao equílíbrío ecológico, à melhoria da qua
lidade de vida 'e à preservação da paísagem e da
identidade histórica e cultural da coletividade."

"A ampliação e a Instalação de usinas nuclea
res de indústrias poluentes e de outras obras de
grande porte, suscetíveis de causar danos à vida
e ao meio ambiente, depende da concordância das
eomunídades diretamente afetadas em manifes
tação plebiscitária."

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira ~ma) 
Bem. A emenda do Senador João Menezes propoe a Su
pressão total deste 'artigo. Está aberto o encaminhamento
de votação. Com a palavra o Senador João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JoAO MENEZES - Vêem V.
Ex.as o tipo doe Constituição que estamos fazendo. ]J: con
tra isso que me oponho. Todos têm direito a transporte
coletivo. Como vamos dar isso? Quem? De que maneira?
O meu argumento é este'. A minha luta) é neste sentído,
Quem pode ter um ambiente com equilíbrio ecol?gico? ~a

Amazônia temos isso. O caboclo que mora na beira do no
tem lá a mata, o rio, peixe, tudo bonito, mas, os que vi
vem no subúrbio na área urbana e suburbana, não vão
ter. l!: uma questão de bom senso. Então, não posso v.otar
uma Constituição - parece-me que eu estaria traindo
o povo as minhas raízes populares - se eu estrver enga
nando 'esse povo. O que se vê todo dia é a subida do pre
ço do transporte coletivo, do ônibus, do trem, do avião, de
tudo Comô vamos dar transporte de graça? Seria .até
bom' que isso ocorresse. Eu vou muito a Belém e lá o táxi
é caro.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Só lembraria
a V. Ex.a que em nenhum momento o artigo fala que é
de graça.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Bom, to
dos têm direito. Se todos têm direito, é para usar. Ou têm
díreíto ou não. Se têm direito, usam; Se não tem díreíto,
não usam. Se têm direito, vamos sair daqui é pegar tudo
quanto é ônibus: para a Ceilândia etc., de graça. Esta é
que é a verdade. Por ísso, que eu me ínsurío contra a fei
tura desta Constituição, contra este projeto. ~ contra isso,
nobre Deputado. Respeito a sua inteligência e o seu pon
to de vista, mas também quero que o meu seja respeitado.
Julgo que estou defendendo algo que, pelo menos, penso
que é verdadeiro. Não estou querendo enganar-me, nem
enganar ninguém, chegando lá no meu Estado, dizendo:
o Senador João Menezes votou favoravelmente a emenda
que cria O transporte 'gratuíto. De que maneira vou dar
isso quando aprovarmos esta Constituição? Em que con
diç6es vou dar isso? Então estarei mentindo. Tudo é as
sim.'lil necessârío termos estacionamento. Há outros dis
positivos na Constituição que dizem respeito a isso. Te
mos que ter todas essas 'coisas ditas. Equilíbrio ecológico.
Bonito o termo. Ecologia é palavra moderna agora:~eco
logia para cá, ecologia para lá, e, na realidade, nao se
está tazendo nada. Quem tem hoje equilíbrio ecológico
é quem não mora nos centros urbanos 'e suburbanos,
quem mora fora ainda tem. Então, Sra. Constituintes, é
este o meu ponto de vista. Pode parecer até uma inJtran
sígêneía, que todo mundo queira votar a favor do po~o.

Eu-também quero. Quero votar a (avor do ;povo, mas nao
quero passar por mentiroso para o povo. Não quero que
esse povo, amanhã, me chame de 'mentiroso. Isso não

quero, não aceito, ,e é esta a minha defesa. Diz aqui,
também: "A ampliação e instalação de usinas nucleares
de indústrias poluentes e de outras obras de grande por
te, susceptíveis de causar danos à vida e a meio ambi
ente, depende da concordâncía das comunâdades direta
mente afetadas em manítestaçâo plebâscítáría, Ora, já
ouvimos falarem sobre isso, quando, há pouco tempo,
tivemos a presença de um representante de agências
nucleares do Sistema Nuclear Brasileiro. Então, essas coi
sas nos levam a crer que a Constituição tem que ser ver
dadeira, fluente, clara, precisa. E foi por essa razão que
busquei essas coisas miúdas que estão aqui e que pare
cem ser multo bonitas. Imaginem eu chegar aqui e de
fender o povo, dizer que vou dar transporte de graça
para o povo, energia elétrica, ninguém mais vai pagar
energia, vai ser tudo de graça.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - V. Ex.a leia
com atenção a primeira parte.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Já li.
Apesar do pouco tempo, já li com toda a atenção. Todo
mundo que não puder pagar, vai ter de graça. Não pode
pagar vai ter de graça. ~ o que está aqui escrito.

O SR. RELATOR (Ly8âneas Maciel) - Não tem nada
disso aí escrito.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Todos
têm direito ao transporte coletivo, à energia, ao sanea
mento". Está aqui, todos têm direito. Está aqui dentro
da Constituição. Se têm direito, é direito, ou há uma
fórmula de camuflar esse direito? Não. Não acho viável
camuflar o direito. Por isso a recusa. Eu sei que isto
não Voai passar, porque o negócio é popular, é bonito. li:
certo você enganar o povo dizendo que vai dar a ele
transporte, saneamento, energia elétrica de graça? Jn mui
to bonito. Mas sei que isto não vai passar. Tenho cer
teza de que a maioria sabe também que não temos con
dícões de fazer isso. Mas estamos aqui votando uma
Ocnstituíçâo chamada "popular". Eu a 'chamaria popu
lar se fosse realmente do interesse do povo; se assegu
rássemos realmente vantagens que fossem beneficiar o
povo Mas só no papel, não. Daí a razão de eu ter apre
sent~do essas emendas: embora tendo sido tudo de aro
gadílho; não é culpa de V. Ex.a nem de ninguém.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - De minha
parte não foi de atogadílho. Passei noites seguidas pre
parando- o relatório.

O SR. CONSTITUINTE JoAO MENEZES - Não, digo
para nós.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - O
Sr. Relator falará no momento devido.

à SR:- CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Hoje, às
8 h da manhã - porque, ontem, fiquei até 8 h da noite
esperando 'para receber isso e não recebi - é que me
entregaram isso. Então, para nós foi de afogadílho, Até
ontem, 8 h da noite, vim aqui e disseram: não está pron
to o relatório. Fiquei esperando. Esta é que é a realidade.
Mas isso também não é importante. Temos que ter agi
lidade e acompanhar o processo. Mas o meu voto para
derrubar essas coisas é no sentido popular. Sou homem
do povo e não quero enganar o povo. Este é o meu ponto
de vista esta é ,8, minha defesa e a faço em qualquer
lugar pOrque acredito que isso é verdadeiro. Daí a razão
de eu ter procurado retirar essas emendas que acho que
são apenas folclóricas. Era isso, Sr. Presidente, 8m. Cons
tituintes, o que queria dizer, embora eu já soubesse que
precisamos de 10 votos. Sei que não vamos conseguir isso.

- Ó SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte Anna Maria Rattes,
para o encaminhamento contrário.
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A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Acredito que a preocupação do meu querido colega João
Menezes é justamente no sentido de que isso se torne um
dispositivo tão mentiroso como aquele "todos são iguais
perante a lei". Realmente é esta a preocupação de S. Ex.a
Estou sentindo isso palpavelmente. Mas o que S. Ex.a não
está entendendo é que somos diferentes neste momento
hist6rico brasileiro. Estamos imbuídos de outra vontade,
de outra conceituação. Queremos leis para serem cumpri
das. Daí a inserção dentro desse texto até do Tribunal de
Garantias Constitucionais. Então, esta será a maneira coer
citiva que vamos ter de fazer com que esses dispositivos
sejam cumpridos.

(Intervenção fora do microfone - IninteligíveD.
A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 

Nobre Constituinte Samir Achôa, gostaria que V. Ex.a me
deixasse, pelo menos, acabar a minha linha de raciocínio.
Depois, se o Presidente me permitir, eu lhe concedo o tem
po necessário. Acho que não é tanto assim. Há o medo
exacerbado de que o povo se volte contra n6s, quando
estamos tentando, pela primeira vez, através de dispositi
vos, fazer com que o povo participe deste processo.

(Intervenção fora do microfone - IninteligíveD.
A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 

Esse parágrafo único, que fala da ampliação das instala
ções de usinas nucleares, nos foi solicitado por um grupo
ambientalista, preservacionista, lá no Estado da Bahia, em
Salvador. Quer dizer, é vontade deles que o povo tenha
mais participação nessas decisões que dizem respeito mais
diretamente aos interesses do :povo de alguma localidade.
V. Ex.a vai me dizer: "Isso é demag6gico; vai haver muito
erro na condução disso". Vai, mas s6 aprendemos errando.
li: preciso que se dê ao povo a oportunidade de participar.
Agora aqui, quando se diz "todos têm direito ao transporte
coletivo", ninguém diz que é gratuito. O povo tem direito
ao acesso ao transporte coletivo, à contemplação do trans
porte coletivo. Ninguém está dizendo que é gratuito. Todos
estão cansados de saber que o povo brasileiro tem de con
tribuir para ter os seus serviços primários contemplados,
e mesmo quando ele contribui e paga seus impostos, ele
não tem esses serviços. Então, isso já está mais do que
sabido e assimilado por todos. O que é importante e novo,
Constituinte João Menezes, é essa oportunidade de partici
pação que V. Ex.as, até por uma questão pragmática, que
rem achar que não tem mais sentido, porque desacreditam
na força do povo organizado.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Constituinte Anna Maria Rattes encerrou a contra-argu
mentação?

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Sim, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Tem
a palavra o Relator para as considerações finais, antes
de passarmos à votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
embora demonstrado várias vezes, está difícil para o Cons
tituinte João Menezes compreender que essa participação
foi proposta em vários lugares, com o sentido exatamente
de permitir que o povo se' manifeste. Mas, no caso da Usina
de Angra dos Reis, apenas para lembrar a V. Ex.a, adquiri
mos uma tecnologia que s6 foi testado em laboratório e
que até hoje não funcionou. A instalação do lixo atômico
seria feita nos mananciais que abastecem Petrópolis, a
cidade da Constituinte Anna Maria Rattes, e que abastecem
o Rio de Janeiro. E o fato de o povo se manifestar vai,
pouco a pouco, permitindo esse tipo de indústria que
piora as qualidades de vida. Ora, essa participação popu
lar na instalação desses grandes projetos, inclusive, esta
belece certas prioridades, considera que, muitas vezes, não

é prioritária uma coisa, mas é prioritária outra. Isso tam
bém foi objeto de manifestações de dezenas de Parlamen
tares e entidades que acham que temos de enfrentar os
problemas da ecologia, da qualidade de vida, da poluição
e outros. Cubatão, aquela cidade, do Estado de São Paulo,
com altos índices de poluição, quase fechou, porque o povo
não opinou sobre a instalação daquelas indústrias. Então,
a presença popular nisso que afeta a vida do povo é um
direito novo e muitas vezes incompreensível para muitos,
mas que está preocupando a maioria da população brasí
leira. Sugiro a manutenção do artigo e a rejeição da pro
posta do Constituinte João Menezes. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pas
sa-se à votação. O Sr. Secretário procederá à chamada dos
Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ORLANDO PACHECO - Sr.
Presidente, a propósito do processo de votação, peço a pala
var, para uma questão de ordem. Sugiro à Presidência exa
minar se temos quorum para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Es
tão presentes 10 dos 19 Srs. Constituintes, portanto a maio
ria absoluta. Continua o processo de votação. O Sr. Secre
tário procederá à chamada dos Srs. Constituintes. Quem
for favorável ao destaque oferecido pelo Constituinte João
Menezes suprimindo o art. 25, vota sim; quem for contrá
rio, vota não.

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Não

tendo atingido o quorum regulamentar, por 9 votos contra
rios e 1 favorável, fica prejudicado o destaque.

Passemos à votação seguinte: Requerimento de desta
que oferecido pelo Constituinte Humberto Lucena.

"Requeiro destaque para a votação em separa.
do da Emenda n.O 1-B-008/4."

Vou ler o texto da Emenda:
"Inclua-se, onde couber, no novo texto consti

tucional o seguinte dispósÍtivo:
"São considerados bens inalienáveis e como

tal imprescindíveis ao bem-estar da Nação, ao seu
progresso e à segurança coletiva, e assim preserva
dos, os valores morais, éticos, espirituais e o equi
líbrio ecológico."

Artigo seguinte:
"Ante graves problemas de calamidade ou ou

tros que. possam surgir, ameaçando a segurança e
o bem-estar públicos, todos são conclamados à so
lidariedade "nacional para a manutenção da justiça
social, da paz, da ordem, do trabalho, dentro das
normas legais estabelecidas. Mediante decreto, a
União, os Estados da Federação e os Municípios
poderão intervir em defesa do povo, no campo
econômico, nos casos de sonegação, especulação ou
calamidade pública."

O SR. CONSTITU'INTE HUMBERTO LUCENA - Qual
é o número?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima 
l-B-008/4. Consta como se fosse l-B-008/9.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não é do Cons
tituinte Humberto Lucena e sim do Constituinte Eliel Ro
drigues.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Sim,
mas S. Ex.a solicitou o destaque dessa emenda. Então, en
quanto o Constituinte, Senador Humberto Lucena localiza
qual foi seu pedido de destaque, passa-se à matéria seguin
te.
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Pedido de destaque assinalado pelo Constituinte João
Rezek:

"Requeiro destaque para a votação, em sepa
rado, do art. 31. Elimine-se do texto as seguintes
expressões: "Voto revocatório ou destituinte."

Pergunto ao Sr. Relator se esta matéria já não foi
prejudicada por votações anteriores. (Pausa.) Tendo sido
prejudicada por votações anteriores, passa-se à matéria
seguinte.

Votação do destaque oferecido pelo Constituinte Hum
berto Lucena:

"Requeiro destaque para a votação, em sepa
rado, da Emenda n.O l-B-044/5."

A emenda é de autoria do Constituinte João Paulo
Pires Vasconcelos, que diz o seguinte:

"Acresça-se ao art. 31, parágrafo único, do
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Cole
tivos e Garantias o seguinte dispositivo:

"A escolha, através do voto e na forma que a
lei definir, dos agentes do Poder Público em car
gos de direção, nos setores diretamente relacio
nados com a vida cotidiana da comunidade, como
habitação e saneamento, saúde e seguridade social,
educação, transporte, segurança e abastecimento,
entre outras."

Propõe o Constituinte João Paulo que os funcionários
públicos dirigentes de órgãos vinculados à habitação,
saneamento, saúde, seguridade social, educacão, trans
(porte, segurança e abastecimento sejam escolhidos pelo
woto,

Destaque oferecido pelo Constituinte Humberto Luce
na.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Huberto Lu
cena, para o encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.
Presidente demais membros da Subcomissão, tenho o
maior apr~ço e respeito pelo Constituinte João Paulo,
cujas intervenções aqui, nesta Subcomissão, são sempre
as mais oportunas possíveis. Pedi o destaque da emenda
de S. Ex.a porque tenho uma convicção pessoal a este
respeito: acho que a nomeação de titulares de car~o~ de
direção, seja nos setores federal, estadual ~u mupIClpal,
deve ser .de livre escolha do Chefe do ExecutIVO. Sao car
gos em comissão, funções de confiança, e que não poderão,
portanto, ficar sujeitos ao voto de determinado setor ~a
admínístração pública, até porque, se aceitarmos esse cri
tério, como aliás tem ocorrido factualmente em vários
setores da administração brasileira, a níveis estadual e
municipal, pode ocorrer uma situação singular. Por exem
plo, um diretor de uma companhia de s:=tneamento q~e
seja escolhido através do voto da comumdade. O PreSI
dente da República, o Governador e o Prefeito o nomeiam.
Em seguida, há uma incompatibilidade insanável entre o
Presidente da República, o Governador e o Prefeito com
aquele titular daquele cargo. Ele perdeu a confiança do
Chefe do Executivo. Pergunta-se: para exonerá-lo terá o
Chefe do Executivo de ouvir também a comunidade, ou
poderá, ele próprio, demítí-Io ad nutum? Então, isso real
mente é uma inovaçao que subverte toda a estrutura da
administração pública. Acho que a Chefia do Executivo
requer a formação de uma equipe homogênea, de confi
ança do Presidente, do Governador, ou do Prefeito. Inclu
sive, a forma como está redigida a emenda do nobre Cons
tituinte João Paulo:

"A escolha através do voto e na forma que a
lei definir, dos agentes do Poder Público em car-

gos de direção dos setores relacionados com a
vida cotidiana, comunidade, habitação etc."

Isso atingirá até, a meu ver, os Ministros de Estado
e os Secretários de Estado, porque eles exercem os cargos
de direção nesses setores. Por que não? Então, por isso,
pedi o destaque, embora louvando a intenção, o propósito
do Constituinte João Paulo, para pedir a rejeição da sua
emenda pela Subcomissão.

o SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência vai conceder a palavra ao Relator, porque
S Ex.a tem um esclarecimento a prestar, no sentido de
que não acolheu, na sua essência, a emenda do Constituinte
João Paulo.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Chamo a aten
ção do Constituinte Humberto Lucena para a pág. 59, § 1.0,
do art. 31. Na verdade, Constituinte Humberto Lucena,
acolhi a emenda porque achei procedente, as alegações do
eminente Constituinte João Paulo, mas entendi também
conforme as observações que V. Ex.a acaba de fazer, qu~
ísso daria uma confusão generalizada e a substituí pelo
§ 1.0, que garante a participação dos movimentos socíaís
organizados na administração pública, no ârrbito do bair
ro, do distrito, do Município, do Estado e da Federação, vi
sando a defesa dos inter-esses da população, a desburocra
tização, e o bom atendimento do público.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - No
parecer de V. Ex.a consta como aprovada.

~O SR RELATOR (Lysâneas Maciel) - V. Ex.a tem
razao.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Por
isso, fiz o destaque.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - No caso, V. Ex.a
retira o destaque?

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Acei
to, no caso, o dispositivo de V. Ex.a
. O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Já está assegu

rado aqui.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Por
tanto, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pas
sa-se à matéria seguinte. Destaque apresentado pelo Cons
tituinte João Paulo:

"Requeiro o destaque, para a votação em se
parado, do art. 47:

"O Congresso Nacional, no prazo máximo de
seis meses a contar da data da promulgação da
presente Constituição, elaborará um Código de
Defesa do Consumidor, que terá, dentre outras, as
seguintes finalidades."

Pergunto ao Constituinte João Paulo, autor do pedido
de destaque do art. 47, se seu destaque é aditivo.

A SRA. ANNA MARIA RATTES - Não, é substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Então, V. Ex.a substitui o art. 47.

O SR. CONSTITUINTE JOãO PAULO - Não. Vamos
instituir um prazo para a elaboração do Código de Defesa
do Consumidor. Proponho seis meses.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Então, trata-se de um destaque apresentando uma emen
da com referência apenas ao prazo. Promulgada a nova
Constituição, de acordo com o anteprojeto, seria aberto
ao Poder Público o prazo de doze meses, para a elaboração
de um Código de Defesa do Consumidor. Propõe o Oons-
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tituinte João Paulo a diminuição desse prazo para seis
meses.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 

concedo a palavra a quem quiser encaminhar a votação.
(Pausa.) Não havendo quem 'queira encaminhá-la, nem
contra nem favoravelmente, concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Apenas queria
lembrar ao eminente Constituinte João Paulo que se trata
da consolidação de diversos dispositivos dispersos. Achü
o prazo de seis meses pequeno. Prefiro adotar a proposta
do eminente Constituinte Samir Achôa, que prevê até
um ano. Consolidar os dispositivos que protegem a econo
mia popular não pode ser feito em um prazo tão curto.
De maneira que sustento a idéia de se manter o prazo
de um .ano.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
O Sr. Secretárío procederá à chamada dos Srs. Consti
tuintes. Quem for favorável ao destaque oferecido pelo
oonstítuínte João Paulo, diminuindo para seis meses o
prazo para elaboração de um Código de Defesa do oon
sumídor, vota sim; quem for pela manutenção do prazo
expresso no anteprojeto, vota não.

(Procede-se à Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Maurílío Ferreira Lima) 

Favüráveis 10, contrários 2. Aprovado o destaque crere
cido pelo Constituinte Jüão Paulo.

Requeirü destaque para a votação em separado do
art. 48, conforme texto em anexo:

"Ficam revogados expressamente os arts. 181
e 182 do texto constitucional vigente, introduzindo
o seguinte, artigo nas disposições transitórias da
futura Constituição: "Nenhuma restrição se admi
tirá ao preceito constítueíonal de que a lei não
poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão de direito individual."

§ 1.0 "Os atos que em virtude dos arts. 181
- e 182... "

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem. Verifico que
um parlamentar está se retirando. Apenas por uma ques
tão de quorum -: estamos no art. 47 - faço um apelo
ao Constituinte João Rezek para que fique, porque faltam
dois artigos apenas. Peço a S. Ex.a um pouquinho mais
de paciência.

G SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Lembro ao ilustre Relator que me parece que o pedido
de destaque oferecido pelo Oonstítuínte João Paulo se
refere à revogação, inclusive, de um artigo da Constitui
ção em vigor. Ora, quando a nova Oonstituíção entrar em
vigor, está revogada toda a oonstítuíção. Então, a Pre
sidência esclarece que julga o destaque prejudicado.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO -- Não é bem
isso, Sr. Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
O texto que V. Ex.a me deu tem a seguinte redação:
"Ficam revogados expressamente os arts. 181 e 182 do
texto constitucional vigente". Ora, o que vai ficar revo
gado é todo o texto eonstítucíonaí.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Permite-me
V. Ex.a um esclarecimento? O caput do artigo é que é
o essencial:

. "Nenhuma restrição se admitirá ao preceito
constitucional de que a lei não poderá excluir da

apreciação do poder Judiciário qualquer lesão dos
direitos individuais."

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Muito bem. Mas, no § 1.0, V. Ex.a diz: "Os atos que, em
virtude dos arts. 181 e 182 do texto constitucional vigente".
- oom« é que vamos incluir no anteprojeto da nova
Constituição uma revogação de artigos referentes a um
texto constítucíonaí que não existe mais? Há uma incoe
rência. O § 1.0 do destaque de V. Ex.a faz menção expressa
ao texto constitucional vigente.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Entãü, que
constasse isso nas disposições gerais e transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Não se pode referir, nas disposições gerais e transitórias
do texto que vai ser aprovado, o texto 'Constitucional
vigente. Este caducou.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Então é uma
impropriedade. ~

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) _
Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Mas a ques
tão substantiva ...

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - En
tão, a questão substantiva poderia ser apenas a redacão
do artigo, que não se refere a nenhum texto constitucio
nal:

"Nenhuma restrição se admitirá ao preceito
constítucíonal de que a lei não poderá excluir da
aprecíação do Poder Judiciário qualquer lesão de
direito individual."

Isto pode ser apreciado.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Então, que
se suprima o § 1.0, mas que se mantenha a questão do
prazo prescricional e que se transmita aos herdeiros a
faculdade prevista no caput deste artigo. Isto é uma aber
ração que não podemos tolerar.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Ferreira Lima) - Per
gunto ao Constituinte João Paulo: com referência ao art.
48 do anteprojeto, o qual S. Ex.a pede destaque para vota
ção em separado, o que propõe exatamente V. Ex.a com
referência ao art. 48?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Proponho que,
talvez, algumas questões não contempladas ...

Então, estou de acordo com todo o artigo e que não
se exclua da apreciação do ...

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Tra
ta-se de emenda aditiva

O SR. CONSTITUINTE JOAO PAULO - Sim, Excelên
cia.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência acolhe como emenda aditiva o destaque do
Constituinte João Paulo, excluindo desse destaque, na for
ma que foi apresentado à Me3a, o § 1.0

Está franqueada a palavra para os Srs. Constituintes
que desejarem encaminhar a votação. (Pausa.) Não ha
vendo quem queira usar da palavra...

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Suprimir ape
nas o § 1.0 e deixar os demais.

O SR. PRESIDENTE (Maurllio Ferreira Lima) - O
Relator também não querendo fazer uso da palavra, pas
sa-se ao processo de votação. Peço ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Srs. Constituintes.
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Trata-se de emenda adítíva em que seria acrescen
tada, onde couber, a seguinte redação: "Nenhuma restri
ção se admitirá ao preceito constitucional de que a lei não
poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer
lesão de direito individual".

A votação é em relação a uma emenda aditiva.
Vai-se adicionar ao art. 48 a redação proposta pelo

Constituinte João Paulo. Quem votar a favor da propos
ta do Constituinte João Paulo, vota sim; quem votar con
tra à adição, vota não.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. presidente,
peço a palavra apenas para fazer uma rápida observação.

Art. 34, página 61:
"A lei não poderá excluir da apreciação do

Poder Judiciário qualquer lesão a direito indivi
dual ou a interesse coletivo."

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Já há essa
redação?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Cons
tituinte João Paulo, o Sr. Relator constata que, no seu
anteprojeto, há esta redação. Se satisfaz a V. Ex.a, não
se procede à votação. Peço que o Sr. Relator leia, por
favor.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - "A lei não po
derá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer
lesão ao direito individual ou ao interesse coletivo".

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - É
exatamente o que V. Ex.a propõe.

O SR. CONSTITUINTE JoAO PAULO - No caso, está
fora do contexto da proposta da anistia.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Não é isso?

O SR. CONSTITUINTE JoAo PAULO - Está fora,
mas a lei não tem efeito retroativo. Desejo corrigir atos
pretéritos de exceção não cobertos. Por isso acho que deve
estar embutido no artigo que explícita, com muita pre
cisão e com muita propriedade, a questão da anistia: ne
nhum ato praticado pode ser excluído da apreciação do
Poder Judiciário, como a Emenda n.O 1 da Constituição,
e os arts. 181 e 182 da Constituição vigente impuseram.

O SR. RELATOR ~Lysâneas Maciel) - Eu tenho ...
O SR. CONSTITUINTE JOAo PAULO - No âmbito

da anistia.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Data venia,

tenho, para mim, que já estão atendidos, mas a Subco
missão é soberana para decidir.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pas
sa-se ao processo de votação. O Sr. Secretário procederá
à chamada dos Srs. Constituintes.

(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 

Aprovado por unanimidade o destaque do Constituinte
João Paulo.

Passa-se à matéria seguinte. Vota-se um pedido de
destaque do Senador Humberto Lucena, que já foi ante
riormente chamado, mas foi necessária uma correção de
número:

"Requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda 1-B 0098-4: da seguinte redação:
suprimam-se os arts. 12 a 17, seus parágrafos, in
cisos e alíneas do anteprojeto."

O Sr. Relator vai dar conhecimento dos artigos cuja
supressão é proposta pelo Senador Constituinte Humberto
Lucena.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.
Presidente, antes de o Sr. Relator fazer a leitura, gosta
ria de esclarecer que realmente fico apenas na supressão
dos arts. 15 e 16.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência, a pedido do autor, corrige o pedido de des
taque: a supressão atinge apenas os arts. 15 e 16, e 8B'US
parágrafos, do anteprojeto original.

Sr. Relator, queira ler os arts. 15 ,e 16.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - "Art. 15. Lei

complementar defínírá os casos... "

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - li:
do anteprojeto original. Peço ao Sr. Presidente para en
caminhar a votação porque posso esclarecer melhor.

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

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Se
nhor Presidente, no projeto original, que em-endei, o Se
nhor Relator, no capítulo dos díreítos ;políticos, inclui as
lnelegíbílídades, que são restrições de direitos ;políticos. Já
disse aqui e repito que acho que, numa democracia, o
ideal seria que não houvesse inelegibilidade. Mas num
País como o nosso, ainda subdesenvolvido poütíeamente,
é claro que temos de manter várias inelegibilidades, para
evitar abuso de toda natureza do ['oder político e econô
mico. Mas no art. 14, o Relator diz o seguinte:

"Lei complementar definirá os 'Casos e os
'Prazos de ínelegtbílídade visando a preservar,
considerada a vida pregressa dos candidatos:

I - o regime democrático."
O SR. RELATOR (Lysâneas Mlliciel) - V. Ex.a me

permite um aparte, eminente Senador?
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Vos

sa Excelência já retirou isso?
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Já retirei.

Então, tem que voltar ao anteprojeto ~tual.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Vos
sa Excelência já retirou, mas V. Ex.a manteve, !porque
lei complementar definirá os casos e os prazos de inele
gibilidade.

O SR. RELATOR (Lysâneas MacÍ!el) - Só pode ser
votado isso, porque íncorporeí várias sugestões de Depu
tados -e modifiquei o anteprojeto. Não podemos votar o
anteprojeto anterior, se me ;permite.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Vou
ler o que ficou lã.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - O que está
agora constando?

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - No
art. 15, V. Ex.a diz:

"Lei complementar definirá os casos e os pra
zos de inelegibilidade."

Então, V. Ex.a remeteu para a lei definir quais são
os casos e os prazos. Em seguida, V. Ex.a, no art. 16,
refere-se à inelegibilidade para os outros cargos, Presi
dente e Vice-Pr-esidente, quer dizer, proíbe a reeleição do
presidente, do více-presídente, de governadores etc. Aí,
estou de pleno acordo, porque realmente trata-se de ma
téria constitucional.

Mais adiante, porque o § 2.° caiu, Vem o artigo. O
que eu queria justamente suprimir eram os arts. 15 e 16,
que V. Ex.a colocou no art. 17. Embora V. Ex.a tenha
remetido para 1e1 complementar os casos e prazos de íne-
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legibilidade, estabelece um elenco de íneleg.bíüdades. A
mínha conclusão é a seguinte: não é que eu seja contr-a
essas inelegibilidades. Acho apenas que isto é matéria de
lei complementar. Se cçíocarmos na Constituição algumas
ínelegíbílídades, como está aqui, que são matéria de lei
complementar, e não colocamos outras, não ficará bem.
Se aceitamos, em princípio, que isto é matéria de lei
complementar, dev-emos deixar o assunto para a lei com
plementar definir.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - V. Ex.a tem
razão. Os dois artigos estão contraditórios. Acho que de
vemos 'eliminar, então, o art. 15, já que V. Ex.a concorda
com os casos de inelegibilidade 'e que o art. 16 foi alte
rado.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Mas
veja Ibem. Se V. Ex.a fizer isso vai revogar toda a legis
lação atual das inelegibilidades e não vai haver mais lei
complementar das íneleglbílldades, porque há outros ca
sos que, a meu ver, devem ser previstos.

O SR. CONSTITUINTE - Isso é um dispositivo para
a lei complementar.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUC:ENA - Sim.
Acho que realmente é uma matéria abrangente que de
Veria ser para leí complementar.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
Presidência esclarece ao Constituinte Humberto Lucena
que o § 2.°, em votação anterior, já caiu.

O SR. ULDURICO PINTO - Sr. Presidente, pela or
dem. A minha sugestão é a seguinte: no art. 15, lei com
plementar definirá os casos e prazos de inelegibilidade.
Seriam, -então, Senador, os prazos de inelegibilidades não
contidos aqui, seriam os demais casos. Far-se-ia uma re
da-ção em que seja possív-el não contradizer o que está
dito aqui. Só isso.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Não
vejo por que se distinguirem as inelegibilidades, deixar
para lei complementar algumas e colocar outras aqui. Ou
colocamos todas na lei complementar ou na Oonstítulção.
É assim que penso.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Bem,
qual é o encaminhamento de V. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUC:ENA - O
encaminhamento é pela supressão do art. 17, somente,

O SR. PRESIDENTE (Maurílio F1erreira Lima) - Do
art. 17 e mais nada?

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Por
que é matéria de lei complementar.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Alguém quer encaminhar contrariamente?

UM SR. CONSTITUINTE - Se pudesse, eu encami
nharia para que fosse trocada a redação do art. 15.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Não, não pode.

O Sr. Relator tem algum esclarecimento a dar ainda?

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Tenho sim,
Excelência. Inelegibilidade e elegibilidade são matérias
constitucionais. Isso é pacífico. Parece-me, Sr. Presidente,
que, para manter o espírito desta Constituição, que é
aprimorar as contradições - e o Senador tem toda a
razão, há uma contradição entre os arts. 15 e 17 -, tenho
a impressão de que não causará nenhum arranhão ao
Regimento acrescentar que lei complementar definirá os
casos e os prazos de inelegibilidade mencionados aqui,
porque matéria constitucional tem que constar aqui.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Só
se V. Ex.a, para concordarmos, colocasse esse art. 115 após
o art. 17 dizendo: lei complementar definirá outros casos.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 

Resolvida a controvérsia, não há necessidade de votação.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Não,

se o Sr. Relator aceitar.
O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Estou plena

mente de acordo. Estão contraditórios os dois dispositivos.
V. Ex.a tem toda a razão.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 
Passa-se à matéria seguinte.

"Requeiro destaque para votação em separado
dos §§ 2.° e 3.°, art. 26."

O pedido de destaque é subscrito pelo Constituinte
João Menezes. Solicito ao Sr. Relator que leia o art. 26,
§§ 2.0 e 3.°

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - "Todos os
cidadãos contribuirão para as despesas públicas segundo
a sua capacidade contributiva.

§ 1.0 - É vedada a existência de contas sigilosas nos
negócios públicos.

§ 2.° - Na fixação de tarifas dos serviços públicos,
será levada em conta a capacidade contributiva dos dife
rentes grupos de usuários.

§ 3.° - Por absoluta incapacidade de pagamento,
ninguém será privado dos serviços públicos de água, esgoto
e de energia elétrica, desde que não ultrapasse 50% da
tarifa mínima fixada pelas concessionárias desses ser
viços".

Note bem, Senador João Menezes, a nova redação,
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) 

Está 'Com a palavra, para o encaminhamento da votação,
o Sr. Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, já deixei expresso o meu posi
cionamento contra esse projeto de lei e esse relatório.
Votei contra, por exemplo, o que contém o art. 26:

"Art. 26. Todos os 'cidadãos contribuirão para
as despesas públicas segundo a sua capacidade
contributiva."

Quem vai determinar essa capacidade contributiva?
Nós já temos o Imposto de Renda. O cidadão paga de
acordo com o Imposto de Renda. Agora, esse artigo diz
que todo cidadão contribuirá para a despesa pública se
gundo a sua capacidade 'Contributiva. Quem vai deter
minar essa capacidade? São coisas assim, de que o rela
tório está cheio, que, se examinássemos calmamente,
teriam que sair. O § 1.0 diz:

"É vedada a existência de contas sigilosas nos
negócios públicos."

Estou de acordo, porque senão o negócio público vai
ter conta dois, como têm o comércio, a indústria e muita
gente por aí.

"§ 2.° Na. fixação de tarifas dos servíeos
públicos será levada em conta a capacidade con
tributiva dos diferentes grupos de usuários."

Ora, isso é utópico. Para falar - como se diz hoje 
caindo na real, isso é coisa utópica. São contra essas
coisas que eu me insurjo. É muito bonito fazer uma
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Constituição que agrade. Quem estiver aqui ouvindo vai
bater palmas e aprovar, mas isso não tem condição de
se realizar. A minha defesa é essa: não enganar o povo.
Sou homem que está na defesa do povo. Não engano o
povo e acho que é um dever nosso não enganá-lo.

Diz mais o § 3.°:
"Por absoluta incapacidade de pagamento

ninguém será privado dos serviços públicos de
água, esgoto e de energia elétrica, desde que não
ultrapassem 50% da tarifa mínima fixada pelas
concessionárias desses serviços."

Aqui também, já que quem não passar de 50% da
tarifa mínima não vai pagar, ninguém mais vai pagar.
Então, meter na Constituição esses dispositivos é pensar
que Oonstítuição é o quê? Constituição, parece-me, esta
belece normas dentro das quais o País tem que se reger.
Contra esses miúdos, esses trocados, dentro da Constitui
ção é a razão da nossa luta desde que se iniciou a votação.

Tinha várias emendas mais a apresentar, todas nesse
sentido. !Retirei-as quase todas, porque temos que discutir
a anistia, que também acho um assunto importante. Então,
deixei apenas uma ou duas, para mostrar pelo menos
as incongruências existentes no anteprojeto. Contra isso
tentei levantar a minha voz aqui, mas não consegui porque
é preciso dez votos e não se consegue ter dez aqui. A
culpa não é nossa, é do Regimento, e também está errada
esta discussão. Vai dar a maior encrenca, como já está
dando, na discussão. Mas quero que fique bem marcado o
meu posicionamento: sou contra por impossibilidade de
aplicação, porque, com isso, teremos apenas uma Oonstí
tuição enganando o povo. Estamos reclamando que a Cons
tituição diz que todos são iguais perante a lei, como disse
a nobre, e minha amiga, inteligente Deputada Anna Maria
Rattes: "Todo5 são iguais perante a lei." Sabemos que não
são. Deviam ser, mas não são. Aqui ainda é pior, porque
diz-se que vai dar, quando não se pode dar. Eis as minhas
razões, que quero que fiquem gravada nesta Constituinte,
para que, amanhã ou depois, não se diga que também fui
nesse balão. Não, não fui nesse balão. Defendo o povo, as
medidas populares, sou homem do povo, mas não engano
o povo. Esta é razão por que apresentei emendas desse
tipo.

O SR. PRESIDENTE (Maurilio Ferreira Lima) - Al
gum Constituinte deseja encaminhar favoravelmente?

Com a palavra a Constituinte Anna Maria Rattes.
A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA iRATTES

Quando falei que todos são iguais perante a lei, quis lem
brar que todos são iguais se forem contemplados de acordo
com as suas necessidades - este é um princípio de igual
dade básico e fundamental - e não de acordo com a sua
capacidade de ter mais ou menos. O que se fala aqui é
numa tarifa de serviços diferenciada e isso é altamente
social. Gostaria que o Constituinte João Menezes levasse
em consideração a finalidade social que existe numa tarifa
diferenciada. Ninguém vai fazer sindicância sobre o poder
aquisitivo de um contribuinte ou de sua família. Vamos
basear-nos nos bolsões de miséria que existem pelos bair
ros. Acho que foi esta a intenção do Relator: profunda
diferenciação social. Evidente que quem mora no Morumbi
não pode pagar a mesma tarifa de quem mora num bairro
pobre de São Paulo. Mas isso é uma tarifa diferenciada,
é uma visão social de uma dificuldade de poder aquisitivo
que existe na sociedade brasileira. Temos que fazer um
texto constitucional que contemple a nossa realidade. A
nossa realidade é esta, que só vai ser corrigida através de
uma tarifa diferenciada, que vai provocar igualdade.

O SR. OONSTITUINTE JOãO MENEZES - Mas como
medir essa diferença?

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Isso já existe em vários Municípios e com pleno êxito.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Mas nem
há possibilidade de fazermos isso, porque num mesmo
lugar temos pessoas de qualidade e de capacidade diferen
cidas.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
V. Ex.a vai me dizer que quem mora na favela tem a mesma
capacidade de quem mora na Avenida Atlântica, no !Rio de
Janeiro?

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Depende.
Há pessoas que têm a mesma capacidade e moram na fa
vela do Rio de Janeiro, que já dispõe até de ônibus elé
trico para seu transporte. Há gente na favela que tem
casa de três andares, de tijolo, etc ...

O SR. PRESIDENTE (Maurício Ferreira Lima) - Fi·
cou acertado que, durante o encaminhamento não have
ria ... Senador João Menezes ...

O SR. 'CONSTITUINTE JOãO MENEZES - A minha
posição é que não se coloque na Constituição coisas que
não se possam cumprir. A minha posição é chamar...

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA !RATTES - O
cumprimento da Constituição vai depender dDS homens,
vai depender dos Parlamentares que ficarem aqui fazendo
as leis ordinárias ...

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - E das
mulheres.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES - E
das mulheres. Estou falando no sentido genérico. Estou
igualando homens e mulheres. Isto vai depender dos Par
lamentares que ficarem aqui postulando pelo cumprimento
dessas leis e pela igualdade para todos. Então, não há o
que temer se escrevermos esse texto e nos responsabili
zarmos pelo seu cumprimento. É muito simples escrever,
virar as costas e dizer bye-bye. Quero ver é fazermos com
que ele seja cumprido. Aí seremos representantes do povo
realmente. (Palmas.)

OSR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Está
com a palavra o Constituinte Orlando Pacheco, autor da
emenda.

O SR. CONSTITUINTE ORLANDO PACHECO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, fiz essa emenda ao § 3.Q
do art. 26, para que se tirasse o dispositivo favorecendo
essa classe menos favorecida da sociedade. Temos tantq,
gente sem condições financeiras e, de repente, aparecem
as centrais elétricas e cortam o fornecimento de energia
elétrica ou água, ficando aquele pobre, que já estava à
margem da sociedade, no escuro e sem água. Então, notem
bem a redação do § 3.0:

"Por absoluta incapacidade de pagament(),
ninguém será privado dos serviços públicos de
água, esgoto e de energia elétrica, desde qye nã@
ultrapasse a 50% da tarifa mínima fixadà ~pelas

concessionárias desses serviços."
Portanto, espero que permaneça este parágrafo. q

objet~vo da Constituição que estamos elaborando é dar.
amplitude de espaço a essa classe menos favorecida dI:\
sociedade e ao Poder Público meios para integrar à socíé-'
dade e dar condições de sobrevivência a essa gente que aí
está à mercê da vida. Se não, para que firmar nova Cons
tituição?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pas
sa-se ao processo de votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Sr. Presidente,
apenas um curtíssimo adendo. Esse sistema de pagamento
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diferenciado, Senador João Menezes, já existe. Aqui em
Oeilândia mesmo, o pagamento é inferior. Devo ainda di
zer a V. Ex.a que, a ser aprovada a supressão, o autor
lembra, com muita propriedade, que as concessionárias
de água e energia elétrica, geralmente empresas públicas,
mostram-se particularmente generosas com entidades co
mo igrej as, associações civis de prestígio etc. Por que não
sê-lo também com a pobreza absoluta? Parece-nos fala
cioso argumentar que o Estado seria gravemente onerado
em decorrência do mandamento constitucional em causa.
O déficit que possa gerar tarifas de água e luz não pagas
pelos absolutamente pobres pode e deve ser coberto pelos
mais favorecidos. Ê o equilíbrio fiscal, de acordo com o
princípio constitucional. Já se faz isso abundatemente com
várias entidades que nem precisam do favor. Por que não
fazê-lo com a pobreza?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pas
sa-se à votação?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Em Cei
lândia há pessoas que podem pagar e outras que não po
dem. Como dividir?

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pas
sa à votação. O Sr. Secretário fará a chamada. Quem
for favorável ao destaque apresentado pelo nobre Senador
Constituinte João Menezes votá "sim"; quem for contrá
rio - permanecendo a redação original do anteprojeto

vota "não".
(Procede-se à votação nomínal.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Serreira Lima) - Re
jeitado o destaque, por onze votos contrários e um favo
rável.

Passa-se à matéria seguinte, pedido de destaque do
nobre Constituinte João Menezes:

"Requeiro destaque para votação em separado
do art. 29."

O Senador desej a esclarecer?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - "Ê asse
gurado a todos o direito de manifestação coletiva em de
fesa de seus intereses ... "

Ê uma emenda que acrescenta e eu a entreguei à Me
sa. Acho que é "de acordo com a lei".

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Serreira Lima) - Aqui
só recebemos este papel. O que propõe V. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - "Ê asse
gurado a todos o direito de manifestação coletiva em de
fesa de seus interesses, incluída a paralisação do trabalho
de qualquer categoria sem exceções".

Então, acho que a emenda que entreguei à Mesa, num
papel comprido, de que foi dada cópia - não essa peque
na que assinei hoje - deíxeí na Secretaria. Apenas acres
centei "de acordo com a lei". Do contrário, todo mundo
pára, não há lei para resolver isso. Todo mundo que re
solver parar, pára: a Câmara funciona e ninguém vem
trabalhar hoje; trata-se de direito coletivo. Não há lei
para regular. Parece engraçado, mas é verdade. Então,
emendei e entreguei à Mesa. Acrescentei apenas "de acor
do com a lei". Quer dizer, a pessoa vai parar, mas há
uma lei que regulamenta.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Serreira Lima) - O
pedido de destaque do S.enador João Menezes acrescenta
a expressão "de acordo com a lei" ao art. 29.

Concedo a palavra ao Constituinte João Paulo, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr. Presiden
te, Brs, Constituintes, no que toca principalmente ao que
se refere ao direito de greve, todas as vezes em que essa
questão foi remetida para a legislação complementar o
fói muito mais para suprimir o direito do que para regu
lamentar o exercício. Teríamos que partir de um direito
primário, que é o de recusar o seu trabalho. Se não hou
ver isso, seja em qualquer circunstância, em qualquer ca
tegoria, seja individual ou coletivamente, teremos o tra
balho forçado. Verificar uma forma de não faltar para
as comunidades o serviço essencial a elas é um dever da
categoria que vai deflagrar greve. Querer orientar-se
pela exceção é inadmissível. O exercício da greve foi su
primido por vários dispositivos legais, chegando até ao
absurdo de se colocar a atividade bancária como um ser
viço essencial à segurança nacional, dando aos banqueiros
prerrogativas, além das que já têm de expropriar toda a
riqueza nacional. Isso foi feito excepcionalmente e essa
legislação excepcional sobrevive até hoje. O direito de
greve ,e o direito de paralisar o trabalho pertencem àque
les que o exereítam, Não se pode remeter à legislação com
plementar esse exercício, que é um direito individual e
coletivo contido na Constituição. Ele tem que estar contido
aqui, sem qualquer restrição, a ser remetido para a legis
lação complementar.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - En
caminhando negativamente o Constituinte João Paulo, a
Presidência pergunta se o autor ou outro Constituinte de
seja encaminhar favoravelmente. (Pausa.) Não havendo
ninguém, passo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Vejo certa pro
cedência nas observações do Senador João Menezes, mas
essa preocupação foi absorvida pelo § 2.°, que arremata
que "os abusos cometidos sujeitam os seus responsáveis
à pena da lei". Agora, o princípio defendido pelo eminente
Constituinte João Paulo é da maior validade. A legislação
especifica sobre direito de greve que tem sido baixada
neste País, especialmente nos últimos anos, foi feita no
sentido de negá-lo, remetendo sua regulamentação para
lei complementar, o que é altamente perigoso. O § 2.° con
templa essa preocupação com os excessos eventualmente
cometidos. Sou pela manutenção do dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pas
sa-se à votação. Peço ao Sr. S·ecretário que proceda à cha
mada dos Srs. Constituintes. Aqueles que votam favora
velmente à emenda sugerida em destaque pelo Senador
João Menezes, que acrescenta "de acordo com lei com
plementar", votam sim; quem for contrário, vota não.
Passa-se à chamada.

(Procede-se à chamada nominal para vota
ção.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Con
siderada prejudicada a votação. Por onze votos a um, re
jeitada a emenda.

Passa-se à matéria seguínte, última da pauta dos tra
balhos. Votação de destaque oferecido pelo Deputado Samir
Achôa.

"Requeiro destaque, para votação em separado
da Emenda n.> lB0076, número três, para acres':
centar ao art. 17 do anteprojeto, em caso de ínele
gibilidades."

Passo a ler o texto:
. "São também inelegíveis os dirigentes partídá

rIOS que exerçam cargos nas respectivas comissões
executivas, quer federal, estadual ou municipal a
não ser que se licenciem de seus cargos partidários
pelo menos seis meses antes das eleições a que
pretendam concorrer; os condenados por crimes de
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qualquer natureza, desde que a pena tenha sido su
perior a dois anos de reclusão, cuja sentença tenha
sido transitado em julgado, a não ser que devida
mente reabilitados perante a Justiça competente;
os devedores de importâncias superiores a cin
qüenta salários mínimos, cujos débitos estejam
sendo cobrados judicialmente e não garantam a
execução com bens suficientes; os réus denuncia
dos em mais de três processos, nos quais a pena
mínima de cada um seja superior a um ano de
reclusão."

Não estando o autor presente, esta Presidência pergun
ta se há algum Constituinte que queira encaminhar a vota
ção favorável ou contrariamente à proposição.

Não havendo quem queira encaminhar e sendo uma
emenda aditiva, não havendo razão para o Relator falar,
passa-se à votação. Quem for favorável à emenda do Depu
tado Samir Achôa vota sim, quem for contrário vota não.

Passa-se à chamada nominal.
(Chamada nominal para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - A
emenda foi rejeitada por 10 votos contra dois. última ma
téria da pauta, com duas abstenções. Está encerrada a vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.
Presidente, para um esclarecimento, e ao mesmo tempo
uma petição a V. Ex.a Gostaria que da Ata desta reunião
constasse o meu voto favorável ao voto destituinte, àquele
dispositivo que, por equívoco, na hora de contagem, foi
tomado meu voto como contrário, até porque apresentei
emenda estabelecendo que a lei complementar deveria ser
sancionada dentro de 180 dias. Pareceria até uma contra
dição da minha parte.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO - Sr. Pre
sidente, há um destaque que propusemos e não foi votado,
feito pelo Deputado Domingos Leonelli. :É a última emenda
e gostaria que a submetesse a votos.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Pe
dido de destaque do Deputado Uldurico Pinto, porque, an
tes, este pedido de destaque havia sido assinado pelo Depu
tado Domingos Leonelli, mas, não sendo membro da Sub
comissão, o Deputado Uldurico Pinto, como membro da
Subcomissão, subscreve o pedido de destaque:

"Requeiro destaque, para votação em separado,
da emenda n.O lB0054, sobre os direitos dos mora
dores. No capítulo referente aos direitos políticos
da soberania, suprima-se o art. 1.0 e seus parágra
fos."

:É uma emenda aditiva, que diz o seguinte:
"Acrescente-se novo artigo ao capítulo dos di

reitos coletivos.
Artigo São direitos dos moradores e de suas

associações: os moradores dos bairros urbanos,
conjuntos habitacionais, distritos ou povoados têm
o direito de se organizarem em associações únicas
por bairros, distritos ou povoados, com um mini
mo de 350 unidades de moradias familiares; as as
sociações de moradores, legalmente constituídas de
capacidade processual, para defesa judicial ou ad
ministrativa dos interesses por ela representados,
podendo intervir como terceiro ínteressado ou
substituto processual. :É assegurada à associaçao de
moradores a representação direta ou indireta nos
conselhos e órgãos colegiados municipais, estaduais
ou federais cuja competência envolva interesse
dos moradores representados. Compete às associa
ções dos moradores defender os direitos e os ínte-

resses dos cidadãos residentes nos bairros, distri
tos ou povoados em que estiverem organizadas.
Nenhuma associação de moradores poderá sofrer
intervenção, ser suspensa ou dissolvida pela auto
ridade pública, senão por decisão judicial, garan
tindo amplo direito de defesa. A assembléia geral
é o órgão deliberativo supremo das associações de
moradores, sendo de sua competência exclusiva

- aprovar-lhes os estatutos, deliberar sobre suas fi
liações, federações ou confederações, contribuição
financeira e eleição para os cargos diretivos."

:É uma emenda aditiva, cujo teor acabei de dar conhe
cimento aos Srs. Constituintes.

Passa-se à fase de encaminhamento de votação. Não
havendo quem queira encaminhar a votação, passa-se à
fase de votação.

O SR. RELATOR (Lysâneas Maciel) - Só quero dizer
que a emenda do nobre Deputado Leonelli é da mais alta
importância, mas cabe uma observação: isso não é maté
ria, como direito do consumidor, para ser incluído na
Constituição. Queria lembrar, conforme o parecer que de
mos, que fomos favoráveis a ela no mérito, mas está pre
judicada, porque os dispostivos contidos nos incisos III e
IV foram contemplados no art. 31, inciso I, do parágrafo
único. Os incisos I, lI, III, V e VI foram amparados pelo
art. 27, §§ 1.0 e 3.° :É uma medida de alta importância, mas
estão amparados nos arts. 27, 31 e 29 do anteprojeto. Esta
matéria, também, a rigor, não é matéria a ser íncluída no
texto constitucional. Votamos pela prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Esta
Presidência pergunta ao autor do destaque se está confor
mado com estes esclarecimentos dados pelo Sr. Relator, o
que implicaria a retirada do destaque e a anulação do
processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO - Gosta
ria que a submetesse à votação.

O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Sub
meto à votação. Quem for favorável vota sim, quem for
contrário vota não.

Passa-se à chamada nominal.

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Maurílio Ferreira Lima) - Está

prejudicada a emenda, por não obter o quorum regulamen
tar: são 9 votos contrários e 3 favoráveis. Está encerrado
o processo de votação. A Presidência suspende a sessão por
15 minutos para redação e assinatura da Ata e esclarece
aos srs. Constituintes que a presença é indispensável para
a discussão e aprovação da Ata, que é o ato complementar
formal dos trabalhos.

Está suspensa a reunião.

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES
DE SISTEMA DE GOVERNO

Subcomissão do Poder Executivo
s.a Reunião Ordinária realizada em 13 de maio de 1987

As dez horas e trinta e cinco minutos do dia treze
de maio de mil novecentos e oitenta e sete, reuniu-se a
Subcomissão do Poder Executivo, em sala própria do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência
do Sr. Albérico Filho. Compareceram os Senhores Cons
tituintes: Albérico Filho (Presidente), José Fogaça (Rela
tor), Agassiz Almeida, Aloysio Teixeira, Bonifácio de An
drada, Dalton Canabrava, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,
Erico Pegoraro, Expedito Machado, Genebaldo Correia,
Hugo Napoleão, Humberto Souto, Jorge Leite, Jutahy
Júnior, Leur Lomanto, Maurício Pádua, Miro Teixeira,
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Vivaldo Barbosa, Milton Reis, Costa Ferreira, José Geraldo
e Nelson Carneiro. Havendo número regimental, o Sr. Pre
sidente, dando início aos trabalhos, solicitou à secretária
que procedesse à leitura da Ata da reunião anterior, que
foi aprovada por unanimidade. Após a leitura do expe
diente, que constou de: 1) Ofício n.? 189/87, do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte ao Presidente da
Subcomissão do Poder Executivo, em que comunica a deci
são daquela Presidência, quanto à alteração da propor
cionalidade partidária, no tocante à representação do
PIv.lDB -e, 2) cópia do Ofício n.? 087/87, do Sr. Consti
tuinte Euclides SCalco, Primeiro-Vice-Líder do PIv.lDB, ao
presidente da Assembléia Nacional Constituinte, comuni
cando a transferência do Sr. Miro Teixeira da Subcomis
são do Poder Legislativo, para a Subcomissão do Poder
Executivo, ° Sr. Presidente passou à ORDEM DO DIA que
constou do seguinte: discussão do relatório e do antepro
jeto de Constituição apresentado pelo Sr. Relator, Cons
tituinte José Fogaça. Antes de passar a palavra ao Relator,
o Sr. presidente resolveu as questões de ordem suscítadas
pelos Srs. Expedito Machado, Henrique Eduardo Alves,
Jorge Leite, Milton Reis, Vivaldo Barbosa, Genebaldo Cor
reia, Erico Pegoraro, Mauricio Pádua, Miro Teíxeira e
Cunha Bueno. A seguir, o Sr. José Fogaça, já com o uso
da palavra, proferiu exposição sobre o relatório e o ante
projeto de Constituição de sua autoria. Apartearam-no
os seguintes Constituintes: Genebaldo correia, Jorge Leite,
Humberto Souto, Henrique Eduardo Alves, Milton Reis,
Bonifácio de Andrada, Erico Pegoraro, Vivaldo Barbosa,
Agassíz Almeida, Miro Teixeira e Nelson Carneiro. Logo
após o Sr. Presidente submeteu à deliberação do Plenário
a proposta do Sr. Jorge Leite, no sentido de que os deba
tes fossem transferidos para a próxima reunião, respei
tando-se as inscrições já realizadas. Em votação, esta foi
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar
e sem que nenhum dos presentes desej asse fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente encerrou a reunião às treze horas.
As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão a inte
grar a presente Ata. E, para constar, eu Iole Lazzarini
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião da Subco
missão do poder Executivo.

A Sr.a Secretária procederá à leitura da ata da reunião
anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião anteríor.)
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Há expediente

a ser lido.
(Leitura do expediente.)

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presí
dente, pela ordem. Nesta Subcomissão, o PIv.lDB ficou com
quantos membros?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ficou com
13 membros.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Os outros
partidos tinham 9?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tinham 12.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Pelo rela
tório que tenho, do Relator da Subcomissão, o PFL
tem 5... 6, 7, 8, 9.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não consta
o nome do membro do PDT porque ele é o 1.o-Vice-Pre
sidente; do PDS só consta um porque o Constituinte César
Cals Neto também é o 2.°-Vice-Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - V. Ex.a tem
razão. Então o PIv.lDB ficou com 13, e os demais partidos
ficaram com 12?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ficaram 13
para o PIv.lDB e 12 para os demais partidos.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Antes de

passar a palavra ao Constituinte José Fogaça, para fazer
a apresentação do anteprojeto de nossa Subcomissão,
gostaria de dízer, a título de lembrança para os nossos
companheiros de Subcomissão, que hoje começa o prazo
para a apresentação de emendas. Conseqüentemente, tere
mos os dias 13, 14, 15, 16 e 17 para a apresentação das
mesmas, ou seja, de hoje até domingo estaremos na fase
de discussão e apresentação de emendas.

Quero, portanto, propor aos membros desta Subco
missão - e até pôr minha proposta em votação, se for
o caso - que a partir de hoje tenhamos sessões 'Conse
cutivas, a partir das ,10 horas da manhã.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO - Até
que horas?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Logicamente,
de acordo com o próprio Regimento, até o início das
sessões plenárias da Constituinte. Havendo necessidade,
reunír-nos-emos após o término da própria sessão da
Constituinte, ou seja, a partir das 18h30min, se não me
engano.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO _
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. Gostaria de
saber da Presidência qual o horário das sessões ordi
nárias da Subcomissão. Acho isso muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Elas come
çariam às 19h30min, horário regimental.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO - E o
final?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nossas reu
niões irão, naturalmente, até o horário em que começa
a sessão da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO _
Sr. Presidente, data venia, qualquer movimento, nesta
Casa, tem início e tem fim. Qual seria o horário do início
da sessão, e quando terminaria?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O início é
a partir das 9h30min e o término às 13h30min.

Concedo a palavra ao Constituinte Henrique Eduardo
Alves, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO ALVES
Houve uma proposta no Plenário, ontem, não me

lembro bem que parlamentar a fez. Em virtude de sábado
e domingo serem os últimos dias para apresentação de
emendas, gostaria de saber se as Subcomissões deixariam
um funcionário ou seu representante de plantão para
receber :propostas no sábado e domingo, a qualquer hora.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Teremos
plantão no sábado e no domingo a partir das 9h.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO ALVES
- Para recebimento de emendas a qualquer hora?

O SR. PRESIDENTE (Albéríco Filho) - Receberemos
as emendas até o dia 17, ou seja, domingo, às 18h, através
de um plantão na Subcomissão. De acordo com o Regi
mento, o nosso Relator terá, a partir de então, o prazo
de três dias para emitir o parecer sobre as emendas.
E logicamente no dia 21, quinta-feira, teremos a votação
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final do anteprojeto da nossa Subcomissão. Nesse dia,
o Relator apresentará seu parecer final para a votação
sobre as emendas.

Com a palavra o Sr. Constituinte Jorge Leite, .pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Presi
dente, quero indagar se o prazo para a votação final é
improrrogável.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - É impror
rogável. Termina quinta-feira, dia 21.

Com a palavra o Deputado Milton Reis, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr. Presi
dente, a título de colaboração, tão-somente, informo a
V. Ex.a que na Comissão de Sistematização, da qual sou
membro efetivo, temos três horas de sessão, prorrogável
por mais uma hora, a fim de que os trabalhos possam ser
ordenados. Entretanto, combinamos que, se houver maté
ria de importância transcendental, poderemos convocar
reunião extraordinária. Sugiro, pois a V. Ex.a que examine
essa possibilidade, porque em outras subcomissões o cri
tério é o mesmo: três horas e mais uma de prorrogação,
desde que haja matéria para tanto.

O SR. PlRESIDENTE (Albérico Filho) - Correto. In
clusive temos agido desta maneira. Normalmente temos
sessão até às 12h30min prorrogável por mais uma hora, e,
quando necessário, há convocação de sessão extraordiná
ria.

Com a palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa, pela
ordem.

O SR. VIVALDOBARBOSA - Peço um esclarecimento,
Sr. Presidente. Qual o tempo que teremos para votar o
anteprojeto? O dia parece-me que é 21. Quantas horas
teremos para realizar essa votação? O projeto, natural
mente será extenso, com muitos artigos, parágrafos, e
haverá, certamente, muitos encaminhamentos. Seria con
veniente a previsão de tempo bastante para a realização
da votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nós recebemos
a cópia do Regimento Interno para o funcionamento das
subcomissões e há uma norma padrão para todas elas, que
diz:

Da Votação

Art. 17. A votação do anteprojeto far-se-á
em globo, ressalvadas as emendas e os destaques
concedidos.

Art. 18. As emendas serão votadas em globo,
conforme tenham parecer favorável ou contrário,
ressalvados os destaques concedidos.

Art. 19. No encaminhamento da votação po
derão usar da palavra, por 3 (três) minutos, um
membro a favor e outro contra.

Art. 20. Verificada a inexistência de quorum
para votação, o Presidente poderá suspender a
reunião pelo tempo necessário à sua complemen
tação.

Art. 21. Concluída a votação, será elaborada
a redação final do anteprojeto, com as emendas ou
alterações decorrentes de seu resultado.

Então, o processo de votação está praticamente aberto.
O Sr. Constituinte perguntou qual o tempo de duração que
poderá ter a sessão de votação final do anteprojeto. Li os
artigos que tratam do processo de votação, a fim de que
V. Ex.as deles tomassem conhecimento. É praticamente
impossível dizer, hoje, o tempo que vai durar essa sessão,

mas fica implícito que durará o tempo necessário para que
seja discutida toda a matéria, o aproveitamento de emen
das ou não, dentro do processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Peço
um esclarecimento adicional. O relator apresentará seu
parecer sobre as emendas no dia 21; então, conheceremos
o parecer do relator. Vamos votar as emendas e fazer os
destaques também no dia 21?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - 'I'ambérn no
dia 21.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - O dia
de apresentar os destaques é 21. A discussão e a votação
serão dia 21 também?

O SR. PiRESIDENTE (Albérico Filho) - Não, só a re
dação. A apresentação do parecer sobre as emendas e a
votação serão no dia 21. A partir de hoje o relator irá
expor o seu anteprojeto. Logicamente, passa-se à fase de
discussão. Também vão ser apresentadas as emendas. Aliás,
o anteprojeto será discutido, as emendas, não.

Com a palavra o Sr. Constituinte Genebaldo Correia,
pela ordem.

O SR. CONTITUINTE GENEBALDO CORREIA - Per
cebo, Sr. Presidente, que a grande preocupação da maioria
dos membros desta subcomissão é quanto ao prazo para
discussão da matéria, o que realmente irá permitir o posi
cionamento de cada um até - quem sabe? - a possibili
dade de introduzir algum aperfeiçoamento na proposta
do eminente relator. Então, creio que poderíamos antecipar
a discussão, como sugere o nosso companheiro, o eminente
Constituinte Miro Teixeira, para que não ficássemos com
esse prazo restrito, que permite apenas que um fale a favor
e outro contra, por três minutos. Isto para que possamos
enriquecer a discussão, para que a discussão não seja
travada no dia da votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho, - Sr. constituin
te Genebaldo Correia, vou ler para V. Ex.a a parte do regi
mento que trata da discussão.

Da Discussão

Art. 14. Durante a discussão do anteprojeto o
relator usará da palavra pelo prazo de trinta mi
nutos.

Art. 15. Ao membro da subcomissão será con
cedida a palavra, durante a discussão, pelo prazo
de 15 minutos e ao constituinte não-pertencente à.
subcomissão, pelo prazo de 5 minutos, improrrogá
veis.

Parágrafo único. Serão admitidos apartes,
desde que concedidos pelo constituinte que estiver
com a palavra e por prazo não-superior a 2 (dois)
minutos, deduzidos do tempo do orador.

Art. 16. Ao final da discussão serão concedi
dos mais 30 (trinta) minutos ao relator, para con
siderações finais, sem apartes.

Com a palavra, pela ordem, o constituinte Erico Pe
goraro.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Indago
a V. Ex.a, visto que já conversamos pessoalmente sobre o
assunto, se todos os constituintes poderão apresentar
emendas ou apenas os membros da subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não existe,
ainda, uma definição neste sentido. Mas pelo próprio re
gimento está implícito. Entendo isso, Logicamente, deverá
vir da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte uma
comunicação especial neste sentido.
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o SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - A Co
missão Temática fez essa indagação à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, e tenho a impressão de que nós ...

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Tenho a
impressão que só os membros da subcomissão podem
emendar.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - O Regi
mento da Câmara é que diz isso. O Regimento da Constitui
ção não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Mas po
demos usar o Regimento da Câmara subsidiariamente.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Como
somos democráticos, poderíamos abrir essa possibilidade a
todos os constituintes. Que nesta subcomissão, porque dela
fazemos parte, todos possam apresentar emendas e suges
tões, uma forma adequada de serem ouvidos todos os 559
constituintes. A subcomissão não se aplica o Regimento da
Câmara, porque esta não é uma subcomissão da Câmara,
mas da Constituinte. Portanto, se o Regimento da Consti
tuinte é omisso, talvez pudéssemos, por deliberação do Ple
nário, possibilitar a apresentação de emendas a todos os
deputados e senadores constituintes que não são integran
tes desta subcomissão. Seria um procedimento até lógico,
se pudéssemos adotá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Nobre Consti
tuinte Erico Pegoraro, vou fazer a leitura de um expediente
do Presidente da Comissão Temática:

"Na atual fase dos trabalhos constituintes, cabe
aos relatores apresentar anteprojeto dos capítulos
constitucionais concernentes a cada subcomissão.
Após a apresentação dos anteprojetos começa a
correr o prazo de cinco dias para a apresentação
de emendas."

Diz o § 1.0 do art. 17 do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte:

"O anteprojeto será distribuído, em avulsos,
aos demais membros da subcomissão para, no pra
zo dos cinco dias seguintes, destinados à sua dis
cussão, receber emendas."

No contato com relatores e presidentes das subcomis
sões. surgiram dúvidas sobre quem poderia emendar o
anteprojeto. Qualquer constituinte ou somente os membros
das subcomissões? E o Presidente de Comissão Temática,
que não pode ser membro das suas subcomissões, deixa
ria de participar da elaboração constitucional nesta pri
meira fase? As soluções internas para estas e outras ques
tões deverão ser resolvidas através de questões de ordem.
Entretanto, o Regimento Interno da Constituinte parece
não prever recurso da decisão proferida pelo Presidente.
õomo proceder nesses casos?

São dúvidas. Sr. Presidente que precisam de solução
imediata, pois o prazo de cinco dias esgota-se nesta semana
e precisamos definir uma posição única para todas as sub
comissões.

Assim, solicito a manifestação de V. Ex.a sobre as dú
'Vidas suscitadas.

Constituinte Oscar Corrêa, Presidente da Comissão de
Úrganização dos Poderes."

Està solicitação foi feita ontem, dia 12. Ainda não obtí
'Vemos a resposta oficial do Presidente Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alberictll!'ilho) - Com a palavra
o Constituinte Expedido Machado, pela ordem.

O SiR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO - O
que se coloca, preliminarmente, em termos de esclareci
mento para esta subcomíssão, são os planos e as etapas que
devem ser vencidas por esta subcomissão. Art. 17 do Regi
mento Interno parece que esclarece a matéria convenien
temente. O art. 17 estabelece que o relator da subcomissão
tem trinta dias para apresentar relatório fundamentado
com anteprojeto do capítulo constitucional. Parece que o
relator não necessitou de trinta dias, tanto que já apre
sentou o anteprojeto, que está distribuído em avulsos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Informo a
V. Ex.a que o prazo de trinta dias foi rigorosamente cum
prido. Só foi apresentado dia 11, porque o início dos tra
balhos da subcomissão foi dia 9.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO - En
tão essa primeira etapa ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Já foi ven
cida.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO 
já foi vencida.

O § 1.0 diz:

"O anteprojeto será distribuído, em avulsos,
aos demais membros da Subcomissão para, no
prazo dos cinco dias seguintes, destinados à sua
discussão, receber emendas."

Quer dizer, o Regimento já estabeleceu que, após a
distribuição em avulsos, do anteprojeto do Relator, a
Subcomissão abre um prazo de cinco dias para a dis
cussão e, apresentação de emendas,

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Correto.
O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO 

Perguntaria a V. Ex.a : Qua:ndo começará esse prazo?
O SR. PRESIDENTE (AlJbérico FilJho) - Hoje, dia 13.
O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO 

Então, até domingo ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Até domingo
estaremos na fase da discussão...

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO 
.. , está aberto o prazo para a discussão e apresentação
de emendas. •

Somente após essa fase é que a Subcomissão poderá
entrar na fas,e de votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Correto.

O SR. CONSTITUINTE EXPEDITO MACHADO 
Esse é o pensamento da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não, do Re
gimento.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO PÁDUA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pa
lavra o nobre Constituinte Maurício Pádua, pela, ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO pADUA - Ape
nas para um 'esclarecimento, Sr. Presidente. Esse prazo
é para o recebimento das emendas?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Para dis
cussão do anteprojeto e reeebímento das emendas.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO PÁDUA - Qual
o prazo para ,a díscussão das emendas?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não exíste,

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO PÁDUA - Não~
existe prazo para a discussão das emendas?
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o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pelo Regi
mento' mão, No dia 21, o Relator irá apresentar o pare
cer sobre as emendas, e se ínícíará o processo de dis
cussão.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO PAnUA - Então,
só vamos discutir o parecer do Relator, 'e não as emen
das?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - li: isso mes
mo. É regimental.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO PAnUA - So
mente no dia 21?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Somente no
dia 21 será a discussão.

O SR. CONSTITli"'INTE ERICO PEGORARO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (ALbérico Filho) - Com a pala
vra o nobre Constituinte Erico Pegoraro, pela ordem.

O SR. OONSTITUINTE ERICO PEGORARO - No
artigo que dispõe soIbore o recebimento das emendas, esse
prazo de cinco dias - subentende-se - é !para a dis
cussão também. Não só a apresentação de emendas, mas
a própria discussão das emendas será feita nesse prazo
de cinco dias. Não é, nobre Oonstítuínte Miro Teixeira?
Essa é a nossa interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Os cinco
dias são para díscussão do anteprojeto,

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - O art.
tígo diz: "... destinados à sua discussão, receber emen
das."

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Receber
emendas, não diz discuti-las.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pa
lavra o nobre Constituinte Miro Teixeira, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXELRA - Imagi
no que, ao ser apresentada a, emenda, ela será exami
nada pelo Relator, que poderá acolhê-Ia ou não. No pro
cesso de votação, durante a apresentação do parecer do
Relator, é claro que poderá haver discussão dessas emen
das. li: claro que se poderá 'Pedir destaque para elas. li:
claro que se poderá rejeitar, até em bloco, o parecer do
Relator, e a Presídêseía designar alguém para... Isto
em tese, porque o Relator fez um grande trabalho. Ape
nas em tese, é claro que se poderá reí eitar o 'Parecer do
!Relator e a Presidência designar alguém para redigir o
vencido. Penso que a emenda reíeítada pelo Relator não
está com a sua discussão afastada pelo Plenário da Co
missão. É a questão que encaminho à Mesa, para escla
recimento aos srs. Membros.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Presi
dente, p-eço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (ALbérico Filho) - Com a pala
vra o nobre Constituinte Jorge Leite, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - O § 3.0 do
art. 17 diz o seguíne:

"As emendas rejeitadas serão arquívadas, po
dendo, entretanto, ser reapresentadas nas demais
fases da elaboração da Constituição."

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Correto.
O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Rej'ei

tadas ipOr quem?
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pelo Relator

da Subcomissão.

o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Pelo
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - E aprovada
em plenário, logicamente.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O que
é aprovado e reieítado é só pelo Plenário.

(Tumulto.)

. O SR. CONSTITUINTE JORGE DEITE - Sr. Presi-
dente, assegure-me a palavra por favor.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra, pela ordem, o Constituinte Jorge Leite.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Exatamen
te para abrir a discussão, passo a ler o seguinte artigo
do Regimento lnterno:

"O anteprojeto será dístríbuído, em avulsos,
aos demais membros da SubcOmissão para, no
!prazo dos cínco dias seguintes, destínados à sua
discussão, receber emendas."

Então, estamos entrando no 'Prazo.
"§ 2.° Encerrada a discussão, o Relator terá

72 horas" - a partir de segunda-feira - "para
'emitir parecer sobre as emendas, sendo estas e
o anteprojeto submetidos à votação."

.Agora, vamos entrar na fase de votação. Então, sem
pr-ejuízo de tudo o que está definido, o que não se con
seguir, temos assegurado, no § 3.°...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Exato. Pos
teriormente ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O Cons
tituinte Jorge Leite, ao ler o § 2.°, acentuou:

"Encerrada a díscussão, o Relator terá 72
horas para emitir parecer sobre 00 emendas, sen
do estas e o anteprojeto submetidos à votação."

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Na votação,
vamos aprovar as emendas ou não. Está definido no Re
gimento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não ficando
preiudícados, podendo até, no decorrer dos trabalhos da
própria Constituinte, serem reapresentadas,

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Então, o
§ 2.0 assegura a todos os Constituintes ° díreíto à dis
cussão das 'emendas.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pa
lavra o Relator para fazer não só a explanação do seu
anteprojeto, mas também para, dar uma explicação geral.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não quero, desde
logo, sustar os debates; quero entrar na discussão sobre
a aplicação do Regimento aos nossos trabalhos,

Teremos, 'até domingo, a apresentação de emendas,
as quais não estarão sendo discutidas para votação. Mas
nada impede qu-e o' Deputado, ou o senador Constituinte,
ao apresentar a sua, emenda à Mesa, por sua ínícíatíva,
dê conhecimento ao Plenário do que está propondo adi
tar ao anteprojeto e, com isso, sucitar o debate - eu
não usaría a palavra discussão, porque discussão é o que
formalmente, antecede à votação - em torno de sua
proposição. Quer dízer, nada impede que o Constituinte
1'01' sua iniciativa, ao apresentar a emenda e entregá-la
à Mesa da Subcomissão, abra o debate em torno dessas
emendas, até :porqu~ há uma série de pontos que não
são consensuais, são extremamente polêmlcos e depen
derão de votação:' Este Relator deseja não mais do que
reproduzir, no seu relatório, que seja o resultado dessa
votação.
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Portanto, até seria de bom alvitre, seria recomendá
vel que, se as emendas fossem apresentadas desde hoje,
nas reuniões subseqüentes os apresentadores trouxessem
o tema de sua emenda para debate, para análise, a fim
de que não tivéssemos, então, num único dia, que será o
dia 22, naquele prazo exíguo de quatro horas, de dissecar
cada emenda, o que realmente impossibilitaria um tra
balho mais profundo, feito com mais seriedade.

Com isto tento responder ao questionamento levan
tado pelo Constituinte Erico Pegoraro, no sentido de que
as emendes, oficialmente, são discutidas junto com a vo
tação, no dia 22, após a apresentação do parecer do Re
lator, mas nada impede que elas sejam públicas e deba
tidas abertamente nas reuniões que, teremos daquí por
diante, até quinta-feira, dia 21. Até porque o projeto já
é público, quem tem de dar a público as emendas é o
próprio autor.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Pela ordem,
Sr. Pr.esidente. :Ê um apelo que faço 3iO nobre, Relator
no sentido de que, se ele puder, dentro desse espíríto
democrático que acabou de colocar, procurando facilitar
os trabalhos, antecipe na medida do possível, o seu tra
balho. Ao invés de 72 horas, se S. Ex.a pudesse trabalhar
com 24 horas, teríamos mais 24 horas para que, dentro
desse espírito democrático, fosse ampliado o debate em
torno das emendas ao projeto. seria uma grande colabo
ração.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Tentaremos fazer
isso, nobre Constituinte Jorge Leite, dependendo do vo
Iume de emendas que forem apresentadas. Dependendo
disso, é possível até que seja viável concluir esse relató
rio final em 24 horas, ou em 48 horas, abrindo um espaço
maior para a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem o3J pala
vra o Constituinte Maurício Pádua, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO PAnUA - Ape
nas para um esclarecimento. Tomei conhecimento, on
tem, através do Presidente da nossa Comissão, Consti
tuinte Oscar Corrêa - e procurei saber de alguns com
panheiros da nossa Subcomissão se tinham conhecimen
to - de que as emendas deverão ser apresentadas em
formulário próprio.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Era justa
mente o que eu ia fazer agora, 'comunicar aos ilustres
Membros da Subcomissão que já se encontra nesta Sub
comissão o formulário próprio para apresentação de
emendas. Como já estamos no processo de díseussâo do
anteprojeto do Relator, as inscrições p3!ra os apartes ago-
ra, terão de ser feitas por 'escrito. '

Queria comunicar aos Srs. Membros da Subcomissão
que a discussão do anteprojeto será glolbal, não por par
tes. Dispomos de formulários de ínserícão para aqueles
que o desej arem. -

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi
dente, requeiro a V. Ex.a que mande distribuir os formulá
rios próprios para a feitura de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pediria a
V. Ex.a que, conforme o Regimento da Constituinte, que
é o mesmo da Câmara dos Deputados, faça a gentileza de
vestir o paletó.

Pela ordem, concedo a palavra ao Constituinte Cunha
Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Já de pale
tó, Sr. Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Conforme o
Regimento.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - .. , acre
dito que V. Ex.a poderá escutar-me.

Para praticidade dos trabalhos, gostaria que V. Ex.a
mandasse distribuir aos membros da Subcomissão os for
muláríos próprios para a feitura de emendas. Quem sabe
poderíamos ser mais práticos nesta reunião.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - É uma ava
liação que parte de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Pela or
dem, Sr. Presidente. Não entendi o que V. Ex.a respondeu.
Vai mandar distribuir os formulários?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O formulário
já se encontra na Secretaria, não sei se em quantidade
suficiente para todos, porque até agora só veio um bloco.

Com a palavra o Relator, para discutir o anteprojeto.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Srs. membros da
Subcomissão do Poder E~ecutivo, não farei a leitura do
relatório. Consulto aos membros desta Subcomissão se essa
leitura se faz necessária, na íntegra e formalmente, uma
vez que os avulsos já foram distribuídos com bastante an
tecedência. E pelo que sei, já houve a oportunidade de
todos os membros desta Subcomissão, em contato com o
material, conhecerem amplamente o seu texto e o seu sen
tido.

O SR CONSTITUINTE MmO TEIXEIRA - Proponho
à Subcomissão que, ao Invés de o R·elator fazer a leitura
do anteprojeto, faça um histórico, dizendo por que chegou
a essas conclusões.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Gostaria de sugerir, aproveitando o pedido do Constituin
te Miro Teixeira, que se fizesse a leitura da proposta, que
está articulada, comentando, evidentemente. cada um dos
dispositivos, conforme entendimento do Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Então, ficamos com
essas duas propostas.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Parece-me que o Constituinte Miro Teixeira concorda com
a adaptação: a leitura de artigo por artigo, comentando.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Posso re
tirar minha proposta. .

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO - Enten
do que não é necessária a leitura de todo o relatório, mas
de seus pontos fundamentais, com o devido comentário,
por exemplo, sobre o presidencialismo e parlamentarismo
ou neoparlamentarísmo, como V. Ex.a apelidou em seu re~
latório. Acho que, nesse sentido ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - srs. Constituintes,
procuramos basear -o nosso trabalho centralmente nos
pontos consensuais, que se firmaram ao longo dos debates
nesta Subcomissão. '

N?sso prímeíro objetivo era montar o arcabouço, mon
tar, digamos aSSIm, o esqueleto, a estrutura básica do an
teprojeto, em cima desses pontos considerados de consen
so; Um _d.eles é eleição direta, para Presidente da Repú
blica, Nao houve, apesar de algumas manífestacões e pro
postas em contrário, outra tendência mais forte- registrada
nos debates, que não a da eleição direta para Presidente
da República. Maioria absoluta. Aliás, já consta do atual
Texto Constitucional. Nada mais fizemos do que reprodu
zir o que já é, hoje, uma conquista do povo brasileiro elei-
ções diretas, com maioria absoluta. '

A tendência quanto ao sistema, do ponto de vista am
plo e global, foi de que nem fizéssemos um sistema presi
dencialista concentrador, imperial, extremado, nem camí-
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nhássemos na direção de um parlamentarismo clássico,
ortodoxo, segundo os moldes dos países que, mais tradi
cionalmente, adotam esse sistema.

Ficou claro, ao longo dos debates, o desejo dos Srs.
Constituintes, membros desta Subcomissão, de caminhar
mos na direção de um sistema misto, com características
novas, e que pudesse atender à circunstância histórica, à
tradição republicana e à necessidade de inovar, que esta
Subcomissão também assumiu, para que pudéssemos, en
tão, chegar a um ponto consensual. É evidente que essa
fórmula do sistema misto dependeria, a partir daí, de um
trabalho, por parte do Relator, de engenharia política, na
sua montagem. Mas o consenso foi que teríamos de cami
nhar na direção de um sistema misto.

outro consenso que vigorou, ao longo dos debates, foi
o de que não poderíamos deixar de inovar, ou seja, seria
preciso introduzir mudanças e avançar, porque seria ina
ceitável reproduzirmos um sistema que já foi, ao longo
de tanto tempo, provado e comprovado e já apresentou,
nitidamente, as suas deficiências, no decorrer da vida re
publicana. Bería preciso inovar, mas não caracterizando
preconceitos acadêmicos nem sistemas fechados, de limites
estreitos, ou seja, não poderia haver intolerância quanto
à compatibilização de modelos de governo.

Neste caso, também ficou praticamente definida a ten
dência doê se criar, ao lado do Presidente da República
eleito pelo voto-direto, a figura de um Primeiro-Ministro,
que expressaria a vontade do Congresso Nacional. Um
Primeiro-Ministro que tivesse a confiança do Congresso
Nacional, mas que não fosse, também, um inimigo alo
jado na Casa do Presidente da República. Daí, todo o nos
so trabalho foi no sentido de criar mecanismos, formas
que levassem sempre e necessariamente ao consenso, ao
acordo político, à negociação, como solução de crises.

Ao longo dos debates e de todos os depoimentos, a
proposta mais presidencialista que apareceu, a do ilustre
Prof. Miguel Reale Júnior, também propunha a existência
dessa figura do Primeiro-Ministro, mesmo que fosse na
condição de um auxiliar do Presidente da República, mas
por ele indicado e aprovado pelo Congresso Nacional.

Um outro consenso que foi possível perceber e apreciar
foi o de que, se fôssemos eleger um Presidente da Repú
blica, que poderia ter, numa eleição direta, cerca de 30
milhões de votos, já que teria de ter maioria absoluta,
se fôssemos eleger - repito - um Presidente com essa
enorme carga de legitimidade social e com uma enorme
força política, seria frustrar esse processo eleitoral, con
trariar as expectativas e até reduzir as esperanças popu
lares, a níveis incompatíveis com o processo democrático,
se desvestíssemos totalmente de poder esse Presidente da
República. Por isso, estabeleceu-se, na mínha humilde
observação, esse consenso de que era preciso dar poderes
ao Presidente da República, compatíveis, minimamente,
com a sua expressão política. Daí por que criamos uma
sistemática, a presença do Presidente da República, que
supera e ultrapassa mesmo as experiências mais presiden
cialistas do parlamentarismo europeu, como há em Por
tugal e na França, que são, hoje, os exemplos mais notó
rios de uma presença mais forte e mais decidida do Pre
sidente no encaminhamento das questões políticas do País.
Chegamos até a ultrapassar um tanto essa medida de in
tervenção presidencial.

Outro consenso estabelecido foi que, num país como
o Brasil, que organiza as suas superestruturas jurídicas
sobre uma economia de escassez e de profundas contradi
ções sociais; de profundos conflitos sociais; de profundas
ínjustíças; e, portanto, um país onde a luta de classes, em
bora tantas vezes mascarada, existe, dada exatamente a
contradição entre a pobreza brutal e a riqueza enorme-

mente concentrada; um país onde necessariamente exis
te o conflito na sociedade, não poderíamos impedir que
esse conflito se expressasse no sistema de governo. Daí
por que era preciso criar formas pelas quais esse conflito
se expressasse no sistema de governo. E a forma pela qual
ele se expressaria seria através da mudança, da alternân
cia do governo através dos representantes do povo, ou seja,
do Congresso Nacional - e dentro do Congresso Nacional,
quem representa o povo é a Câmara dos Deputados. Que
se pudesse utilizar o mecanismo, o instituto da moção de
desconfiança, da moção reprobatóría, que tem o objetivo
de alterar uma estrutura de poder, uma estrutura de go
verno, quando ela não está atendendo às reívíndícacões
populares ou às reivindicações majoritárias da população.

No entanto, a par disso, houve também outro con
senso, que mais ou menos colide com este. A necessidade
de expressar os conflitos democráticos que se dão na so
ciedade gerava também a necessidade de uma mínima es
tabilidade do sistema, para que os conflitos sociais não
gerassem permanentemente a sua instabilidade política.
A necessidade de criar um mínimo de estabilidade levou
nos a limitar em seus meses o estágio probatório para
os Ministros de Estado.

Por outro lado, em outro ponto houve consenso, prin
cipalmente na última reunião ordinária realizada por esta
Subcomissão, antes da entrega do anteprojeto. Fizemos
um debate que durou muitas horas, alongando-se até as
15 horas e 30 minutos daquele dia. Ficou consensualmente
estabelecido que era preciso criar, a par do mecanismo de
moção de desconfiança, que derruba o governo, a contra
partida do mecanismo da dissolução da Câmara dos Depu
tados, para que se estabelecesse pelo menos legitimidade
correlativa de direitos e de poderes, um sistema de freios
e de contrapesos, para evitar a precedência ou a ascen
dência em demasia de um poder sobre outro.

Quais os pontos que, a meu ver, não foram consen
suais, em torno dos quais não houve uma definição, ven
do-se este Relator obrigado a tomar decisões a partir de
critérios que entendemos os mais justos, os mais amplos
e os mais democráticos? Um ponto em que não houve con
senso foi o relativo ao período de duração do mandato
do Presidente da República, de quatro, cinco ou seis anos,
tanto para o atual quanto para o futuro presidente.

Definimo-nos em torno do mandato de quatro anos,
porque uma pesquisa feita com 88 parlamentares - sendo
12 da Subcomissão do Executivo e 11 da Subcomissão do
Legislativo - provou que a tendência majoritária era pe
los quatro anos, tanto para o atual presidente quanto
para o futuro. A tendência majoritária pelos quatro anos
tinha apenas uma diferença, qual seja, para o atual, a
maioria desejava quatro anos sem reeleição e, para os fu
turos presidentes, quatro com reeleição. Esta é uma diver
gência nítida que existe no seio desta Subcomissão.

Preso por esta armadilha de contradição, o Relator foi
obrigado a fazer uma opção. Entendeu que não seria cor
reto fazer uma opção que servisse para os futuros Presí
dentes e não servisse para o atual Presidente, quanto ao
direito à reeleição. Optei, então, pela não reelegibilidade,
sendo que em fumo disso não tenho nenhuma posição
doutrinária nem política, porque ambas as formas, tanto
a reeleição quanto a não reeleição são, a meu ver, formas
plenamente democráticas e devem depender apenas das
maiorias.

Por outro lado, a título apenas de esclarecimento
pessoal, ao colocar o mandato de quatro anos, não estou
vinculando compromisso pessoal em torno disso. Não é
uma posição pessoal. l!: uma posição baseada na estatistica
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feita com 88 Srs. Parlamentares, supervisionada pelo Pre
sidente, e cujos resultados eu poderia ler neste momento.
Inclusive essas maiorias não são muito expressivas. O
mandato de cinco anos também teve, embora"mínorítárío.
uma forte presença nessa pesquisa. Devo chamar a atenção
para este fato.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Como foi delimitado o universo pesquisado?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Foram ouvidos pre
ferencialmente membros da Subcomissão do Poder Exe
cutivo e da Subcomissão do Poder Legislativo. A partir
dai, quaisquer membros da Assembléia Nacional Consti
tuinte, indiscriminadamente. Os funcionários enviaram
questionários para todos os Constituintes e aqueles que
foram devolvidos, devidamente assinados, foram inseridos
no computador, isto tudo sob a supervisão do Presidente
e com o trabalho notoriamente eficiente e insuspeito dos
funcionários que o assessoraram.

A primeira pergunta foi: "V. Ex.a acha que a Consti
tuinte deve modificar o atual sistema de governo"? (Vou
ler só os totais) "Sim", 85%; "Não", 14,9%.

"Qual o sistema que V. Ex.a entende mais adequado"?
Presidencialismo pleno, 4,5%; presicendialismo com refor
ço das prerrogativas do Congresso, 29,5%; presidencialismo
com Conselho de Ministros auxiliares do Presidente e apro
vados pelo Congresso, 9%; parlamentarismo pleno com o
Presidente eleito pelo Congresso: ..... ; parlamentarismo
pleno com o Presidente eleito em pleito direto, 48,8%; e
semiparlamentarismo-Presidente e Conselho de Ministros
integrando o Poder Executivo com equilíbrio de compe
tência - 6,8%.

Portanto, o que predominou, com 48,8%, foi até uma
proposta um tanto ou quanto contraditória - foi o parla
mentarismo pleno com Presidente eleito em pleito direto.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - É parado.
xal por si mesmo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ela é paradoxal
por si mesma, porque um Presidente eleito pelo pleito
direto não pode ser como a rainha da Inglaterra, total
mente desprovido de poderes.

O 8R. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Permite-me, 81'. Relator? Acho que a intenção de quem
votou era estabelecer o parlamentarismo com a eleição
do Presidente. Quem colocou "pleno" foi o autor da per
gunta.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Certo. Também
pode ser esse o sentido. Realmente não há outra opção
de parlamentarismo, se médio ou misto, com pleito direto.
Então, a interpretação de V. Ex.a é correta.

V. Ex.a tem o aparte, Constituinte Jorge Leite.
O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Eminente

Relator, estava lendo e não prestei atenção na explicação
de V. Ex.a quanto ao universo de Constituintes que res
ponderam a esse questionário.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Foi um universo
de oitenta e oito 81'S. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Oitenta e
oito Srs. Constituintes responderam ao questionário. Acen
tua o nobre colega que, de quinhentos e cinqüenta e nove,
apenas oitenta e oito responderam. Então, os percentuais
são sobre esses oitenta e oito.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Se me permitem,
leio, quanto ao mandato, a quarta pergunta:

"Considerando o mandato do atual Presidente, V. Ex.a
entende que deve ser: seis anos com reeleição, 6%; de

seis anos sem reeleição, 19%; de cinco anos com reeleição,
3%; de cinco anos sem reeleição, 24%; de quatro anos,
com reeleição, 16%; e de quatro anos sem reeleição, 30%.
Portanto, baseei-me na maioria, quatro anos, sem reelei
ção, embora, se fizermos uma pesquisa aqui, veremos que
36% desejam reeleição para o atual Presidente.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Gos
taria de saber do nobre Relator se foi feita alguma pergun
ta sobre o prazo do mandato do Presidente, conjugado com
o sistema de governo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Já respondo essa
questão. Vou mandar distribuir cópias a todos os membros
desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO ALVES
- Pelos dados da pesquisa 52% dos Constituintes consul
tados preferem mandato de seis ou de cinco anos, com
ou sem reeleição, e 46% preferem mandato de quatro anos,
com ou sem reeleição. Somados os percentuais, 6%, 19%,
3%,24%, dá um total de 52%. E para quatro anos, 16% e
30%. É isso? Mais de quatro anos, 54%; quatro anos, 46%?
É um dado importante.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - "Considerando o
mandato do Presidente da República em termos perma
nentes, V. Ex.a é favorável a: seis anos, com reeleição 
1%; seis anos, sem reeleição - 1%; cinco anos, com ree
leição - 9%; cinco anos, sem reeleição - 31%; quatro
anos, com reeleição - 37% e quatro anos, sem reeleição
- 19%." Isto dá, para quatro anos, uma média de 56%.

Considerando a predominância de quatro anos para o
atual Presidente, também me vali dos recursos que tinha.
Um deles foi a pesquisa publicada pelo j ornal Correio
Braziliense de sábado, dia 9 de maio, que diz: "Para o
mandato do Presidente José Sarney, 47,5% dos Constitu
intes querem quatro, mas 42,1% preferem cinco ou seis
anos. O Jornal do Brasíj do mesmo dia, sábado publicou:
parlamentarismo - 55%; presidencialismo - 37%.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Essa
é uma pesquisa mais ampla.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Bem mais ampla.
A minha abrangeu apenas 16% do universo de Constituin
tes, e esta, um universo de trezentos e oitenta e sete
Constituintes, quase 70% deles. O Jornal do Brasil também
fez uma entrevista com cerca de 68,5% quase 70%, e ob
teve o seguinte resultado: 49,6% - quatro anos; 20% 
cinco anos; 21% - seis anos. Considerando, portanto, a
pesquisa do Correio Braziliense neste último sábado ...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Isso é verdade. O

processo político altera as coisas. Enfim, quero que enten
dam os Srs. Membros desta Subcomissão em que situação
se encontrava o Relator ao ter de, por dever do Regi
mento, colocar nas Disposições Transitórias o mandato
do atual Presidente. Por dever regimental, nas Disposi
ções Transitórias é preciso que se estabeleça isso para
adaptar-se o sistema proposto à atual realidade. Portanto,
isto não significa que este Relator esteja defendendo ou
assumindo uma conotação política em torno desta posição.

Voltando ao tema das questões consensuais e não con
sensuais, quis apenas registrar que esta foi uma solução
adotada a partir de um critério de reflexão e de exame
dos dados de que dispunha. Quero dizer que há uma média
quase equivalente entre reeleição e não reeleição, quase
perfeitamente equilibrada In dubio, o Relator acabou fi
cando com uma posição igual, tanto para o atual, quanto
para o futuro, procurando, pelo menos, um sentido de
equilíbrio, porque há uma tendência forte no sentido da
não reeleição para o atual Presidente, mas também há
uma forte tendência no sentido da reeleição para os rutu-
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ros. procurei, in medio virtus, estabelecer uma situação
igual para ambos, embora isso possa ser alterado.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Fiz
uma pergunta ao Relator sobre a conjugação do mandato
do atual Presidente e o sistema de governo. S. Ex.a disse
que ia responder. Para fixar o mandato do atual Presi
dente, V. Ex.a teria de computar também nas suas pesqui
sas esse dado, sobre o qual V. Ex.a não falou ainda.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Computei, e o
resultado foi dramático para este Relator. O documento
foi para a xerox, mas posso relatar, porque me lembro
exatamente dos números. São tão absolutos que até o
Presidente chamou a atenção para o fato. A pergunta foi
a seguinte: V. Ex.a entende que a aplicação do novo sis
tema de governo é para o atual ou para o futuro Presi
dente? Responderam para o atual, 50%; para o futuro,
50%; ou sei a, rigorosamente 50% e 50%, meio a meio.
Alguns, ou seja, exatamente a metade, querem que, desde
que promulgada a Constituição, passe a entrar em vigor;
a outra metade deseja só para o futuro Presidente. Diante
disso, fiz a seguinte análise, que também quero submeter
à votação, ao critério desta Subcomissão: se desejamos
um novo sistema, se 85% igualmente desejam política
mente seria mais adequado que ele entrasse em vigor a
partir da sua promulgação, até porque se deixarmos para
implantá-lo daqui a um ou dois anos, ele poderia tor
nar-se - quem sabe? - inviável, diante de instabilidades
ou de questões políticas que possam prejudicar o processo
democrático em nosso País.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - É uma
página só?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - É a pergunta de
número 3, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - A per
gunta é confusa no sentido do que pretendo que seja escla
recido. A pergunta seria:_ adotando-se, a partir da Consti
tuição. o regime parlamentarista, qual deveria ser o man
dato do atual Presidente? Ou seja, o mandato do atual
Presidente - modificando-se, a partir da Constituição, o
regime atual para parlamentarista - deverá ser de quatro,
cinco ou seis anos? li: um pouco diferente da pergunta
que foi colocada. Adotado esse sistema, entende V. Ex.a
que ele deveria ser posto em prática durante o mandato do
atual Presidente, ou somente do futuro? A pergunta difere
um pouco, até porque, adotado o sistema parlamentarista,
o governo transfere-se para o Parlamento, e modifica-se
completamente o aspecto da duração do mandato, se deve
ser de quatro, cinco ou seis anos, pois o governo vai ser
parcialmente exercido pelo Presidente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ocorre, nobre Cons
tituinte, que o meu anteprojeto que V Ex.as têm em mãos,
não é uma proposta de regime rigorosamente parlamenta
rista. O poder do Presidente da República, será preservado
em larga escala, em larga margem.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Com
preendo, nobre Relator. A minha pergunta foi formulada
na convicção de que V. Ex.a exarou seu relatório baseado
nas pesquisas, nas informações obtidas dos componentes
da Subcomissão. Se V. Ex.a procurou seguir rigorosamen
te esse resultado, tenho a impressão de que essa pergunta
será absolutamente necessária a fim de que V. Ex.a possa
fixar o mandato do atual Presidente da República.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Veja bem, nobre
Constituinte, e não fixamos um modelo rígido e fechado,
não há como modelar o mandato do Presidente da Repú
blica por esse parâmetro, porquanto um sistema parlamen
tarista tem diversas alternativas. Na França, por exemplo,
o mandato é de sete anos.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - V. Ex.a
bem vê que minha pergunta tem fundamento.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Certo. Em Portu
galo mandato é de cinco anos, mas há um país republicano
que tem presidente eleito pelo voto direto e o mandato é
de quatro anos, que é a República da Islândia. Lá, o gover
no é feito por um conselho de ministros e por um primei
ro-ministro. Isto demonstra que há uma diversidade de
possibilidades, não havendo, portanto, qualquer conceito
rígido sobre o qual tenhamos de construir uma proposta.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Con
cordo, até porque nosso parecer é o primeiro passo. Esta
mos muito distantes ainda do resultado da Constituinte e
da Constituição.

Mas entendo, por outro lado, que estamos diante de
um fato político. A realidade atual da vida brasileira é im
portante. A discussão entre os Parlamentares se se deve
ou não respeito a atual Constituição; se o mandato do
Presidente deve ser preservado; se o regime deve ser modi
ficado, passando-se a adotar o parlamentarismo, tenho a
impressão de que, neste caso, para que V. Ex.a fixe o
mandato como ponto balizador, seria muito importante que
a pergunta tivesse sido feita aos Parlamentares, membros
da Subcomissão.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não sei, Sr. Consti
tuinte, porque o que vemos aqui é que não há, rigorosamen
te, uma vinculação. Mas a pergunta foi feita depois de os
Constituintes terem optado pelo sistema de governo. Na
pergunta n.o 2, o entrevista faz sua opção pelo sistema de
governo, e, logo a seguir, recebe uma pergunta: "Adotan
do-se um novo sistema... " Então, se eu marcar presiden
cialismo, é claro que na questão seguinte irei dizer o que
penso a partir da resposta anterior. Este não é um con
junto de perguntas isoladas, elas obedecem a uma seqüên
cia. Primeiro, o entrevistado faz uma opção pelo sistema
de governo. Logo abaixo é que ele faz a opção pelo nüme
ro de anos do mandato do Presidente.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Nobre
Relator, não quero manter polêmica neste sentido, até por
que estou vendo que este é o primeiro passo.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Ainda estamos discutindo o relatório. Vamos, primeiro,
ouvir o relatório.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - As vezes há coe
rência individual, mas não há coerência coletiva.

O nobre Constituinte Humberto Souto sabe que sem
pre que pedir a palavra a terá democraticamente para fazer
todas as observações que julgar necessárias, porque são
argutas e inteligentes

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Muito
obrigado, nobre Relator, até porque não só é a constante
de V. Ex.a, como também o exemplo iniciado pelo nobre e
digno Constituinte que muito honra esta Casa, Genebaldo
Correia.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Passando para um
outro ponto, a reeleição é um instituto bastante polêmico
e provoca uma divisão equilibrada de posições nesta Sub
comissão. A partir daí, faço, aberta e democraticamente,
com a maior seriedade, a proposta no sentido de que o
item, inciso ou artigo referente ao mandato do atual Pre
sidente e ao instituto da reeleição fosse, desde já, acolhido
como matéria de destaque na votação, a fim de que não
fosse votado em bloco, com todo o anteprojeto, por se
tratar de questão polêmica e preliminar, e também para
que o anteprojeto não leve de roldão esta questão polêmica,
nem esta questão polêmica leve de roldão o anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Sugiro
que também fosse incluído como destaque o sistema de
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governo e a duração do mandato do atual Presidente, quer
dizer, o atual mandato conjugado com O sistema de gover
no.

o SR. RELATOR (José Fogaça) - O que o nobre Cons
tituinte Humberto Souto está propondo é o seguinte: ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço ao Sr.
Relator apenas um minutinho. O pedido de destaque de
qualquer emenda ao anteprojeto terá de ser feito por es
crito.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Sugiro
ao Presidente que inicie pelo Relator a advertência.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Estamos discutindo
em tese esta questão. Sabemos que é por escrito e fez
muito bem o Presidente em fazer a observação, porque
dirige os trabalhos no sentido mais correto. Estamos pro
pondo, para as Disposições Transitórias, o seguinte texto:

"O disposto nesta Constituição, relativamente
ao sistema de governo, entrará em vigor na data
da sua promulgação."

Proponho, e de acordo com a proposta do Constituinte
Humberto Souto, que para este artigo também haja desta
que, porque define exatamente se é para o atual ou para
o futuro mandato de Presidente o sistema de governo.

Outro artigo que deve combinar com este, no destaque,
é o seguinte:

"O Presidente da República prestará compro
misso de manter, defender e cumprir a Constitui
ção em sessão solene, a ser convocada pelo Presi
dente do Congresso Nacional, devendo, no mesmo
dia, nomear o Primeiro-Ministro e os demais inte
grantes do Conselho de Ministros."

Isto significa que, aprovado o primeiro artigo, que
estabelece que o novo sistema entra em vigor a partir da
promulgação da Constituição, o atual Presidente deve pres
tar esse juramento. Não aprovado esse dispositivo, é evi
dente que o atual Presidente deverá prestar juramento sem
nomear o Primeiro-Ministro; do contrário, ele não estaria
atuando de acordo com esse novo modelo.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Eu gos
taria, Sr. Relator, que V. Ex.a, se possível, se referisse à
possibilidade de, como fez em relação ao mandato do
atual Presidente, também colocasse em destaque a votação
da matéria que diz respeito à aplicabilidade da Constituição
Federal a nível estadual, relativamente aos Governadores.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - V. Ex.a já fez a
proposta e o Presidente já ouviu.

Ao propor os destaques, antecipadamente, e em tese
apenas, porque as emendas não foram apresentadas, o fiz
exatamente em relação àquelas questões que considero po
lêmicas, e em que a posição do Relator não deve influen
ciar no resultado. No entanto, a proposta do Constituinte
Erico Pegoraro, no último debate que tivemos aqui, não
foi uma questão polêmica, por isso não propus destaque.
Só o fiz rigorosamente sobre matérias mais polêmicas, na
hora oportuna, sem dúvida.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - V. Ex.a,
nobre Constituinte José Fogaça, com o brilho, isenção e
espírito público que o marcam, que o singularizam na
vida pública do País, faz um relatório, sem dúvida alguma,
dos mais abalizados, com os elementos iniciais de que
dispunha - pesquisas até agora feitas num universo pe
queno - V. Ex.a, com isenção, procurou, dentro desses
parâmetros, desses sinalizadores, balizar o seu parecer e
relatório. E no momento em que V. Ex.a nos apresenta o
seu relatório o faz com muita autoridade, porque o embasa
nas informações que possibilitaram a sua feitura. Devo

dizer-lhe que sempre fui presidencialista. Defedenrei o pre
sidencialismo, mas jamais o parlamentarismo pleno, por
que, sem dúvida alguma, ele não foi aprovado na República.

Redigi e elaborei duas emendas e este é o motivo do
meu aparte. Proponho, numa, o chamado presidencialismo
congressual e, na outra, um presidencialismo misto. Na
primeira, ousando, para que possamos inovar, propomos
que, com exceção dos ministros militares - que até pode
riam ser também Parlamentares, Pandiá Cal6geras e Raul
Soares o foram - e dos Ministros da Fazenda e das Rela
ções Exteriores, os Ministros teriam de ser recrutados den
tro do Congresso. li: o presidencialismo congressual. Esse
modelo de presidencialismo, sem dúvida alguma, faria COm
que o governo fosse realizado com a influência decisiva do
Congresso.

Quanto ao chamado presidencialismo misto propomos,
na emenda que elaboramos, que os Ministros sejam recru
tados livremente pelo Presidente em quaisquer dos seg
mentos da sociedade. No entanto, havendo voto de descon
fiança contra um, contra dois ou contra todos, o Presiden
te da República será obrigado a substitui-los.

Portanto, verifico que há um consenso, o de que o
regime vigente não vai prevalecer. Creio que caminhamos
para o neoparlamentarismo, a que V. Ex.a se refere. O
parlamentarismo puro, da pesquisa, com as atribuições
que lhes são delegadas, é um paradoxo dentro da própria
pesquisa. O único parlamentarismo puro que existe no
mundo é o inglês. Não o é o francês; não o é o alemão;
não o é o português; não o é o belga; não o é o finlandês;
não o é o da Islândia. Apenas para argumentar, o único
puro é o inglês. Já pela tradição da Inglaterra, acredito que
o inglês não precisou ser modificado.

Mas, uma coisa V. Ex.a também conseguiu como con
senso, é que o presidencialismo como está não vai preva
lecer. O Congresso Constituinte, sem dúvida alguma, vai
inovar e o felicito por isso. V. Ex.a caminhou para um rela
tório com o neoparlarnentarísmo, no qual procura o parla
mentarismo à brasileira, isto é, adequado ao nosso País.
É necessário que adeqüemos os sistemas de Governo à
posição de cada país. Portanto, felicito-o, e espero que
V. Ex.a também examine as duas emendas que elaboramos.
Muito grato a V. Ex.a

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Eu é que agradeço,
nobre Constituinte Milton Reis. V. Ex.a é Um homem de
luzes intelectuais reconhecidas e, na medida em que aqui
pronuncia palavras tão elogiosas, nós a recebemos como
um estímulo de grande valia, e um fortalecimento pelo
menos dos objetivos democráticos da nossa proposta.

O nobre Constituinte Bonifácio de Andrada também
tinha solicitado a palavra para uma intervenção.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Creio que temos realmente de levar a V. Ex.a os nossos
aplausos, porque o trabalho de V. Ex.a é de fato uma
contribuição muito significativa dentro da realidade bra
sileira. V. Ex.a coloca - e queria suas explicações - duas
hipóteses para o Presidente da República indicar um
nome, e já a terceira hipótese será a Câmara elegendo.
Parece-me que V. Ex.a deveria deixar para a Câmara
eleger uma quarta vez, e incluir, entre a segunda e a
quarta ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Já percebi que
isto é um consenso.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
... um esquema que não atingisse muito a autoridade
do Presidente da República. Quero lembrar, a título de
sugestão, o seguinte: há duas soluções que poderiam ser
a terceira vez, do Senador Nelson Carneiro, que é o Sena
do indicando um nome, ou a do Deputado Herbert Levy,
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que é a Câmara levando ao Presidente da República
- essa me parece a melhor - três nomes. Na terceira
vez, a Câmara levaria 00 Presidente da República três
nomes. E se o presidente da República não aceitasse
nenhum dos três, então a Câmara elegeria, numa quarta
vez, o Primeiro-Ministro. De modo que é esta. a sugestão.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sugiro a V. Ex.a
que apresente como emenda.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Vou fazê-lo.

Há outra coisa que me parece fundamental, nobre
Relator, algo que considero a essência de qualquer parla
mentarização. Já falei sobre o assunto com V. Ex.a, par
ticularmente. É preciso que os Ministros compareçam
obrigatoriamente, semanalmente, à Câmara dos Deputados.
Como está no anteprojeto, isso será feito através de con
vocação. Quando o Ministro é fraco - e o parlamenta
rismo tem de admitir Ministros que saibam falar, saibam
discutir, saibam vir à Câmara e saibam conversar com
os Deputados - a maioria impede sua convocação. É muito
fácil manobrar e impedir a convocação, até no regime
presidencialista. A vinda do Primeiro-Ministro com alguns
Ministros à Câmara semanalmente é fundamental para
democratizar o Poder Executivo e sobretudo permitir o diá
logo da Oposição com o Governo. É preciso que haja
diálogo entre Oposição e Governo, então há necessídade
de os Ministros virem à Câmara para ensejar esse diálogo.
Há exemplos: o Ministro Brossard toda hora está aqui
na Câmara. Ele vai aos gabinetes das Lideranças da Opo
sícão e conversa. Outro dia o encontrei com o Constituinte
Amaral Netto discutindo a respeito de um requerimento
de urgência. Isso é necessário, é fundamental à parla
mentarízação do regime. É outro esquema.

A terceira questão que coloco ao nobre Relator é o
probl-ema do Conselho Constitucional. Parece-me que o
Conselho Constitucional é da área do Poder Judiciário,
e não da nossa. Ali se exerce o controle da constitucio
nalidade das leis. Mas é uma intromissão perfeitamente
justificável, porque ela é altamente significativa, embora
esteja um pouco em desacordo 'Com a tradição americana
e brasileira. É um esquema francês que, parece-me, não
aprovou muito, porque a própria França está-se afas
tando dele.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Mas são assuntos pertinentes ao Conselho, assuntos mais
ou menos correlatos à função do COnselho, como a inter
pretação de constitucionalidade.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Mas é outro problema. Ele está criando um Conselho
Constitucional que, na realidade, é o Tribunal Constitu
cional da França.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Na França também
é Conselho.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
É o Tribunal Constitucional da França que tem o nome
de Conselho.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Na medida em
que houver uma proposta de Tribunal Constitucional
oriunda do Poder Judiciário, é evidente que esta aqui
fica sobrestada. Isso aqui foi colocado como proposta, e,
no parecer, está caracterizado, é apenas uma proposta
para debates ...

É perfeitamente válido. É até bom para dar trabalho para
a Comissão de Sistematização.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - V. Ex.a deve ter
lido o art. 40, que diz: "Os Ministros de Estado não

podem recusar-se a comparecer perante o Benado Federal
ou perante à Câmara dos Deputados, quando expressa
mente convocados e quando a proposta de convocação
obtiver aprovação por maioria absoluta de votos em Ple
nário ou nas Comissões."

O sa. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Por maioria absoluta, Então o partido majoritário, ou
grupos ligados ao Governo, quando acham que o Ministro
é fraco, está no cargo porque é amigo do Primeiro-Minis
tro, ou do Presidente da República - é um protegido -,
sabendo que o Ministro terá, digamos assim, uma defi
ciência...

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO ALVES
- Não dá quorum.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Não há quorum e ele não comparece. No parlamentarismo,
há necessidade de o Ministro vir à Câmara para debater
e conversar com os Deputados. Isso que é fundamental.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO ALVES
- Não sei se transformando em maioria simples ao invés
de maioria absoluta poderia ...

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Em todos os países do mundo, em todos os países europeus,
o Ministro ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O comparecimento
semanal que V. Ex.a propõe é que entendo dificil.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Então quinzenal.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Poderíamos esta
belecer o compareeímento mensal.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Ou mensal. Mas é preciso estabelecer-se que ele, obriga
toriamente, um dia venha ao Congresso Nacional para
ouvir, senão ele não vem nunca. Aí há a separação, e o
parlamentarismo é justamente a aproximação dos Pode
res. Presidencialismo é afastamento. Na medida em que
o Ministro só pode vir aqui por convocação aprovada em
Plenário, estaremos criando barreiras a essa aproximação
e a esse diálogo. Tem de ser comparecimento semanal.
Na Inglaterra ele vai todas as quintas-f-eiras.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO ALVES
- Nobre Constituinte Bonifácio de Andrada, tenho uma
lembrança do Constituinte Genebaldo Correia. Acho que
ordinariamente pode ser mensalmente, e extraordinaria
mente quando for convocado. Poderia ser uma fórmula.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Já é um passo. Eu preferiria que fosse semanalmente.
Mas está muito bom.

O SR. CONSTITUINTE ERIGO PEGORARO - Veja
bem, nobre Relator, que pode acontecer que venha aqui
o primeiro-Ministro e surja uma pergunta. Por exemplo:
por que a execução da obra da Ferrovia Norte-Sul? O Pri
meiro-Ministro dirá que o Ministro responsável pela área
não está presente e que, na semana seguinte, ele virá e
responderá. É dessa conversa e dessa integração que virá
a luz para o País.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Eram estas as questões que queríamos colocar, levando
a V. Ex.a nossos aplausos pelo seu trabalho.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Gostaria de salien
tar a V. Ex.a que a intenção existe no anteprojeto, ou
seja, de fazer com que os Ministros não só tenham o
dever de comparecer, como também o direito de usar da
palavra em Plenário, como se parlamentares fossem, o
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que é próprio de um sistema de integração entre o Con
gresso e o chamado Poder Executivo.

Quanto às observações do nobre Constituinte Milton
Reis, todas elas judiciosas e competentes, como sempre
ocorre acontecer por pacte de S. Ex.a, quero apenas chamar
a atenção para uma preocupação que tenho com esse
modelo presidencialista com um Congresso forte, como
é o caso do regime uruguaio. No Uruguai, não há um
modelo parlamentarista, mas um presidencialismo, onde
o Presidente é forte e dotado de todos os poderes, inclu
sive o de dissolver o COngresso. Mas, ao mesmo tempo,
há um congresso também forte, por ser dotado de um
enorme -poder de fiscalização. Só que lá não existe a
figura do Primeiro-Ministro, que seria, digamos assim,
a válvula de escape, o escoadouro das crises e dos con
flitos. Lá, o presidencialismo forte com um Congresso
forte gera um confronto que leva à inibição e ao imobi
lismo. O que está ocorrendo agora com o Presidente
Sanguinetti é a expressão clara dessa situação. O poder
de fiscalização do Congresso imobiliza o Presidente San
guinetti, ou sej a, o presidencialismo com um Congresso
muito forte torna o Presidente paralítico politicamente.
Ou criamos um Congresso forte, que se expresse através
de um Primeiro-Ministro, ou ficamos com um presiden
cialismo baseado no modelo norte-americano, onde o
Presidente tem pelo menos um grau de autonomia que
lhe permite tomar decisões.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Sr. Relator, não quero, de modo algum, interromper esse
diálogo que está sendo muito rico e proveitoso para os
nossos trabalhos. Apenas por uma questão de orientação,
gostaria de saber se V. Ex.a vai concluir os comentários,
e nós nos inscreveríamos, ou iremos comentando e dis
cutindo cada um dos pontos levantados' por V. Ex.a

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acho que, infor
malmente, se estabeleceu essa prática: na medida em que
fazemos comentários sobre os pontos fundamentais, cabem
os apartes, até porque fica mais democrático e fáeíl.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Perfeito.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Eu proporia o seguinte: hoje, como já passa de meio-dia.
ficaríamos nessa linha: o Relator vai falando e nós vamos
aparteando; amanhã, cada um apresentaria seu ponto
de vista na discussão da matéria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Quero chamar a
atenção para outro ponto que gera polêmica, relativo à
competência do Presidente da República de nomear e
exonerar, por sua iniciativa, o Primeiro-Ministro.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Antes
disso, Sr. Relator, pediria a V. Ex.a que, se pudesse, falasse
um pouco sobre a bícameralídade, a existência de Câmara
e Senado ou não. Qual foi o enfoque dado por V. Ex.a?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - No anteprojeto,
considero que existe e continuará existindo o Senado.
Tanto é verdade que, a partir da entrada em vigor desta
proposta, o Presidente da República, 310 nomear membros
de Tribunais, Presidente e Diretores do Banco Central,
terá de ouvir o Senado; ao formular sua política exter
na terá de ouvir o Senado.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Faço
essa pergunta porque ouvi de V. Ex.a, diversas vezes, que
os representantes do povo são os deputados, uma forma
subjetiva de dizer que o Senado é uma representação
federativa, como, de fato, o é.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Exato. O senado, de
acordo com este anteprojeto, não tem participação na

constituição do Governo. Ele representa os Estados; por
tanto, participa num outro nível.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr. Re
lator, permite-me uma observação sobre o encaminha
mento?

O SiR. RELATOR (José Fogaça) - Apenas num deter
minado momento ele funciona como agente estabilizador.
Vou tentar explicar. Na Emenda n,v 4, de 1961, quando
vigorou aquele lapso de parlamentarismo que vivemos no
Brasil, havia uma participação do Senado na constituição
do Governo. Naquela época, um dos relatores foi o nobre
Senador Nelson Carneiro, que aqui se encontra, e é teste
munha dessa situação. Ali, o que tínhamos era o seguinte:
o Presidente da República indicava um nome e a Câmara
rejeitava; indicava um segundo nome, a Câmara rejeitava;
indicava um terceiro, a Câmara rejeitava; aí ele indicava
para o Senado aprovar ou não.

O SR. BONIFACIO DE ANDRJI..DA - Na quarta tenta
tiva o Senado indicava à Câmara?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Exato. A partir daí,
estancava-se o processo aparentemente, como se o Senado
tivesse a possibilidade de formar maioria e indicar um
nome. Evidentemente, isso podia não acontecer, ou seja, o
Senado podia não ter essa maioria ou esse consenso inter
no para indicar um nome, o que geraria um alongamento
da crise e uma instabilidade.

Por outro lado, pela Emenda n.o 4, de 1961, caso a
Câmara aprovasse moção de confiança, cabia ao Senad'O o
poder de derrubar a moção e, portanto, derrubar um Minis
tério inteiro. O Senado participava como um agente deses
tabilizador do processo. Ele derrubava Ministérios.

Aqui inverto o papel do Senado. Aliás, procuro dar a
ele o verdadeiro papel que tem na bícameralídade, ou seja,
ele é um agente estabilizador e não desestabilizador. Quan
do a Oâmara, por maioria absoluta, votar mocão de des
confiança coletiva para derrubar um Ministério inteiro
ou uma moção reprobatória que rejeite um Ministério
inteiro, poderá o Senado, em quarenta e oito horas, por
iniciativa de 1/3 e por maioria absoluta, opor-se a essa
mocão e manter a estabííídade. Mas esse ni., é um poder
absoluto do Senado, porque em vinte e quatro horas, ou
seja, na sessão seguinte, a Câmara pode reunir-se e, por
maioria absoluta, já obtída antes, desfazer essa oposição
do Senado mantendo a moção de desconfiança. Qual seria
o papel que propomos ao Senado? Um papel estabilizador.
Ele dá um tempo à Câmara para pensar, para discutir me
lhor o problema, sem que isso se alongue indefinidamente.
Porque esse procedimento dará um prazo de quarenta e
oito mais vinte e quatro horas - setenta e duas horas _
para que as críses se aprofundem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Constituinte, permite-me V. Ex.a um encaminhamento?

O SR. CONSTITli"INTE AGASSIZ ALMEIDA - Permi
te-me V. Ex.a um encaminhamento e um ligeiro esclare
cimento?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Parece-me que o
Constituinte Vivaldo Barbosa solicitou primeiro o aparte.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Pelo
grande respeito que tenho ao colega, S. Ex.a tem prioridade.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BAlRBOSA - Não
há prioridade, mas, para encaminhar, eu me permitiria ...

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - V. Ex.1I
tem, de nossa parte, toda consideração e afeto.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Eu
achava que esta sessão estava destinada a que o relator
expusesse as linhas básicas, a orientação geral do seu an-
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teprojeto, para que pudéssemos, então, dentro dessa orien
tação, compreender o seu todo e fazermos observações e
algumas indagações específicas. Acho que estamos cami
nhando para um sentido diferente. Não quero colocar o
método dedutivo ou indutivo, mas gostaria que hoje pu
déssemos compreender e apreciar o todo do anteprojeto,
sua concepção geral, Creio que seria mais produtivo, um
melhor encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Colega
Vivaldo Barbosa, parto do raciocínio de que devemos ir
debatendo, discutindo os detalhes e não o global, pois nesse
caso vamos ficar muito acadêmicos.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Nobre Constituinte
Agassiz Almeida, se V. Ex.a me permite...

O SR. CON8TITUINToE AGASSIZ ALMEIDA s Sr. Re
lator, acho que nossos trabalhos devem ser encaminhados
como estão sendo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Nobre Constituinte
Agassiz Almeida, com todo prazer, posso repetir a explica
ção que dei sobre a visão geral e os pontos de consenso. Não
seria para mim desairoso, sequer incômodo, repetir essa
visão global que procurei dar quando falei que era um
sistema misto e V. Ex.a não se encontrava na sala. Já dei
essa exposição e dou de pleno gosto e com inteira disponi
bilidade por parte de V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Nobre
Relator, permite-me V. Ex.a? Quero apenas um esclareci
mento a respeito da minha colocação. Parece-me que o Re
lator já concluiu a fase da visão global. Peço, então, que
seja obedecida a ordem de inscrição e não fossem concedi
dos apartes. Peço ao Presidente que dê sua orientação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Bonifácio de Andrada, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Já são quase 12h30mín e até agora adotou-se o sistema de
o Sr. Relat<lr fazer a sua exposição e nós pedirmos escla
recimentos e apartes.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Mas há
uma lista à qual o Sr. Presidente ficou cingido.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sim, mas já é meio-dia. Vamos deixar o Rela.tor terminar
sua exposição dentro da linha adotada e amanhã cada um
de nós, inscritos, falará.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Mas o
Relator disse que já concluiu sua visão geral.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Não, ele está esclarecendo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - 'Constituinte Vival
do Barbosa, iniciei fazendo uma exposição genérica, am
pla sobre os conceitos que foram aqui incutidos, ou seja,
os ~onceitos que presidiram a idéia geral do projeto. Es
tou repetindo isso em atenção a V. Ex.a, que o merece.
Perdoem-me os Parlamentares aqui presentes, mas repeti
rei. Mostrei todos os pontos que banzaram o coníun.o de
idéias, mostrei os pontos polêmicos para os quais teremos
de fazer votação em destaque, inclusive. Agora, entráva
mos na definição e especificação, na análise dos detalhes,
pois também essa análise leva à compreensão global.

O Constituinte Agassiz Almeida havia pedido a palavra
para fazer uma observação a respeito dessa questão do
Senado.

O SR. OONSTITUINTE AGASSIZ ALME!DA - Nobre
Relator Josá Fogaça, acompanhamos o seu trabalho,
e o seu esforco foi grande para consubstanciar esse
parecer. Mas queremos ressalvar alguns pontos. Prí»

metro, acho que a figura do !Primeiro-Ministro está
bem caracterizada nesse parecer, mas' como um Chefe
de Gabinete, pois, se analisarmos bem, vamos assis
tir o Presidente da República, que vem com uma
margem de apoio popular muito grande, absorver in
trinsecamente toda a figura do Primeiro-Ministro.
Srs. Membros da Comissão, devemos reflexionar muito
bem sobre o problema de manter ou não a figura do Pri
meiro-Ministro. Este é um ponto.

O segundo é o seguinte: V. Ex.a, talvez por espírito
corporativista, deixou apenas para nós o processo da dis
solução, enquanto o Senado ficou à margem. Talvez até
por uma questão de sensibilidade corporativista, V. Ex.a
deixou à margem o Senado Federal, eximiu-o da dissolu
ção.

E mais, ainda: V. Ex.a nega que o Senado participa do
processo político de governo, mas participa, quando é Câ
mara Revisora. Quando Câmara (Revisora ele se integra
ao processo de governo. Ele não pode permanecer apenas
como órgão homologador. Ele se integra ao processo gover
namental quando participa da escolha de Ministros. São
dois pontos que observei ligeiramente e que deixou assen
tado à consciência de V. Ex.a.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sem dúvida, V. Ex.a
faz uma observação interessante. O Senado poderia parti
cipar também da derrubada de Ministros, através de moção
de desconfiança. Não existe essa competência para o
Senado.

Recomendaria a V. Ex.a que lesse a Constituição da
França, onde o senado não é objeto de dissolução a
Constituição do Peru, onde a moção de desconfiança é
especificamente da Câmara e onde o Senado não é objeto
de dissolução.

O SR. GONSTIWINTE AGAiSSIZ ALMEIDA - Quero
também informar a V. Ex.a que o Senado da Itália é
díssolvído. Quero informar também a V. Ex.a que na
índia o Senado é dissolvido. Quero informar a V. Ex.a
que no Uruguai também o Senado é dissolvido.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas ele tem o poder
da moção de desconfiança. E aqui o Senado não o tem.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Mas
participa também do processo de governo, como Oâmara
Revisora.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Se V. Ex.a entender
que o Senado deve ser dotado da moção de desconfiança,
evidente que ele terá de ser dissolvido, porque participa da
constituição do poder.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Permite-me
V. Ex.a um aparte? Era exatamente sobre esse ponto a que
queria referir-me.

Prímeíro, em abono ao que V. Ex.a expôs: Estava eu
na Câmara em 1961. Nesse tempo, o Senado tinha quatro
dos mais influentes Senadores da República: na sua Pre
sidência, o Senador Auro Soares de Moura Andrade; Pri
meiro-Secretário, o Senador Gilberto Marinho; o Lider
do PSD àquele tempo era o Senador Filinto Müller, e o
Líder da UDN, o Senador Daniel Krieger, do Rio Grande
do Sul.

Os quatro eram muito fortes. E o Senado, na época do
parlamentarismo, teve uma atuação muito influente, em
virtude exatamente da força que esses quatro Senadores,
homens públicos dos mais eminentes, tinham na vida pú
blica do País.

Essa discussão, agora, se o Senado deve ou não ser
dissolvido, está na raiz do constitucionalismo comparado.
Em todos os países onde o Senado participa do voto de
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desconfiança, ele é atingido, onde o Senado não participa
do voto de desconfiança, não é atingido. Isso é um princí
pio. Quando .se .estuda Direito Constitucional a nível mun
dial, a nível de todos 0$' países democráticos, verüica-se
que a essência do Direito 'Constitucional, com referência
ao Senado, nos regimes bicameralistas, é a que eles repre
sentam os Estados nos regimes federativos. Como repre
sentante do Estado, alguns aeravam que o Senado não
deveria participar dos regimes de gabinete, dos votos de
desconfiança, para preservá-lo. Ficavam com receio de que
os Estados-membros sofressem uma alteração e fossem
prejudicados. Daí a não participação. Lembro-me bem, dis
so, até li muito a respeito. Inclusive Maurice Duverger,
numa de suas obras mais recentes, faz alusão a uma
discussão do Direito Constitucional, no mundo Ocidental
e ressalta este ponto. '

Portanto, parece-me que devemos cingir-nos ao seguin
te pirncípio: se o Senado participar, na hipótese do parla
mentarismo, do voto de desconfiança, ele também poderá
ser dissolvido; se não participar, não poderá ser dissolvido.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Agradeço a V. Ex.a,
nobre Constituinte Milton Reis, a contribuição notável que
dá ao debate. Posso' até subscrever a tese que V. Ex.a
expõe com clareza e dizer que foi ela que fundamentou o
nosso anteprojeto. Ou seja, ao excluirmos o Senado do
poder de iniciativa, em relação à moção de desconfiança,
o excluímos também do instituto da dissolução. Mas, se
V. Ex.a entender que o Senado, como Câmara em separa
do, pode ter a iniciativa de derrubar Ministros, através de
moção de desconfiança, como ocorre na Itália, e g.a esta
proposta aqui tiver maioria, não terei dúvida alguma em
colocá-la em meu relatório, o que tornará o Senado muito
mais poderoso. Sendo uma Câmara extremamente reduzi
da em número, de apenas setenta e dois membros, o poder
de cada Senador é muito maior. E os Senadores se tornam
super-homens, ou super-representantes em relação aos
Deputados.

O meu objetivo foi exatamente o de democratizar. Por
quê? Porque o Senado, o Estado de Rondônia tem .três
representantes, o Estado de São Paulo tem três. Lá não
é o povo que está representado. Isto daria ao Senado um
poder exarcebado de controlar o Governo, ou daria uma
superdimensão aos pequenos Estados, e faria com que
os Governos ficassem prisioneiros dessa superdímensâo.

Na verdade, esse equilíbrio de Câmara Revisora, a que
V. Ex.a alude em seu comentário, é para o processo legis
lativo. O Senado mantém o seu papel de Câmara Revisora,
na proposta do nobre Deputado José Jorge, mas apenas
para o processo legislativo. Em nossa proposta, porém,
ele funciona como fator de estabilidade, sendo que, com
o mesmo quorum, em 24 horas, quem dá a última palavra
é a Câmara. Isto dá ao Senado apenas o poder de chamar
a atenção para uma reflexão. Não se trata de poder de
intervenção. O Senado apenas chama a atenção para uma
reflexão, para uma crítica maior.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Ilustre
Relator, diz V. Ex.a, na art. 17 do seu parecer, o seguinte:
"O Senado poderá, dentro de 48 horas, por iniciativa de
1/3 e voto da maioria dos seus membros, opor-se à moção
reprobat6ria, ou à moção de desconfiança, tornando-a sem
efeito."

Ora, ilustre Relator, se o Senado participa do processo
de escolha do Governo, reprovando a decisão da Câmara
dos Deputados, conseqüentemente ele participa como 6rgão
integrante do Governo, e não apenas como órgão modera
dor. Não entendo como, participando da reprovação de
decisões políticas, seja 'um 6rgão moderador. Nesses mol
des, ilustre Relator, ele é claramente um 6rgão partícípatívo
do processo 'de decisão de governo.

, O -SR. RELATOR (José Fogaça) - Pediria a V. Ex,a
que lesse o parágrafo a seguir.

. O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - "Para
grafo único ... "

O SR. RELATOR (José Fogaça), - Em voz alta e clara,
nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - "O ato
do Senado Federal poderá ser rejeitado pela maioria dos
seus membros, pelos membros da Câmara dos Deputados,
em sua primeira sessão."

O parágrafo único, Sr. Relator, também não está de
acordo com o seu raciocínio, de que o Senado seria um
órgão moderador. Pelo contrário, ele participa ativamente.
Apenas a Câmara dos Deputados vai ter uma segunda par
ticipação política decisória. Não significa o § 2.°, que se
afastou essa postura.'

O SR. RELATOR (José Fogaça) - No entender de
V. Ex.a, nobre Constituinte, qual é a instância definitiva
para decidir a moção de desconfiança?

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Não
estou negando. Acho que o Senado deve participar tam
bém, como a Câmara Federal, do instituto da dissolução.
. O SR. RELATOR (José Fogaça) - No anteprojeto, na
Interpretação de V. Ex.a, qual é a instância definítiva que
deveria ter o poder de votar, aprovar, rejeitar ou manter
uma moção de desconfiança? A Câmara ou o Senado?

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Não
quero colocar Câmara Revisora para nenhuma das duas
instâncias. , '

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não é o papel de
Câmara Revisora; é o papel de agente moderador.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Não
estou entendendo agente moderador. Não me fale em poder
moderador, que penso logo em poder militar.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Nobre Constituinte
não revisa, porque torna sem efeito. A moção continu~
existindo, apenas não gera efeitos. V. Ex.a sabe que ela é
o poder moderador.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Então
vamos colocar o raciocínio nos seus devidos termos. Acho
que o Senado deve participar também do processo políti
co, junto com a Câmara Federal. Com uma decisão comum
e única.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Então V. Ex.a apre
sente uma emenda nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Eu pedi
ria um aparte ao nobre Relator. V. Ex.a me permite?

. O SR. RELATOR (José Fogaça) - Tem a palavra
V. Ex.ra

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Quero
apenas submeter à consideração dos companheiros uma
idéia que me ocorreu aqui nos debates. Inspiro-me na mo
deração habitual do Constituinte Humberto Souto, ao fazer
esta proposta.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Penso
que todos n6s estamos buscando caminhos. :É claro que
cada um de n6s tem os mais nobres objetivos. Queremos
o melhor para o nosso País. Não nos move qualquer inte
ressa menor. Todos estamos - o Oonstítutnte Agassís Al
meida, o nosso Relator, o nosso Presidente, os funcionários
a Subcomissão, enfim, - movidos por esse sentimento mai~
nobre. Quando se dá poderes ao Senado - porque real.
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mente se dá poderes ao Senado no caso - não são pode
.res tão relevantes quanto os da Câmara, mas há poderes
deferidos ao Senado que acho até insuficientes. Acho que
nesse caso, pela própria tradição política' brasileira, no
momento em que... '

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Aliás, essa reclama
ção já recebi no Senado. O Constituinte Agassiz Almeida
me acusa de ser corporativo, e agora estou sendo acusado
exatamente de retirar poderes do Senado.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - N~o foi
uma acusação. Foi uma homenagem que ele prestou a
v; Ex.&, quando disse que V. Ex.& escuta a Casa a que
pertence.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mais uma homena-
gem como esta e eu não preciso de acusação. .

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Foi como
homenagem que o Constituinte Agassiz Almeida assim for
mulou seu pensamento.

Mas o que imagino é que devemos realmente refleti!
sobre essa participação maior do Senado. Se em determi
nadas, oportunidades somos chamados a votar unic;:ameral
mente decisões importantes, por que não exammarmos
também a questão da moção de desconfiança do gabíne
te? Unicamente? Por que discriminarmos senadores
que são eleitos pelo voto direto, que chegam à Casa com
responsabilidades tão grandes quanto as nossas, embora
o presidencialismo e a organização brasileira estabeleçam
para o Senado atribuições diferentes das da Câmara dos
Deputados? Imagino que, aí, estaríamos reconhecendo a
amplitude do mandato do Senador e, ao mesmo tempo,
estaríamos também estabelecendo a possibilidade de disso
lução do Senado Federal. Compatibilizaríamos as duas
coisas. Não sonegaríamos aos Srs. Senadores...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Faço uma pergun
ta: a sua proposta traria isso para uma sessão conjunta
ou para a unicameralidade? Porque a unicameralidade faz
com que Senadores de 8 milhões de votos, como o Sena
dor Mário Covas, passem a ter o mesmo voto que tem
V. Ex.a, que também é enormemente votado. Mas essa
unicameralidade seria um despropósito em relação ao povo
de São Paulo, embora todo o valor que V. Ex.a tenha. Per
gunto: é pela unícameralídade ou pela sessão conjunta,
onde as duas Câmaras votariam conjuntamente, mas em
separado?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Unicame
ralidade, Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acho isso completa
mente irracional em relação à tradição, à presença do Sena
do. Aí, sim, passo a ser um defensor do papel que o Sena
do desempenha.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Estamos
transformando ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - V. Ex.a quer dar
o mesmo voto a um Senador, dentro do sistema congres
sual. .. E não estou falando em Assembléia Nacional.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Rela
tor, não pedi para debater com V. Ex.a Pedi um aparte.
Se V. Ex.a me conceder ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Esperava que V. Ex.a
tivesse a mesma delicadeza, a mesma gentileza ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - V. Ex.a
não foi delicado quando falou da irracionalidade da pro
posta.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ao contrário, V. Ex.&
é que está aqui... Eu lhe concedi a palavra, Estou com
a palavra e, de forma até um tanto delicada, permiti que

V. Ex.a. interviesse nos debates, como estou fazendo com
todos. Parece que. V. Ex.& não compreende isso ...

O SR. CONSTiTUINTE MIRO TEIXEIRA - Quero
apenas concluir, se V: Ex.a. me permitir.

. O SR. RELATOR (José Fogaça) - ... e quer entrar
num nível de conflito que não desejo.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Em abso
luto, não quero díscutír, quero apresentar ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) ~ Quero ter o direito
de intervir, direito que estão tendo todos aqui, porque
muitos dos debatedores estão tomando a palavra no meio
da discussão, intervindo na minha exposição. E o permito
com muita tranqüilidade ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - V. Ex.a
me defere?

. O SR. RELATOR (José Fogaça) - ... para que isso
não seja depois uma alegação de que não aprofundamos
o 'debate. Portanto, peço a V. Ex.& que faça a sua exposi
ção com brevidade, para que eu possa continuar a minha
exposição.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O tempo
deve ser controlado pela Presidência.

Mas, então, propunha eu que se examinasse a possi
bilidade de se deferir poderes, de se reconhecer poderes ao
Senado e, conseqüentemente, colocarmos também o Sena·
do no plano da dissolução.

Essa é a minha proposta.

E gostaria muito de ouvir a opinião do mestre Nelson
Carneiro, que tem muito a nos ensinar sobre o assunto.
l!l isso Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Nobre
Relator, eu queria fazer uma observação sobre o aparte
do Constituinte Miro Teixeira. Em primeiro lugar, gosta
ria de dizer que ele não honrou...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Embora eu seja
dono do tempo - sou eu que concedo os apartes ou não 
continuo agindo com a mesma liberalidade com os apar
teantes.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Con
cordo com V. Ex.a l!l por saber da liberalidade de V. Ex.a
que o estou aparteando para dizer que o nobre Deputado
e 'Constituinte Miro Teixeira não honrou o compromisso
feito no início, isto é, o de manter o espírito ponderado
e equilíbrio do Constituinte Humberto SOuto.

Em segundo lugar, nobre Relator, quero duvidar da
proposta do Constituinte Miro Teixeira. Presidencialista
que é, não estaria, com isso, querendo assombrar os Sena
dores com a dissolução do Congresso, para dificultar o
parlamentarismo?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não acredito. Se
há uma qualidade no Constituinte Miro Teixeira, é a sua
sinceridade, e ele deve ter dito isso como diz sempre,
isto é, com toda sinceridade e com a hombridade que o
caracterizam. Apenas me opus à tese do nobre Constituinte
Miro Teixeira porque sou favorável a que o Senado parti
cipe do processo de constituição do Governo, mas mantida
a bicameralidade, porque participar a partir da uníca
meralidade seria destituir o Senado, enquanto Câmara
Alta, e aí estabelecermos a unicameralidade permanente.
Sei que é uma tese defendida pelo nobre Constituinte ...

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - V. Ex.& me
permite um aparte? Estou esperando há algum tempo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - OUço, V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Pedi permis
são a V. Ex.a. para consultar o Presidente sobre seu tempo.
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Gostaria de saber do Presidente se vai ser mantido o ritual
da sessão, ou seja, se terminado o tempo do Relator, seria
dada a palavra aos membros da Comissão.

O aR. CONSTITUINTE (Não identificado) - O Pre
sidente acaba de chamar a atenção' para isso.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Porque se
isso não acontecer - até querem decidir de outra forma
- eu, democraticamente, estou de acordo. Apenas estou
aguardando - sou o primeiro inscrito - para analisar
tudo o que tenho ouvido, com toda a atenção, do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Acabo de
comunicar ao Sr. Relator que o tempo de sua explanação
está expirando. Logo que S. Ex.a conclua, entraremos na
parte da discussão, e os inscritos terão todo direito a
voz e vez.

O SR. OONSTITUINTE MILTON REIS - Muito grato
a V. EX.a Apenas quero dizer o seguinte, ainda sobre o
Senado: quando da feitura da Constituição de 1891, Rui
Barbosa, o que mais nela pontificou, defendeu, e nela foi
inserido o princípio da igualdade dos Estados-membros,
exatamente para que pudesse haver uma Federação. Dis
solvida a Monarquia, proclamada a República, o Estado foi
constituído em Federação. O princípio que o deveria pre
sidir seria o da Igualdade dos Estados-membros. Daí essa
posição. .

Essa é a mesma posição que Rui Barbosa defendeu
mais tarde, na antiga Liga das Nações, em Haia. Defendeu
ele a igualdade dos Estados-membros, na grande tese, por
que os chamados Sete 'Grandes da Liga das Nações domi
navam o conclave em detrimento dos outros 86 partici
pantes. Ele achou' que os votos do Brasil, do Paraguai e
da Bolívia deveriam ser iguais aos votos da Inglaterra,
Rússia, Estados Unidos, Alemanha, das grandes potências
de então.
- Ao final tenho apenas que dizer o seguinte: primeiro,
sou pela bic~meralidade, estou com V. Ex.a As sessões po
dem ser do Congresso, mas preservada a bicameradidade;
\Segundo poder-se-ão apresentar destaques, emendas ao
Relatório de V. Ex.a, os que discordarem mas sempre pre
servando o princípio - a mim me parece - de que se
o Senado participar do voto de desconfiança, na hipótese
do regime parlamentarista, evidentemente terá de ficar
sujeito à dissolução. Se não participar, não será dissol
vido. Acho que essa é a tese, porque aí não haverá mais
discussão.
. O SR. RELATOR {José Fogaça) - Foi 00 essa a tese
que presidiu esse relatório.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS --:. Essa é que
tem de ser a tese, -porque - digamos assim - esse prin
cípio domina em todo o Direito Constitucional do mundo.
E o mestre Nelson Carneiro, que aqui' está presente, pode
rá expender seu ponto de vista a respeito da tese que
defendemos. E o mestre Bonifácio de Andrada...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Gostaria de encer
rar, pois o Presidente já chamo~ minha atenção, já me
comunicou que o meu tempo esta esgotado. Consenti no
aparte ao nobre Constituinte Milton: ~is dada a necessi
dade que tinha de fazer sua observação, e mesmo porque
já o havia, há muito tempo, solicitado. Pediria, então,
a todos que me permitissem concluir...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a palavra
o Constituinte Genebaldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Sr. Presidente, peço permissão ao nobre Relator José
Fogaça para fazer uma ponderação. Hoje, aqui, não segui
mos o Regimento, tivemos quase que uma conversa infor-

mal. E chamo a atenção para uma questão importante:
está aqui entre nós o Senador Nelson Carneiro que, por
circunstâncias diversas, não pode permanecer durante todo
o tempo em nosa Subcomissão. Como S. Ex.a é estudioso
do assunto, é autor de propostas, é uma pessoa que tem
um trabalho importante nessa área, pediria a condescen
dência da 'Mesa, do Sr. Presidente, do Relator e a com
preensão dos meus companheiros de Subcomissão para
que possamos ouvir, neste momento, a opinião do Sena.
dor Nelson Carneiro.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A questão de or
dem tem de ser remetida ao Sr. Presidente.

O aR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Eu queria,
antes de me posicionar quanto à sugestão de :V. Ex.a ,
perguntar aos que estão inscritos para discussão, se defe
rem...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA _
Vejam bem, eu pedi a compreensão dos que estão inscri
tos.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRAD:A. _
Pela ordem, Sr. Presidente. Apelaria para o Relator José
Fogaça no sentido de que permitisse um aparte ao Senador
Nelson Carneiro. Então, não haveria interferência na lista
de inscrições. E V. Ex.as concordariam em permitir mais
cinco minutos ao Senador José Fogaça, para que S. Ex.a
resolvesse a questão. Quer dizer, V. Ex.as concederiam
mai.s cinco minutos ao Senador José Fogaça, que conce
dería o aparte ao Senador Nelson Carneiro. Depois, o Sena
dor José Fogaça responderia ao Senador Nelson Carneiro
defendendo o seu ponto de vista. '

O aR. RELATOR (José Fogaça) - Tem o aparte o
nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO _ Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não participo desta Subco
missão e agradeço a gentileza do convite. Fui o Relator e
o inspirador na solução de 1961. E vi aqui referido que
havia uma responsabilidade do Senado Federal junto com
a Câmara dos Deptuados. l!: preciso ver o momento em
que isso ocorreu. Era um momento de crise em que o
Senado participava ativamente de todos os debates e era
preciso, inclusive, a sua aprovação para que se modificasse
o texto constitucional de então, que só permitia emenda
constitucional votada em dois anos sucessivos. O Senado
fo~ .decisivo para aprovar uma emenda constitucional per
mítíndo que se votasse duas vezes no mesmo ano, e parti
CIpoU atívamente dos debates travados e das soluções
encontradas.

De modo que o problema não tem nenhuma semelhao
ça com o de hoje, porque naquele tempo fazíamos uma
emenda para debelar uma crise, para evitar um choque
a:,mado, e, agora, sem pensar em crises que possam ou
nao ocorrer, estamos num momento próprio redigindo
uma Constituição, que queremos permanente.

tEu compartilho da impressão de que o Senado - pelo
art. 17, da proposta José Fogaça, que merece todos os
louvores participa, porque, de qualquer forma, mesmo para
oonciliar, ele pode opor-se à moção da Câmara dos Depu
tados. Se a Câmara dos Deputados aprovou uma moção
reprobatória ou de desconfiança, o Senado é chamado para
manter ou não essa posição. Portanto, o Senado de algu
ma forma, participa, participa até para emend~r a deci
são da Câmara, porque pode rejeitar sua decisão Então
vamos dar à moção de desconfiança o mesmo traiament~
que damos aos projetos de lei: que partem da Câmara
vão. ao senado, este o emenda e, em seguida volta à
Oâmera. Com isso não se pode excluir a respon~abilidade
<,io Senado e, conseqüentemente, as. naturais repercussões
na sua dissolução ou não.
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o projeto não é meu, é da Frente.Parlamentarista, a
não ser. a solução do Deputado 'Herbert IJevy, lembrada
pelo Constituinte Bonifácio de Andrada, creio. Os colegas
não tiveram conhecimento do Projeto n.a 831, acredito,
porque os últimos avulsos ainda estão sendo distribuídos,
e muitos pareceres foram dados, sem que se conhecessem
as sugestões enviadas até o dia 6". 11:, no dia 11, o Relator
já tinha que dar o seu parecer, de modo que muitas
sugestões não foram apreciadas. Mas a solução dada foi
que o Senado poderia interferir, sem ter nenhuma respon
sabilidade na decisão. Essa é exatamente a proposta suge
rida pela emenda de autoria da Frente Parlamentarista;
se recusada a aprovação do Presidente do Conselho, o
Presidente da República deverá apresentar, em igual prazo,
outro nome - pela primeira vez, o Presidente da Repú;
blíea indica ourto nome. Se também este for recusado,
apresentará no mesmo prazo outro nome. Se ígualmente
for recusado, apresentará no mesmo prazo outro nome.
Há oportunidade de oferecer três nomes e a Câmara
recusar. Só, então, se nenhum daqueles três for aceito,
caberá ao Senado, por maioria de votos, indicar à Câmara
o Presidente do Conselho, que não poderá ser qualquer
dos recusados. Passa a não ser mais do Presidente da Re
pública, mas do Senado, apenas, a indicação sobre a qual
a Câmara deliberaria livremente. Seria um meio de evitar
a intervenção do Senado na escolha do candidato

O SR. RELATOR (José Fogaça) - E se a Câmara
não aceiar O nome vindo do senado? Como ficaria?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Aí
é dissolvida.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Dissol
ve a Câmara ou ...

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Não,
porque o Senado apenas colabora para evitar que a Câmara
seja dissolvida.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Dissolve os dois,
Senado e Câmara?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Não.
O que há é que, a Câmara, ao invés de ser dissolvida no
terceiro momento ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Passa a fazer o
papel do Presidente da República.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sim,
do Presidente da República.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - É um poder ex
traordinário que se confere ao Senado ...

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 
apenas para ajudar a Câmara.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Senado passa a
ser o Presidente da República, depois de lhe ser conferido
este poder extraordinário, sem ser objeto de dissolução.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Esta
solução não importa responsabilidade do senado, porque
o Senado não aprova nome algum, apenas o indica. O Pre
sidente da República também não aprova, indica. Quem
aprova ou rejeita é a Câmara. A Câmara recebe três in
dicações do Presidente, rejeita as três. Alguém tem que
sugerir outro nome. Ou a própria Câmara sugere, como
quer o Projeto Herbert Levy, ou um outro órgão que não
participou daquelas votações e não teve, portanto, nenhu
ma interferência, sugere. Poderia ser o Conselho que se
cria, ou outro órgão qualquer, mas como devemos presti
giar o parlamento, como órgão geral, o Senado indicaria.
Mas, se a Câmara rejeitar, rejeitou; se a Câmara aprovar,
aprovou.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - V. Ex.~ me
permite um aparte?

O SR. RELATOR (Jôsé Fogaça) - O aparte, aí, seria
colateral. Mas vou fazer o seguinte: vou encerrar a minha
íntervenção.jiara que possam haver debates sobre o assun
to. Agradeço muito a grande contribuição do nobre Cons
tituinte Nelson Carneiro. A proposta' de S. Ex.a é riquíssi
ma, surgida da experiência de um homem que talvez seja
a maior usina de projetos existentes neste Parlamento
projetos sérios, consistentes, estudados. Faço aqui esta ho~
menagem desabrida a esta figura notável de homem pú
blico, que é o Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Vou cobrar
royalties pela expressão, porque já a usei, com referência
a Nelson Carneiro, em várias entrevistas que dei. -

O SR. RELATOR (José Fogaça) -]j'J altamente mere
cida por S. Ex.a Apenas entendo que sua proposta dá po
deres ao Senado e me parece que de parte da Câmara não
há uma a~itação tão pacífica. Acredito até que minha
proposta sera mais branda neste sentido, da participação
do Senado. Até porque, na minha proposta o Senado não
é Câmara Revisora, porque não há uma tramitação ne
cessári~ ?a: moção. O Senado poderá participar, ou não,
pela ínícíatíva de um terço de seus membros. Quer dizer
há aí um ferrolho, um mecanismo de segurança que difi~
culta muito a participação do Senado. Por outro lado o
Senado poderá ficar ao largo, poderá ficar fora do p;o
cesso de constituição do Governo durante décadas intei..
ras e, com isso, evidentemente, ele não se compromete nes
se processo. Também poderá entrar sempre no sentido do
abrandamento, da estabilização, da moderação, para evi
tar crises, ~eIl;do revista imediatame~tepela Câmara, pela
mesma maioria, portanto, sendo a oãmara sempre a últi
ma instância.

A minha intenção era apenas criar um mecanismo de
segurança institucional para dar maior estabilidade ao
Ministério. O Senado entra aí apenas para fortalecer a
figura do Presidente da República, porque se ° Presidente
nomeou um Ministério e a Câmara o quer derrubar o se
nado estabiliza e a Câm-ara, se estiver realmente cónvicta
dessa sua posição, imediatamente, em 24 horas, pode der
rubar o veto do Senado.

Com isto, então, transformo o Senado apenas numa
parada para reflexão. Não é um poder revisor é um mo
mento, apenas, de reflexão, uma chamada de atencão
porque o papel do Senado fica realmente muito limitadó
no processo de constituição do Governo, pela minha pro
posta. Diria que é um papel quase nulo, a não ser um
papel político. Um papel não de revisão mas de reflexão
de estabilização, de moderação. Apenas isto. '

Acho que a proposta do Senador Nelson Carneiro é
muito mais dura do ponto de vista da intervenção do Se
nado e dá a ele muito mais poder, porque a partir daí
ele passa a gestar o processo de nomínação dos Ministros.

Encerro -agradecendo a oportunidade e a contribuição
de todos aqueles que me apartearam; foi notável, enri
quecedora e contribuiu enormemente ·para que avançás
semos no entendimento daquilo que queremos de melhor
para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Para discutir,
tem a palavra o Constituinte Jorge Leite, por 15 minutos,
com direito a aparte.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Presi
dente, quero submeter a V. Ex.a, e conseqüentemente ao
Plenário, se houver interesse dos demais membros, a pro
posta de transferir o"ínícío d03 debates para amanhã, sen
do respeitada a pauta de inscrição, na qual eu seria o
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primeiro colocado. Submeto ao Sr. Presidente esta pro
posta;

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Todos nós
aprovamos: Então solicito .s..palavra, aprovada a propos
ta. ~Risos.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Vou expli
car rapidamente, Sr. Presidente, as minhas razões. Ouvi
atentamente a exposição do Sr. Relator e ouvi também
a intervenção de todos os nossos companheiros. Ouvi aten
tamente a exposição do eminente Relator e também
atentamente ouvi a intervenção dos demais membros da
Comissão. Gostaria de analisar friamente todo esse deba
te, o que me ajudaria amanhã na hora de expor os meus
pontos de vista. -

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Todos temos
plena consciência de que o nosso tempo está expirando
a partir de hoje. Perguntaria: faríamos' uma sessão ex
traordinária às 18 horas e 30 minutos, ou só teríamos a
ordinária amanhã, às 9 horas e 30 minutos?

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) - Temos
hoje uma sessão da Câmara. Então ficaria para amanhã,
às 9 horas e 30 minutos.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o oonstítuínte Milton Reis.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Apenas ...
Vou começar com "apenas", para dizer da grande admi
ração que tributamos -ao Constituinte Nelson Carneiro,
sobretudo à sua inteligência. Quando S. Ex.a aplica a pala
vra "apenas" para dizer apenas quem indica... Indicar
é o principal, não é o acessório. Já dizia Justiniano que
accessoríum sequitur suum príneípale, ou seja, o acessório
segue sempre o seu principal. Imagine, a Casa que indi
ca é acessório não é a principal. Vejam a sabedoria do
Senado! Sou até defensor daquela Casa, e espero, na
minha modesta mas longa vida pública, um dia chegar a
ela. Por isso, até vou tentar desde já habilitar-me a essa
sabedoria, tentar adquiri-la em parte para poder lá
chegar com alguma. Mas quero finalizar dizendo que o
Constituinte Nelson Carneiro, sem dúvida alguma...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A proposta do
Constituinte Nelson Carneiro deixa a Câmara na mão
do Senado. Se a Câmara não aceitar a indicação do
Senado, é dissolvida:

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Por isto
quero aqui registrar que vamos analisar detidamente
"apenas", em tempo oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comunico
que a lista de inscrição contínua aberta. Nada mais haven
do a tratar, declaro encerrada a presente sessão.

4.a Reunião Extraordinária realizada
em 16 de maio de 1987

- ÀS dez horas e vinte minutos do dia dezesseis de
maio de mil novecentos e oitenta e sete, reuniu-se a Sub
comissão do Poder Executivo em sala própria no Anexo II
da Câmara dos Deputados. Compareceram os Senhores
Constituintes: Albérico Filho (Presidente), Humberto
souto, Enoc Vieira e Costa Ferreira. Declarado abertos e
verificada a falta de quorum o Sr. Presidente suspendeu
os trabalhos por trinta minutos. Após esse interregno, foi
reaberta a reunião, com a presença dos Constituintes:
Albérico Filho (Presidente), Aloysio Teixeira, César Cals
Neto, Dalton Canabrava, Enoc Vieira, EIico Pegoraro,
Humberto Souto, José Fogaça, Maurício Pádua, Miro Tei-

xeíra, Vivaldo Barbosa, Costa Ferreira e José Geraldo, que
fora convocada com o objetivo de dar -cumprímento ao'
§ 1.0 do art. 17,' do Regimento Interno da Assembléia Na.:
cional Constituinte. Para tanto, usaram da palavra os
Constituintes: José Fogaça (Relator), Dalton Canabrava,
Erico Pegoraro, Miro Teixeira, César Cals Neto, Humberto
Souto, Enoc Vieira e Alpysio Teixeira. (Durante a inter
veneão do Sr. Erico Pegoraro, assumiu a Presidência o
Sr. Dalton Canabrava.) Usaram da palavra para suseítar
questão de ordem, os Constituintes Vivaldo Barbosa, Hum
berto Souto, Miro Teixeira, Érico Pegoraro e José Geraldo,
que foram devidamente esclarecidos pelo Sr. Presidente.
As treze horas e vinte minutos, sem que nenhum dos pre
sentes quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente en
cerrou a reunião. As notas gravadas, depois de traduzi':
das, passarão a integrar a presente Ata. E, para constar,
eu, Iole Lazzarini, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

O SR. .PRESIDENTE tAlbérico Filho) - Declaro
aberta a reunião.

Não havendo número legal, suspendo-a por trinta
minutos.

(Suspensa por falta de querum.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Hav~ndo nú
mero legal, declaro aberta a reunião:

Dando contdnuldáda à. discussão, vou ler, na ordem,
o~ nomes dos. ínscrítos, e aquele que estiver presente usa
ra da 'Palavra>.

Constituiute Jorge Leite. (Pausa) Ausente.
Constituinte Genebaldo Correia. (Pausa) Ausente.
Constituinte H<mrique Alves, (Pausa) Ausente.
Constituinte Cunha Bueno. (Pausa) Ausente.
Constitui.nte Vivaldo Barbosa. (Pausa) Ausente.
Constituinte Agassíz Almeida. (Pausa) Ausente.
Constituinte Bonifácio de Andrada. (Pausa) Ausente.
Com a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

- O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA _ Senhor
Presidente, Srs. Constituintes, voltamos a comentar acer
ca do mandaí? do atual .Presidente <la. República. Sabe
mos que os ditames legais ora 'em vigência determinam
OS mandatos de ??residente da República, Governadores,
deput.ados f.ed~J.1alS e estaduais, senadores, veeeadores e
prefeítos, Admíramos o nosso sábio Relator - e eu não
esto~ a dizer isto 3: exe~plo daqueles que primeiramente
eíogíam para depoís, discretamente, ir tirando o elogio.
~ea~~nt~, aprendí {lo admir~r. o nobre Relator pela sua
íntelígêneía Jovem em benerícío da nossa Pátria. Entre-
tanto, a par da inteligência que tenho consíõerado bas
tante, considerei muito maior a inteligência de S. Ex.a.
no trato das Disposições Transitór'as, pois que coloca
uma salvaguarda para os mandatos de todos esses car
gos eletivos, com exceção do de Presidente da República.
S. Ex.a não colocou um dispositivo para o Presidente da
República. Entendemos, porém, que a Constituição em
vigor, que convocou a Constituinte - e é sob a égide
dela que executamos a tarefa de elaborar uma nova Car
ta para o nosso País - é que assegura os mandatos dos
vereadores, prefeitos, deputados federais e estaduais, go
vernadores e também o de Presidente da República. Mas,
estranhamente, estão contidos aqui os mandatos de to
dos 08 homens públicos do Brasil, menos o do Presidente.
Então, gostaríamos de bater nesta tecla. Senti da parte
do nosso' Relator essa sensíbüídade para a colocação 
no caso, aceitando a nossa emenda ou a de outro Par
lamentar Constituinte - de um dispositivo que assegure
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também ao Presídente da República o seu dandato, sem
prejuízo da implantação do novo sistema de governo, que
pode ser parlamentarista ou presídencíaüsta, o que não
altera nada. Ela simplesmente vai adaptar-se, vai ser
o gestor dessa situação, preparando o País para uma
nova ordem jurídica. E, pratícamente, daqui a quatro
anos, o Brasil estará apto para, na{ plenitude, exercer o
sistema de governo parlamentarísta ou presídeneíaüsta,
AS8im entendemos que não há necessidade de se ampu
tar o tempo determinado para o mandato do Presidente
das República, e acreditamos que, se isto vier a aeonte
cer, estaremos praticando talvez uma injustiça para com
o Presidente da República, que tem procurado, na. me
dida do possível, como pessoa humana, conduzir-se de
moeratícamente, mesmo sendo 'atingido por eompanheí
ros seus de partido. Mas, assim mesmo, S. Ex.a não leva
isto em 'COnta; consídera que essas coisas são naturais e
fazem parte do jogo democrátíco. E só isso já nos dá
a tranqüilidade 'e a segurança de que poderemos ter 1lllll3I
transíção pacífica, sem 00 atra,palhos dos casuísmos e,
alér do mais, sem intervenção militar. o que poderia 
isto sim - ocasionar um grave retrocesso part!ll a vida
institucional do País.

De modo que, com estes comentários, gostaria de fa
zer este apelo 'ao Exm.o Sr. Relator, brilhante e jovem
Constituinte: que pense um pouco na sítuação do Pre
sidente da República. E assim como há aqui um artigo
exclusivo paria governador, senador...

O SR. CONSTITUINTE DÁLTON CANABRAVA 
Permite-me V. Ex.a um aparte?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Com
muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE DÁLTON CANABRAVA 
Ouvimos, com muita alegria e satisfação, o brilhante jo
vem e inteligente Relator. A nossa 'admiração por S. Ex.a
vai além da sua inteligência, da sua juventude, dt!lI sua
cultura, do seu espírito público e da isenção 'COm que
se houve ao elaborar o seu relatórío, S. Ex.a nos afir
mou, de uma maneira clara e ínsotísmâvel, que decidiu
se por quatro anos não porque entenda. que quatro anos
seja o melhor tempo para o atual Presidente da Repú
blica, mas porque a pesquisa na qual se se baseou, 
elaborada sábado passado, com 88 Constituintes, o que
equivale aproximadamente a 16% da Constituinte 
aponta que a maioria é pelos quatro anos. Entendo que
o mandato do Presidente da República SIe assemelha mui
to à Bolsa de V:alore~. Depende do IDa., do momento; de
manhã é um valor, de tarde é outro, e à noite ainda pode
ser outro. Quando acontece qualquer coisa que pese so
bre a imagem do Presidente da República, diminui-se
lhe o mandato; quando ele torna uma atitude que ,a;gra
da ao povo, aumenta-se-lhe o mandato. E isso também
depende muito do bloco ao qual o deputado está ligado.
Se o candidato dele à sucessão do Presidente é rum ho
mem mais idoso, abrevía-se-lhe o mandato, para que o
eandídato ,tenha tempo e condições de dísputar; se o canr
didato é governador, alonga-se-lhe o mandato, porque
assim o Governador tem tempo de cumprir o seu man
dato estadual e só depois disputar a Presídêncía da Re
pública.

Asaím posto, é muito casuística a fixação do mandato
presidencial.

Mas não quero ficar com o casuísmo; quero ficar com
a Constituição. Se não quero ou não posso aumentar o
meu mandato nem diminuí-lo, por isso também não posso
fazê-lo com o de outrem.

Assim, cumprimento V. Ex.a , porque o mandato de
seís anos não é um mandato que V. 'Ex.a escolheu, não é
um mandato casuístico, é o mandato fixado pela atual

Constituição, que, aliás, propiciou a todos nós estarmos
aqui reunídos em Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Muito
obrigado pelo aparte com que V. Ex.a nos ,brindou.

Eu gostaria de acrescentar um pouco mais com rela
ção ao fato de se cortar ou não o mandato do PreSiÍden.tJe
da República e, talvez, o de mais ninguém. Há pouco
tempo, logo na illiltaJaçáo da Constituinte, foi discutida a
validade dos mandatos dos senadores eleitos em 1982.
Então a Constituinte manifestou-se a favor da manuten
ção do mandato desses senadores, que têm mais quatro
anos de exercício. Ora, se se agúí que o mandato do Pre
sidente é ilegítímo e que se deve corrigir este equívoco,
como então a Oonstítuínte, na plenitude das suas ativi
dades, achou por bem manter os senadores Coolstituintes
eleitos bionicamente?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Justa

mente, para a Constituinte eles não foram 'eleitos. Maa
mesmo assim foram aceitos, e o mandato desses senado
res passou a ser também de Constituintes, e com maís
quatro anos de exercício, sem interrupção. Esre direito
está praticamente consolidado, porque garantido pela,
Constituição em vigor 'e !ratificado pelos Constituintes.
Então, não sería procedente que os Constituintes agora
cometessem uma grande injustiça, para com o Presidente
da República, depois de terem absolvido os senadores
eleitos anteríormenbe de forma "Ibiônica". Lembro que o
Presidente da República foi eleito no calor da campanha
pelas eleíções diretas, com o apoio popular, tendo à frente
o nosso saudoso Presidente Tancredo Neves. E acredito
que, s,e Tancredo NeVJeS estivesse aqui hoje, ninguém ou
saria de maneira alguma, tocar em seu mandato, porque
legitimado pelas forças populeres em praça pública. Nin
guém se atreveria 'a fazer isso.

Agora, pelo símples :f3lto de o atual Presidente ter sido
o více que assumiu naquelas circunstâncias, acha-as que
isso gerou uma Ilegítímidade. Considero esses argumentos'
casuístas, porque, afinal de contas, uma Oonetítuíção está
em vigor, e a Constituinte que está elaborando a nova
Constituição também é fruto desta Constituição. Enfim,
os governadores, senadores, deputados federais, deputados
estaduais, prefeitos e vereadores, toda essa Nação está-se
movímentando, há essa mobilidade social toda, com res
paldo na Constituição vigente. Por isso se seearermos
somente o mandato do Presidente, para que ele S'eja ci
randado com a ameaça de diminuição de seis para quatro
anos, no nosso entender estaríamos cometendo um easuís,
mo violento. Afinal, qual a dif,erença de quatro para seis
anos? Se se 'admite O mandato de quatro amos, tudo bem,
corrige-se o de seis, como está na oonstãtníção. Quer dizer,
o mandato de seis anos, como está na Constituição, não
se admite; e o de quatro, que não está, se admíte?

O SR. CONSTITUINTE DÁLTON CANABRAVA 
Nobre COnstituinte COsta li'erreira, isso também seria uma
grande ingratidão para com aquele que convocou esta
Constituinte.

o SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Muito
bem.

Então, com 'essa oportuna intervenção de V. Ex.a, quero
dar por encerrado o meu argumento, pedindo penhora
damente ao nosso ilustre e culto Relator que, dentro dos
padrões e parâmetros constitucionais e mesmo de outras
fontes a que puder recorrer, faça uma .análise maís 'pro
fícua e não cometa... Realmente, sei que não parte de
S. Ex.a , mas como uma pessoa que está sendo movimen
tada por um anseio total, que saiba também tomar uma
decisão, no momento exato, em benefício da tranqüilidade
e da segur3lnça. nacional. Muito obrigado. -
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o aR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem a pala
vra .o Constituinte José Fogaça. '

O SR. RELÃTOR (José Fogaça) - Nobre Constituinte
costa Ferreira, não falo como um gesto de devolução dos
eíogíos, mas pelo puro \l',econlheeimento prático de que
V. Ex.a é um dos' que provou, 110 longo dos trabalhos desta.
Subcomissão, ser uma das pessoas mais assíduas e maís
sérias nas nossas atividades. Mesmo não sendo titular
desta SUlbcomiSsão, V. Ex.a é uma das figuras índerectí
veís ou seja sempre presente, mesmo em um dia como
este' - é imPortanté que se registre que hoje é sábado,
quando não é tradição do Congresso Nacional: que haja
qualquer tipo .de atividade. V. Ex.a demonstra esp,!rito
público, sendo 'Patriótico, faço-o pOT mera. corustataçao. e
não por querer devolver, na mesma medida, os elogios
generosos 'e imerecidos de V. -Ex.a

Quanto à questão técnica, vejo-,a da seguinte maneira:
talv-eznão tenhamos uma fórmula para assegurar man
datos. O que podemos fazer é definir mandatos. O pró1?rio
Presidente da República tem sido insistente.n~s~ sentid?
S. Ex.A apela para que las lideranç~ íPar~Idanas, os dí
versos partidos que lhe dão s~tentarao,no caso, o ~~B
e . o PFL tomem uma deoísão conjunta para defínír o
seu mandato. Acho que é nessa direção que devem?s ~a
mínhar: definir o mandato do presidente da Republica.

Quanto ao número de anos desse mandato, acredito
que dependerá da tendência predon:ir~ante.Quero dlZ~~a
a V. Ex.a., que apesar de ter uma pOSIÇao ;pes~al, a dec~ao
está afeta a uma posição política, 'em runçào de questões
políticas transitórias. Entendo que aquilo que for votado
por esta Subcom1ssão deverá se rincorporado ao ~eu pare
cer e à sua redação final e assím entregue, assinado por
mim, Relator da Comissão de organízaçao dos Poderes e
Sistema de Governo.

Não vejo como poderíamos a~segurar mandato ~as
disposições transitóril,ts e, depois,f ixar um. mandato dife
rente nas disposições permanentes. Se defImrmos o man
dato do Presidente da República, de cinco ou. seis a~os,
nas disposições permanentes, para o atual Pr~sIdente Ire
mos então fixar o mandato desta forma, símplesmente
marcando a data das próximas eleições, que poderao ser em
15 de novembro de 1988, 15 de novembro de 1989 ou 15 de
novembro de 1990 conforme os anos de mandato, se quatro
cinco ou seis ands. Ou até no mês de agosto ou out~b!o,
embora o bom senso nos tenha recomendado que as eleIçC!es
se processem no final de ano, ocorrendo a posse do eleíto
no inicio do ano seguinte. Mas veja V. Ex.a: como vamos
ter' que definir mandato acredito que não devemos tam
bém assegurar mandato. Como.essa é uma questão correl~
ta no momento em que definIr-mos o mandato do PreSI
d~nte da República, devemos tal?bé~ !ixar a da~a,d~s fu
turas eleições baseados nas DiSposIç~es.Trans~torIas. O
mandato do atual Presidente da ReJlubllca esta assegu
rado. Nós é que estamos tomando uma ínícíatíva via Cons
tituinte. Não precisamos dizer na Constituiçao que o man
dato está assegurado. S~ nada. disserm~s, o mandato es;
tará assegurado. Isso nao precisa ser dito. O que podera
ocorrer é o seguinte: se quisermos alterar esse mandato,
se quisermos defini-lo, aí então teremos 9-u~ colocar uma
disposição transitória estabelecendo seu límíte, por exem
plo até uma eleição que se daria noventa dias antes do fi
naí desse mandato. Se o final do mandato for, suposta
mente o dia 15 de fevereiro de 1990, teremos que convocar
eleiçõ~s para 15 de novembro de 1989, e aí. estaremos
optando por um mandato de cinco anos; se quisermos um
mandato de seis anos, marcaremos eleições para 15 de ne
vembro de 1990, com a posse do novo Presidente em 15 de
fevereiro de 1991. Então, ao definirmos o mandato, mar
caremos nas disposições transitórias as próximas eleições.
Portanto não é uma questão de assegurar, mas de definir
_ porqu'e assegurado já está a data das próximas elei-

ções. Se nada constar, fica exatamente como está na oons-
tituição atual: plenamente assegurado.' . .

O SIR. CONSTITUINTE OOSTAFERREIRA - Apesar da
argumentação de V. Ex.a, notamos que não parece tão
claro. Por exemplo: o art. 4.° diz que o Presidente e o Vice
Presidente da [República serão" eleitos dentre os brasíleí
ros maiores de trinta e cinco anos, no exercício dos direi
tos políticos, por sufrágio universal, noventa dias antes do
término do mandato. Aquí, num artigo que ficou sem nú
mero - parece-me que é o de n.o 56 - diz-se: "As eleí
2ões de que trata o art. 4.° desta Constituição realízar-sa
a<> em 15 de novembro de'1988". Ora, se já está dito que a
eleição do Presidente será entre maiores de 35 anos e 90
dias antes do têrsníno do mandato, e se aqui já se deter
mina que a eleição para Presidente da República será em
15 de novembro de 1988, praticamente já está fixado o
mandato do atual Presidente da República. Na hora em
que houver eleição, cumprindo-se o dispositivo constitucio
nal - pronto! - não é preciso mais nada. Agora, quanto
aos governadores, e outros cargos, ficou ressalvado aqui
na disposição transitória, que a Constituição dos E~tados
será adaptada ao sistema de governo instituído por esta
Constituição no prazo que a lei fixar, que não poderá ser
anterior ao término do mandato dos atuais governadores
Então já ficou ressalvado.que serão observados os manda~
tos dos atuais governadores até o fim. E aínda, mais: ficam
respeítaêos, igualmente, até seu término os demais man
datos federais. estaduais e municipais. Verifica-se que
houve uma preocupaçlo de deixar já assegurados os man
datos dos governadores, senadores deputados federais e
estaduais, prefeitos e vereadores. EÚtretanto para o Presi
dente não. há nada disposto, porque em 15' de novembro
de 1988 já serão efetuadas as eleições gerais para Presi
dente e Vice-Presidente, e, com isso, praticamente o rnan
d~to do atual pre~ide~te extingue-se com a posse, em 90
dias, ou seja, em janeiro, dos novos eleitos. O que V. Ex.a
argumentou com muita perspicácia foi que não é preciso
colocar nada, porque, se se silenciar, o Presidente terá o
se~ mandato assegurado. Mas como ,se a eleição será no
prmomo ano? '

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas o que estou
querendo dizer; é exatamente o contrário Constituinte
Costa Ferreira. O que estou querendo dizer é que ao fixar
o mandato, alterei o que está posto na atual Constituição.
Se aprovado isso pela maioria dosme mbros desta Subco
missão, estaremos retirando do Presídente da República
aqu~o que lhe assegura ~ atual Constituição. Quanto a. is
so, e correta a observação de V. Ex.a Agora isso não síg.,
nífíea que deva ficar essa data de 15 de novembro de 1988.
Podemos marcar 15 de novembro de 1989 ou 15 de novem
bro de 1990 - isso depende do entendimento da maíoría,

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Conside
rando esse ponto de vista, inclusive apresentei uma emen
da. Nela incluo isso na parte dos governadores mas mes
mo assim, já estão assegurados Os mandatos' dos 'atuais
governadores, senadores, etc. Logo em seguida apresentei
uma no sentido de que a eleição para Presidente da Repú
blica seja feita no dia 15 de novembro de 1990. Com essa
praticamente ficariam assegurados os 6 anos. '

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Muito bem
a proposta de V. Ex.a. vai somar-se à do Consti~
tuinte Aloysio Teixeira. Há mais uma no mesmo
sentido, do Constituinte Enoc Vieira. Ácho que es
sas. duas emendas, uma para 5 anos e outra para 6
anos, deverão ser objeto de destaque e colocadas em vota
ção. Acho até que devemos votá-las em separado porque
muita gente que não quer 4 anos, quer 6 e se nãó dermos
os 6, ficam satisfeitos com 5. Então, se v~târmos tudo jun
to, ficam em prejuízo os que querem 5 ou 6 anos. Então
para permitir que aqueles que são pelos {) e pelos 5 ano~
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possam unir-se numa segunda votação, acho que temos de
votar em separado.
, ,O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Muito
bem, mas volto a insistir. Lamento que a preocupação seja
só com o Presidente da República. Já que se vai fazer al
guma coisa despojando o Presidente da República do seu
direito, acho que teríamos de ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas não vi nenhum
governador pedir que seja fixado o seu mandato. É só o
Presidente que está pedindo. Por exemplo, se o Governa
dor Orestes Quércia pedir que seja fixado o seu mandato,
a Comissão de Organização dos Estados é que deverá fazê
lo.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Então,
os demais mandatos deveriam também ser motivo de dis
posição constitucional. Mas já que não consta na disposi
ção transitória que será assegurado o mandato do Presi
dente, que também sejam assegurados Os dos governado
res etc.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Nada impede.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - CO'l11 a

promulgação da nova Constituição, se é para haver elei
ções gerais, que haja para todos, ou então cumpramos o
que diz a Constituição atual, protegendo a todos, evitando
se discriminação dos mandatos que estão em vigor e que
terminarão lá adiante, ou seja, não encurtando o manda
to do atual Presidente. Quero agradecer, dizendo que, real
mente, o meu posicionamento é este: fazer justiça para
todos; ou, se for feita injustiça, que seja para todos, tam
bém.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O que terminaria
sendo uma justiça. Injustiça para todos é justiça plena.
(RiS<Js.) Mas, veja V. Ex.a, nobre Constituinte Costa Fer
reira. Com inteira razão V. Ex.a coloca a questão dos man
datos dos atuais deputados estaduais, deputados federais,
senadores e governadores, que esta Constituinte também
pode alterar. Se a atual Constituinte estabelecer que o
mandato dos atuais senadores, deputados federais e
deputados estaduais será de 2 anos, assim o será. Basta
que V. Ex.a obtenha maioria nessa sua tese.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a palavra
o nobre Constituinte Érico Pegoraro.

o SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, na última sessão, perguntei ao Sr. Re
lator se aceitaria ou melhor, com que olhos veria uma
emenda no sentido da supressão da figura do Vice-Presi
dente da \República, como é o caso de muitos regimes par
lamentaristas. No Parlamentarismo que queremos implan
tar - e como está no relatório e no anteprojeto apresen
tado - o Vice-Presidente cumpre a função de substituir o
Presidente, o que, a nosso ver, conflitaria com a figura do
Primeiro-Ministro. Então, estamos fazendo uma emenda
supressiva da figura do Vice-Presidente da República e
também uma emenda supressíva de tudo o que se fala do
Conselho Constitucional, no sentido de possibilitar a im
plantação de um regime parlamentarista que melhor se
ad.eque à nossa realidade, para não termos conflitos de
autoridade no próprio governo no próprio Estado. E mais,
estamos encaminhando suí estão à Subcomissão do Poder
Legislativo no sentido de que se comece a implantar tam
bém o regime parlamentarista naqueles Municípios' com
mais de um milhão de habitantes. O relatório da Subco
missão do Poder Legislativo antevê sua implantação nas
capitais, como se os prefeitos das capitais tivessem aquela
figura de nomeação, de interventor etc. Como são, hoje,
fruto de eleição direta, substituírmos a figura "capital" por
"municípios com mais de um milhão de habitantes". Com
isso, nobre Relator, estamos também querendo. adequar a
implantação do .regiín~ Parlamentarista, que V. Er.a apre-

goa e .que nós defendemos, também para os municípios
com mais de um milhão de habitantes, a fim de que essa
implantação se dê nos mesmos moldes da -União. , _

O SR. PRESIDENTE (Albérico FilhO) - Pediria só um
minuto ao Constituinte l!':rico Pegoraro, para solicitar ao
Constituinte Dalton que assU'lllisse a Presidência, enquan
to vou atender um Parlamentar.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - E mais
Sr. ~elator: estamos encaminhando a V. Ex.a emenda no
sentido de que se possibilite sej a ouvida a Câmara dos
De:putados quando da configuração de crime de corrupção.
HOJe temos o expediente constitucional: o deputado, o
parlamentar ou até integrantes do Poder Judiciário e do
Poder Executivo, têm imunidade. Estamos encaminhando
uma emenda no sentido de que não haja essa imunidade
quando caracterizada a corrupção contra o patrimônio pú
blico, ou a proteção a amigo ou familiar e o lobby. Que o
parlamentar teria uma justiça especial, b6'l11 como o inte
grante do Poder Executivo e do Poder Judiciário, como for
ma de não se ter a cobertura dessa própria imunidade
quando se verificar esse desserviço ao patrimônio público:
Eram estas as considerações que gostaríamos de fazer nes-
ta manhã. .

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Nobre Constituinte
Erico Pegoraro, são duas as observações de V. Ex.a Come
çaria pela última, dizendo que é matéria mais afeita à
Subcomissão do Poder Legislativo. Portanto, é matéria
que não trataremos em nosso relatório. Quanto à primei
ra, com respeito ao Vice-Presidente da República, mais
uma vez chamo a atenção de V. Ex.a, bem como de todos
aqueles que são sinceros adeptos de um sistema de governo
mais democrático para o nosso País, e que o fazem por
puro patriotismo, para o fato de que não estamos implan
tando um modelo parlamentarista rígido, clássico, dentro
dos moldes e padrões. Revelo aqui que sou hoje um adepto
do parlamentarismo. Se estamos implantando um modelo
misto, no qual o Presidente da República é dotado de
poderes, e intervém politicamente em questões cruciais
da política de governo, das políticas públicas, se vamos'
ter um presidente que exercerá um papel de supervisor
e condutor do processo político, que vai assumir respon
sabilidades diante das expectativas nacionais, este presi
dente não é a reprodução pura e simples de um presidente
clássico do regime parlamentarista, que é apenas Chefe
de Estado. O presidente, no regime parlamentarista ocupa
a posição apenas de Chefe de Estado, e realmente esse
não precisa de vice-presidente. Mas o presidente, no nosso
sistema brasileiro neoparlamentarísta, tem certas atribui
ções, aliás, atribuições que estão sendo duramente criti
cadas pelos parlamentarístas. Estão até achando que eu
presidencializei exageradamente. Reconheço, mas não po
deria fazê-lo diferente, porque entendo que não posso
tirar do atual Presidente todos os poderes de que é dotado
transformando-o imediatamente em Rainha da Ingla~
terra; Ou seja, não posso dizer ao Presidente José Sarney
que ele a partir de hoje não está mais investido daquele
conjunto de poderes que lhe foram atribuídos no- mo
mento em que foi empossado na condição de Presidente
da República. Ora, a partir dessa concepção mediana da
realidade de que este é um Presidente com médios pode
res, com algumas atribuições, acho que seria temerário
eliminarmos a figura do vice-presidente, até porque ela
não prejudica. Num regime parlamentarista puro e abso
luta, ele é desnecessário. Aqui, em conversa com o Bena
dor Afonso Arinos, convenci-me de que essa figura é
neeessáría. Por exemplo: morre o Presidente da República
e assume; r- na condição 'dê presidente, no exercício pleno
deste mandato, alguém que não tenha sido eleito iJeIo
voto direto. Ora, se o presidente não tem' poder nenhum
não há nenhum problema, mas para um presidente dotad~
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de poderes, tratar-se-ia de uma substituição e até de
uma sucessão um tanto quanto difícil, que o povo, a
sociedade, a população, dificilmente aceitariam. Vejam
bem. Ai o prisma é bem diferente. É o nosso Presidente
da República que tem que ter vice. Não é o Presidente de
Portugal, nem o da França ou o da Itália; é o nosso,
\) do Brasil. Este, acredito que tenha de ter um vice.
Por quê? Porque o vice fez a campanha junto com ele,
participou dos embates eleitorais, dos programas de tel-e
visão, assumiu compromissos conjuntos, assumiu as mes
mas promessas. Esse temor que V. Ex.a tem acredito que
seja baseado na interpretação que faz da História do
Brasil no período de Café Filho a João Goulart, quando
o Vice-Presidente tinha uma outra posição política e vinha
de partido político diferente daquele do Presidente. Na
quele período, as eleições do Presidente e do Vice-Presi
dente eram dissociadas. Era um voto desvinculado, o
cidadão podia votar no Presidente da República da UDN
e no Vice-Presidente do PTB. Naquele período vigorou
a campanha Jan-Jan, que pegou no País inteiro. Foi um
rastilho de pólvora que deu a vitória a Jânio Quadros,
que era da UDN, um partido mais cons-ervador para a
época, e a Jango, que era de um partido trabalhista, de
conotações social-democráticas, e que, naquela época, eram
inimigos politícos. A renúncia de Jânto significava colocar
no poder o partido que fora derrotado para a Presidência.
Houve uma crise evidentemente insuperável. Ora, se vin
cularmos, como estamos vinculando aqui, a eleição do
"Presidente à do Vice-Presidente, a sucessão e a substitui
ção não serão tão traumáticas. Portanto, convencido pela
tese sábia do Senador Afonso Arinos foi que me inclinei
'pela inclusão da figura do Vice-Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Sr.
Relator, permite V. Ex.a um breve aparte?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Só para concluir.
Sé realmente parlamentarizarmos mais, como alguns de
sejam - e estou recebendo muitas emendas no sentido da
'parlamentarlzação da destituição de poderes do Presi
dente - se caminharmos nesse sentido, não tenho nenhu
ma dúvida em eliminar a figura do Vice-Presidente.

O SR, CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Sr.
Relator. Estou fazendo vinte e uma emendas no sentido
de parlamentarizar mais. No art. 4.°, V. Ex.a prevê a elei
ção noventa dias antes do término do mandato, Se assim
for, teríamos a posse do Presidente da República, eleito no
ano que vem, conforme diz V. Ex.a, no dia 15 de feV'ereiro,
e o atual Presidente não 'completaria quatro anos de
mandato.

O SR. RELATOR (Josr§ Fogaça) - Seriam três anos e
onze meses.

ó SR. CONSTITUINTE ERICO PÉGORARO - No
art. 12, quanto às responsabilidades do Presidente da
República, V. EX.a deixa fora a figura do Primeiro-Minis
tro. Ora, se houver parlamentarismo, ele responderá sub
sídíaríamente, no que atende à Constituição Federal, pelos
seus atos. Então ele é passível de sanções, conforme a
Constituição. Mas V. EX.a só configura o Presidente da
República. Estamos encaminhando emenda no sentido de
configurar responsabilidades também ao Primeiro-Mi
nistro (art. 12).

O SR. RELATOR (José Fogaça) - V. Ex.a tem razão
e será aeolhída a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Dálton Canabrava) - Com a
palavra o nobre 'Constituinte Miro Teixeíra.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Comeco
concedendo o aparte ao Oonstítuínte César Cals Neto. ~ ,

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO - Obri
gado. Quero inicialmente, destacar o trabalho do nosso
Relator, porque acho que é uma obra cujo resultado é real
mente muito significativo. Acho que o modelo-base de
parlamentarismo e, sobretudo, de um parlamentarismo
ajustado às condições brasíleíras, está estruturado aqui
neste relatório. Há poucos dias, um jornalista veio me
dizer que isto era um projeto de um parlamentarismo
meia-sola, ou coisa parecida. Então, procurei mostrar ao
jornalista que nós não somos alemães, nem franceses nem
ingleses. Somos realmente brasileiros, e não pOdemo; sim
plesmente sair de um sistema de governo arcaico imperial
desestr';1turado, :para Q estágio ideal, qual seja: o parla~
mentarísmo puro, ou o parlamentarismo mais aperfeiçoa
do. De forma que eu queria, ínícíalmente meu caro Rela
tor, p3;rabeU!zá-lo, juntamente com os co~panheiros, por
que sei que e um trabalho conjunto da nossa Subcomissão.

Estou apresentando algumas emendas; depois vamos
discutir cada uma delas.

Mas quero apenas chamar a atenção para este art. 58,
onde o nosso Relator diz que esta Constituição deverá ser
submetida a plebiscito, em data e sob regulamentação
fixadas pela Assembléia Nacional Constituinte. Acho que
não cabe à nossa Subcomissão falar em nome do projeto
como um todo. Por outro lado, acho que estaremos incor
rendo num erro. Temos que fazer amadurecer muito esta
questão. Estamos levando um ano aqui, exaustivamente,
trabalhando aos sábados, domingos, feriados, à noite, todos
com uma sobrecarga enorme de trabalho para bem poder
acompanhar o ritmo aeeleradíssímo de elaboração do pro
jeto de Constituição, que é nossa vida, é a vida da Nação.
A nossa população vai ter a oportunidade de discutir efe
tiva, profunda e demoradamente, para então poder formar
uma idéia sobre o projeto de Oonstítuíeão como um todo
ou seria mais prudente estabelecermos esse plebiscito ~
meu ver legítimo, - sobretudo quanto àquelas questÕes
mais polêmicas - por tema, por artigos, por assunto? Eu
gostaria, inclusive, de citar um exemplo. Vamos supor que
não seja incluída a pena de morte, à qual - parece 
quase toda a população é favorável. Em termos puros,
eu votaria contra a pena de morte. Até já disse ao Líder
do nosso Partido que não fale em nome da agremiação
política. Aliás, ele já se antecipou, colocando com clareza
que é um ponto de vista pessoal. Mas disse-lhe que, do
mesmo modo que voto contra a pena de morte, se me for
mostrada a sua eficácia, em termos estatístícos na redu
ção da erímínalldade de um determinado país, poderei vir
a votar a favor. Mas só se me convencerem nesse sentido.
Mas disse-lhe ainda que votaria a favQl' se ele inserisse no
projeto de Constituição um dispositivo que determinasse
fosse essa matéria submetida a plebiscito· ou seja que se
consulte o povo sobre se é a favor ou c~ntra a pena de
morte. E, ai sim~ aceitarei como decisão soberana a opção
popular. Gostana, entretanto, de chamar a atenção do
nosso Relator para o fato de que um assunto extrema
mente emocional como este poderá empolgar bastante e
assumir muitos 'espaços. E na hora em que se colocar isso
em plebiscito popular, vai todo mundo cair na luta, e os
temas mais emocionais em geral consomem mais espa
ços nos jornais. Está aqui o nosso grande Constituinte
Miro Teixeira, que também é jornalista. Acompanhei sua
atuação no Rio de Janeiro, anteriormente, como jornalis
ta: Então eu acho que é possível que uma Oonstituição
ate razoavelmente boa, bem estruturada, possa cair em
'conseqüência de um clima emocíonal, de um clima con
juntural, até mesmo em função do desempenho de deter
minados Constituintes, que são mais espécíalístas em
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marketíng do que em outras coisas. E assim corremos o
risco de simplesmente jogar fora um trabalho realmente
interessante.

Então eu levanto as seguintes questões: em primeiro
lugar, penso que a nossa Subcomissão não tem autorização
para tratar da constituição como um todo neste momento:
em segundo lugar, acho temeroso submetermos - a não
ser que amadureçamos e mudemos de idéia - a Constitui
ção como em globo. Deveríamos, a meu ver submeter ao
plebiscito temas Ou questões, por capítulos, até mesmo
incluindo dispositivo no sentido de que se for prejudicada
a maior parte da Oonstítuíção, ela estará prejudicada
como um todo. Mas não pode a Subcomissão do Poder
Executivo, já no seu anteprojeto, colocar um certo artigo,
extrapolando sua competência, envolvendo todo o projeto
de Constituição.

Desculpe-me, meu caro amigo Constituinte Miro Tei
xeira.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Quero, primeira
mente, explicar, e depois argumentar. Explicar o por quê
da inserção desse dispositivo. A razão da inserção desse
dispositivo é porque o parágrafo único do art. 15 do Regi
mento Interno praticamente impõe - atribui ímposíttva
mente - às Subcomissões a tarefa de elaborar e de propor
as disposições transitórias que lhe dizem respeito, sejam
as de caráter amplo, sejam as de caráter específico, re
lativas apenas a esta Subcomissão. Quanto ao plebiscito,
em si, a argumentação é a de que iremos propor para o
País um sistema de governo que, se não é um sistema
parlamentarista pleno e clássico, terá conotações muito
fortes de um sistema parlamentar de governo. Será uma
inovação, uma conquista, um avanço no sentido do forta
lecimento do .congresso Nacional, e, principalmente, da
Câmara dos Deputados, que será o epicentro do processo
político nacional, sem nenhuma dúvida. O mandato dos
Deputados Federais será sumamente valorizado pelo País,
pela sociedade, porque os Deputados Federais é que terão,
praticamente concentrados nas suas mãos, os destinos do
País. Vamos passar de marginais, que fomos no regime
ditatorial de mais de vinte- anos que vigorou neste País,
para caminharmos na direção do epicentro do processo
político. Mas isto só será assegurado, enraizado, implan
tado se o povo der, apesar da legitimidade absoluta que
temos para decidir mesmo sem plebiscito, a sustentação
de 70, 80% de "sim" num plebiscito nacional. O que temo
é que, implantado um sistema parlamentar, figuras ou
partidos que possam ser contrários a essas inovações, e
que desejam voltar às estruturas da República Velha 
não Velha República - com suas instituições de um pre
sidencialismo absolutista, semimonárquico, possam usar de
todas as dificuldades, que são conjunturais, como a dívida
externa, a inflação e todos os problemas que existiram
durante quase cem anos de presídencíalísmo, para justi
ficar a derrubada, por via de um plebiscito ou por via de
uma reforma constitucional, do novo sistema que vamos
implantar. Ora, se obtivermos, em plebiscito, a aprovação
de 75% da população - tenho a certeza de que esta Cons
tituição a terá - nenhuma outra força individual ou par
tidária facciosa terá poderes para, em dez ou vinte anos,
reverter esse avanço histórico. Por isto é que proponho o
plebiscito; porque acho que ele será um fortalecimento.
Apenas neste sentido. Não que isto sirva de contra-argu
mentação, no sentido de dizer que quem propõe plebiscito
está retirando a legitimidade de cisão dos Constituintes.
Essa é muito mais uma propositura política, que faço para
dar força, solidez, consolidação politica e estas inovações
que haveremos, sem dúvida, de conquistar. Mas reconheço
- e V. Ex.a tem razão - que um pequeno item da Cons
tituição, como a pena de morte, pode derrubar todas as
mais notáveis conquistas que aqui dentro se darão: con-

quistas em relação aos direitos dos trabalhadores, dos fun
cionários públicos, das minorias oprimidas, das maiorias
- conquistas que estão aí e que precisamos reconhecer.

Estive lendo a sugestão de direitos e garantias de um
Constituinte que é meu adversário político, é um homem
que sempre tíve como conservador, o Deputado Darcy Pozza,
do PDS do Rio Grande do Sul. Mas subscrevo inteiramente
as propostas de direitos e garantias que ele propõe, porque
são consentâneas com o Brasil moderno, progressista e
democrático que queremos construir. Essas conquistas po
derão ser derrubadas - V. Ex.a tem razão - se uma
grande cadeia de televisão mostrar cinco estupros. E acon
tecem milhares por dia nas zonas 'periféricas das grandes
cidades, nas vilas populares, nas favelas. Se a televisão
mostrar, cinco dias antes da votação, cinco atos de vio
lência, na dimensão bárbara em que são perpetrados, no
dia do plebiscito pode ser derrubada uma Constituição
inteira por causa de uma questão como da pena de morte.
Concordo com V. Ex.a Eu temo também esse aspecto. Isto
precisa ser estudado com muito cuidado e com muito
critério.

O aR. PRESIDENTE ALBÉRICO FILHO - Concedo a
palavra ao Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEmA - Retomo
a palavra apenas para dizer ao Relator - e ele sabe disso
- que divirjo do princípio, porque sou Presidencialista.
Eu defendo o presidencialismo mitigado. O Relator co
nhece o meu ponto de vista, mas quero cumprimentá-lo.
Ele está sendo criticado pelo que fez de positivo 2.0 ela
borar este parecer. O Relator foi criativo, inovou, tomando
por base o que ele mesmo define como sentimento médio
das propostas recolhidas na Casa. É muito curioso: fica
mos. de repente, naquela velha situação - a exemplo dos
bares e botequins do Brasil, que ostentam, pendurado na
parede, um quadrinho com um velhinho. 11m burro P, um
monte de capim: se não houver unanimidade, ninguém vai
chegar a nada. Se o Relator caminhasse para um parla
mentarismo puro, os presidencialistas iriam. sem dúvida
alguma, opor-se radicalmente ao parecer do Relator. Se o
Relator caminha para um presidencialismo clássico, tenho
a impressão de que teria uma unanimidade contra. 'E se
fosse a forma de um presidencialismo mitigado, teriam os
parlamentaristas contra. O Relator procurou então reunir
os pontos positivos destes sistemas para trazer uma pro
posta à discussão. Esse aspecto não tem sido considerado
nas críticas feitas ao Relator. não entre nós. não pelos
Deputados. mas por alguns comentaristas que publicam as
suas opiniões na imprensa como se elas significassem a
verdade universal. Então, em primeiro lugar, dou os para
béns ao Relator por ter proporcionado. com sua criativi
dade. a discussão, que não se situa neste quadro de parla
mentarismo versus presidencialismo, porque colocada de
maneira hábil. Este é basicamente o príneínío da inter
venção que quero fazer, declarando, como preliminar, que
divirjo do Relator, porque sou presidencialista. Vou pro
curar maneiras de conduzir, na época oportuna, a minha
linha de pensamento.

A pergunta que faço ao Relator é sobre o seu parecer
final. Teríamos acesso antecipado a ele? Teríamos cópias
das emendas que estão sendo apresentadas? Eu sei que a
Casa está trabalhando, com muita dificuldade por causa
do volume de sugestões, e o próprio Relator revela, que já
está recebendo algumas emendas. Tenho a impressão de
que, para nós, que integramos a Comissão, seria funda
mental que se adotasse a mesma prática que se adotou 
aliás, faço parte de outra Subcomissão - na Subcomissão
do Poder Legislativo, qual seja, a de distribuir aos mem
bros da Subcomissão tanto as sugestões constitucionais
quanto as emendas, como ocorre agora. Esta é a questão
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que levanto para a Presidência, considerando salutar que
tenhamos conhecimento prévio dessas emendas, para que
possamos dar a nossa contribuição, concordando ou diver
gindo.

Concedo o aparte ao nobre Constituinte Humberto
Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Tendo
em vista a explanação de V. Ex.a, e como é meu objetivo
levantar uma questão de ordem sobre esse assunto à Pre
sidência da Mesa, peço a V. Ex.a permissão para fazê-lo,
nesta oportunidade.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - V. Ex.a
tem a minha permissão.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Há
uma dúvida com referência ao recebimento de substitu
tivos. Espalhou-se na Casa que não se poderiam receber
substitutivos. Andei discutindo isso com diversas pessoas
e estudiosos. O entendimento generalizado é que isso não
se aplica nem às Subcomissões nem às Comissões, po
dendo ser discutível na fase do projeto definitivo da Cons
tituição.

Eu perguntaria ao Sr. Presidente se este é o entendi
mento. Se podemos apresentar substitutivo, e, em se O
apresentando, como ele seria submetido à votação na Sub
comissão? Seria como destaque? Ou ele estaria subordi
nado ao aproveitamento pelo Relator? Seria sempre colo
cado em votação um substitutivo apresentado por um
Constituinte?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Eu acres
cento um segundo item a essa questão de ordem, porque
ela é pertinente. No caso de haver divergência - apenas
em tese, no fundo é a mesma questão... Digamos que a
Subcomissão divirja do parecer do Relator. Qual será o
procedimento da Presidência neste caso?

O SR. PRESIDENTE ALBÉRLCO FILHO - É proce
dimento comum, desde o início dos trabalhos da nossa
Subcomissão, cumprir rigorosamente o Regimento Inter
no, não só o da Constituinte, como também o da própria
Câmara e do nosso, interno, da Subcomissão. Acredito
que até hoje esta Presidência não tomou nenhuma ati
tude, nenhuma decisão que não tivesse respaldo ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Nem de
nossa parte houve qualquer insinuação nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE ALBÉRICO FILHO - Correto.
Aproveito a oportunidade para responder a V. Ex.a que,
da mesma maneira como nos comportamos durante o pro
cesso de recebimento das Propostas encaminhadas à Sub
comissão, assim agiremos com relação às emendas enca
minhadas ao anteprojeto. Todos os membros da nossa
Subcomissão tomarão conhecimento das emendas que es
tamos recebendo.

Quanto à questão do substitutivo aproveitando tam
bém esta oportunidade, quero comunicar que já foi feita
uma consulta ao Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte, Deputado Ulysses Guimarães, e em oH tomei
conhecimento de que ele tomará uma decisão na segunda
feira que vem. Existe realmente essa dubiedade de inter
pretação, que não se pode apresentar substitutivo enquanto
não se tiver preparado o anteprojeto de Constituição.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Sr.
Presidente, a minha questão de ordem fundamenta-se
exatamente nisso, para que não haja dúvida com refe
rência a essa interpretação. Tenho muita preocupação
quando nesta Casa começam a levantar dúvidas quanto
ao que não comporta dúvida. O Regimento é muito claro:
ele cria uma forma de apresentação de emendas substí-

tutivas para o projeto de Constituição, mas não para os
esboços parciais das Subcomissões. Então, não há nada a
discutir. Estou perguntando porque é do meu conheci
mento que vão ser apresentados substitutivos nesta Sub
comissão.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Deputado
Humberto Souto, quero então fazer uma proposta formal,
porque considero esta uma questão preliminar muito im
portante. Qual é a. praxe nas Comissões Técnicas da Câ
mara dos Deputados? Quando há uma divergência dos
membros de uma Comissão com parecer do Relator, o
Presidente designa um dos membros da Comissão para
redigir o vencido. Esta é a prática. Contudo, no Regimen
to da Constituinte isso não está previsto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Mas,
no da nossa subcomissão está.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas es
tou falando do Regimento da Constituinte, onde isso não
está previsto. O Regimento da Subcomissão admite essa
possibilidade, está informando-me o Constituinte Humber
to Souto, e meu desconhecimento é devido o fato de eu
ter cumprido todo período do trabalho das Subcomissões
na Subcomissão do Poder Legislativo. Assim, minha dúvi
da fica inteiramente esclarecida.

Havendo a possibilidade de designar-se alguém para
redigir o vencido, penso que já não haverá dificuldade,
porque não serão substitutivos para efeito de votação,
mas para efeito de decisão final, servindo como se subs
titutivos fossem. Mas perdura a questão para efeito de
votação, que V. Ex.a argüiu. O Presidente já consultou a
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Já houve
consulta, não de minha parte.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas o
Presidente da Constituinte disse quando vai responder?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Segundo es
tou informado, na segunda-feira ele tomará uma decisão,
que será, logicamente, seguida por todas as subcomissões.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Encerro,
então, minha participação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Se
nhor Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Vivaldo Barbosa, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, essas reuniões têm tido utilidade para o debate
e para a discussão que ora encerramos, pelo esclarecimen
to e pela formação da opinião de cada um, mas creio que
o Regimento não previu - agora noto que cria uma difi
culdade ao aperfeiçoamento dos nossos trabalhos - ses
sões após o período de emendas. Feitas as emendas, ha
verá sessões destinadas às discussões. Embora represente
o Rio de Janeiro, nasci em Minas Gerais e cultivo um
espírito conciliador muito grande. E continuo achando que
é possível, pela discussão, aperfeiçoarmos algum ponto de
equilíbrio entre as diversas tendências.

Proporia concretamente à consideração da Presidência
o seguinte: a esta altura, o Relator já recebeu algumas
emendas - eu pessoalmente, tendo que viajar à noite,
deixarei hoje minhas emendas, que certamente não serão
poucas - e já tem material de trabalho para análise e
parecer sobre elas. Proporia que suspendêssemos nossas
reuniões de hoje e de amanhã, para que o Relator tivesse
tempo de antecipar seu trabalho e nos desse oportunidade
de duas ou três reuniões na próxima semana, antes da
votação, para que pudéssemos diante das emendas con
cretas e objetivas e da apreciação do Relator sobre elas,
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voltar à discussão de maneira objetiva e com o espírito
convergente, construtivo e conciliatório que tem presidido
votação, para que pudéssemos, diante das emendas con
ciliação ao máximo naquilo que for possível e aperfeiçoar
nossas posições. Desse modo, sem dúvida alguma, produ
zírsmos melhor e mais rapidamente o texto final desta
Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Sr.
Presidente, quero acrescentar a esta questão de ordem 
que, aliás, já foi motivo de discussão, na parte da manhã,
entre um grupo de Constituintes que, embora o Regimento
tenha sido sábio em muitos pontos, parece-me que houve
uma falha, porque ele abriu um prazo muito grande para
apresentação de emendas e para debates, depois um prazo
de setenta e duas haras para o Relator concluir o novo
relatório baseado nas emendas, e passa imediatamente
para a votação. Tenho a impressão de que o ideal seria
um prazo menor para apresentação de emendas, um prazo
menor para debates nessa primeira fase e depois um pra
zo maior para debates e, posteriormente, já o relatório
definitivo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas na prática
haverá um prazo maior, pelo menos nesta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Vou
acrescentar à questão de ordem do Constituinte Vivaldo
Barbosa exatamente isso, solicitando ao Sr. Relator que
nos esclareça como ele pensa solucionar esse problema,
para que não tenhamos de votar as emendas antes de
vê-las e estudá-las. Como ele pretende sugerir ou concluir
seus trabalhos, para que possamos participar de um de
bate mais consistente, após a apresentação de seu segundo
relatório?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou começar
pela sugestão do Constituinte Vivaldo Barbosa. O Regi
mento é muito claro quanto a prazos e maneiras de atua
ção da própria Subcomissão. Os cinco dias seguintes após
a publicação do avulso são para discussão e apresentação
das emendas. Conseqüentemente, como está bem claro, a
Mesa da Subcomissão decidiu que teríamos, durante os
cinco dias subseqüentes à publicação do avulso, as sessões
de discussão e um período de apresentação de emendas.
Mas comunico também ao Constituinte Vivaldo Barbosa
que nosso período de sessões é praticamente limitado, e
os entendimentos quanto às emendas que estão sendo apre
sentados ao Relator poderão ser feitos durante o dia in
teiro, logicamente deixando reservado o horário de fun
cionamento das sessões. Inclusive antes da realização desta
sessão, eu estava conversando com nosso Relator, para que
se fosse possível, a partir de segunda-feira, e como V. EX.a
propôs, a partir de hoje - colocaria até em plenário 
ele começasse a discutir as emendas e a maneira de apre
sentá-las, com os respectivos pareceres, da melhor maneira
possível.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Com
plementando, Sr. Presidente, é exatamente pela rigidez do
Regimento que a questão de ordem tem razão. Veja o que
diz o § 2.0 do art. 17 do Regimento: "Encerrada a dis
cussão, o Relator terá setenta e duas horas para emitir pa
recer sobre as emendas, sendo estas e o anteprojeto sub
metidos à votação".

ESSa discussão, pelo Regimento, encerra-se domingo,
amanhã. Não há espaço para discussão, segundo o Regi
mento, após o relatório do Presidente. 'É preciso que esta
questão de ordem seja posta para que o próprio Relator
submeta à Presidência, de acordo com o seu procedimento
liberal, um determinado prazo entre seu relatório e o pro
cesso de votação, para que então façamos o atendimento
à questão de ordem levantada pelo Constítuínte Vivaldo
Barbosa, que tem inteira procedência porque o Regimento

não se refere a prazo para discussão sobre o segundo
relatório.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Há uma
outra questão, Sr. Presidente. Há uma divergência quanto
a esses prazos, porque a tabela distribuída pela Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte determina que o prazo
para encerramento de apresentação de emendas esgota-se
na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Abérico Filho) - Não, o Regi
mento é claro e diz que, apresentado o anteprojeto e pu
blicado o avulso, nos cinco dias seguintes serão apresen
tadas emendas e postas em discussão.

O SR. CONSTITUINTE MIRQ TEIXEIRA - A data
da divulgação da publicação do avulso é diferente da data
da distribuição do trabalho do Relator. Percebo que o
prazo nesta Subcomissão conta a partir da distribuição
do avulso.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não, da pu
blicação do avulso.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Então
alguma coisa precisa ser esclarecida, porque todos os Cons
tituintes desta Casa receberam uma tabela na qual o prazo
para apresentação de emendas esgota-se terça-feira, Posso
ir à Liderança apanhar uma tabela agora.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não estou
duvidando de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas é
útil. Não é questão de duvidar; é para o esclarecimento.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Vou explicar, por
que está havendo uma confusão que dirimi em questão de
ordem que levantei no plenário da Assembléia Nacional
Constituinte ao Presidente Ulysses Guimarães, solicitan
do-lhe a definição da questão da interpretação dos prazos.
Publicados os avulsos, contam-se cinco dias corridos, in
clusive sábado e domingo. Os nossos avulsos foram publi
cados na terça-feira, e eu tenho a cópia da questão de
ordem levantada.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Peço li
cença para me retirar por um minuto. Irei até à Liderança
para pegar a comunicação da Mesa.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Queria que V. Ex.a
ouvisse esta explicação. Vou ler a questão de ordem levan
tada ao Dr. Ulysses Guimarães.

O Sr. José Fogaça pede a palavra.
Sr. Presidente, Ulysses Guimarães, desenvolvendo os

trabalhos da Subcomissão do Poder Executivo enfrenta
mos a dúvida a respeito dos prazos para encerramento da
discussão dos anteprojetos apresentados pelos relatores.

Segundo o Regimento Interno, após a apresentação do
anteprojeto, há dois dias para publicação dos avulsos e,
a seguir, cinco dias para a apresentação de emendas e en
cerramento da discussão.

Gostaria que V. Ex.a esclarecesse a esta Casa e às de
mais Subcomissões se este prazo - e isto não está ex
plicito no Regimento - de cinco dias é corrido, e incluiria
sábado e domingo, ou devemos excluir dessa contagem os
dois dias que não são dias úteis da semana.

O Sr. Presidente, Ulysses Guimarães, em resposta:
"Informo a V. Ex.a , repetindo o que disse ante

riormente - embora compreenda que V. Ex.a, com
a responsabilidade que tem de relator suscite a
questão: desde a elaboração do Regimento, e em
várias oportunidades tem sido, ressaltado que o
prazo é corrido. Dia não é sessão. Não havendo
sessão, corre o prazo, E o cronograma para a ela-
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boração da Constituinte foi baseada numa Inter
pretação que reitero neste momento. O prazo é
corrido, seja feriado, sabado ou domingo."

Bem, a publicação dos nossos avulsos foi na terça
feira, dia 12. Portanto, no dia 17, que é domingo - amanhã
- à meia-noite, encerra-se o prazo para discussão do
anteprojeto. Não se encerra o prazo das discussões das
emendas.

Permitam-me que termine esta explicação porque é da
maior importância e vai esclarecer. V. Exas. não farão
mais perguntas, tenho certeza. Se adotarmos a prática que
foi adotada pelas outras Subcomissões que atrasaram a
entrega de seus relatórios - e é por isso que marcamos
para terça-feira a discussão - vejam. Entregamos o rela
tório na segunda-feira e publicamos na terça-feira. Pode
remos tê-lo publicado na quarta-feira como poderemos
na quinta-feira. Mas o entregamos na segunda e o publi
camos na terça. Eis porque termina amanhã, à meia
noite, o prazo para apresentação dessas emendas.

A partir da meia-noite do domingo o Relator tem se
tenta e duas horas para apresentar o seu relatório. Muito
bem. Apresentado o relatório no dia 21, às 8 horas da
manhã, ou no dia 21 às 24h5min., porque é quando devo
entregar, entregarei a essa mesma hora ao Presidente desta
Subcomissão, que poderá marcar uma reunião para as
24h10min. do dia 21. Teremos os dias 21, 22, 23 e 24 de
maio para discutir e votar as emendas, sendo que no dia
25 devem ficar, pelo "menos doze horas para a redação
final.

Muito bem. Agora, quero explicar uma coisa. Aceito
esta interpretação de que a Liderança concedeu mais dois
dias de prazo. Quero dizer que V. Ex.as não terão 21, 22,
23 e 24. Terão só os dias 23 e 24. O que está proposta lá,
e que o 'Constituinte Miro Teixeira foi buscar, diminui
drasticamente o prazo para o debate e para a votação das
emendas. De modo que o prazo não pode ultrapassar o
dia 25.

Se atrasarmos mais ainda o debate e a votação, ou
seja, se considerarmos que o prazo para as emendas vence
na terça-feira, à meia-noite, e então, a quarta, a quinta
e a sexta-feira, serão prazos regimentais para o ofereci
mento do parecer, ficam, então, só o sábado e o domingo
para a votação, já que o dia 25 é o dia da entrega. Serve
muito mais ao Plenário como está procedendo a Mesa.
Muito mais. Agora, se valer essa interpretação, o Plenário
perderá espaço para debater. Poucos se aperceberam de
que alargando o prazo para entrega de emendas seria me
lhor para o Plenário.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Con
cordo com V. Ex.a Tenho a impressão de que a dúvida está
surgindo porque a Presidência soltou um quadro que diz-se
ser oficial. Todo mundo louvou-se neste quadro, quando
o estabelecido por essa Constituição, em respeito ao Regi
mento e ao debate, será muito mais racional e dentro da
legislação. Pois bem.

Sugeriria, então, para mostrar que o nosso quadro é
muito melhor que a Presidência estabelecesse esse calen
dário de hoje para a frente, inclusive convocando reuniões
para debates nos dias tais e tais, para debater o Relatório
final do Sr. Relator, até sem Prejuízo de que na segunda
feira, na terça-feira e na quarta-feira as emendas, que são
públicas e não secretos, já possam ser analisadas.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Peço a
palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a palavra
o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Chegou a
tabelá por mim pedida, a qual passarei à Mesa.

Na parte relativa à Subcomissão do Poder Executivo,
tenho aqui a data de 14 de maio como de distribuição de
avulsos. O início do prazo previsto no § 1.0 do art. 17 do
Regimento, deu-se no dia 15 de maio e o término do prazo
está marcado para o dia 1.0 de maio.

Queria saber se esse documento foi distribuído pela
Casa e qual é o nosso procedimento em relação às emendas
encaminhadas por companheiros até o dia 19 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Está feita a
questão de ordem de V. Ex.a?

O SR CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Está feita.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Respondendo

a V. Ex.a, queria fazer um breve histórico de como a.
Subcomissão do Poder Executivo vem-se comportando des
de o dia de sua instalação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Não é
necessário.

, O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Sr. Consti
tuinte, acho que é bom.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, ninguém está levantando dúvidas quanto ao pro
cedimento de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Mas eu
tenho que fazer o histórico, para que V. Ex.a tome um
posicionamento com relação ao funcionamento da Subco
missão.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Não é
meu desejo que a Subcomissão seja criticada porque com
panheíros apresentarão as suas emendas até o dia 19 de
maio.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Vou comu
nicar a V. Ex.a que esta Subcomissão foi instalada no dia
9 de abril de 1987, conforme manda o Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte. Até hoje, graças a Deus e ao
empenho de todos os membros desta Subcomissão em con
junto, desde o início aprovamos, de acordo com este Regi
mento, um calendário de atividades, que foi aprovado aqui
dentro. Tivemos um Regimento Interno de funcionamento
também aprovado em Plenário, inclusive respaldando-se
esse calendário, no próprio Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte. Desde o início de seu funcionamento
ficou fixado, parã nosso Relator, o dia 11 de maio par~
apresentação do seu anteprojeto,"precísamente quarenta e
cinco dias após o início das atividades da nossa Subco
missão. O nosso Relator, precisamente no dia 11 de maio
~presentou ao Presidente da Subcomissão o seu antepro~
Je~o. Nesse mesmo calendário, conforme a comunicação
reíta pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
ficaram reservados dois dias para a publicação de avulso;
no dia 11, recebemos o anteprojeto do Relator e o enea
minhatil?s para publicação. Eficie~temente, a própria Seção
de. Publicação de fi.vulsos ~a Camara publicou, não em
doís dias, como tínha díreíto, mas em vinte e quatro
horas.

O SR. OONSTlTUINTE HUMBERTO SOUTO - A
P!lrtir: daí é 'preciso cumprir o Regimento, pois ele diz que
sao cinco dias.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Exatamente
no dia 1~ de maio a Assembléia Nacional Constituinte
tomou. conhecimento da publicação de nosso avulso. O
Regimento, no § 1.0 do art. 17, diz o seguinte:

"O anteprojeto será distribuído, em avulsos, aos demais
membros da subcoini,~são" -:- que foi inclusive abrangente
para toda a Assembléía Nacional Constituinte, elastecemos
ainda mais isso - "para, no prazo de cinco dias seguintes"
- da publicação do avulso, que foi no dia 12 - "destína-
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dos a sua discussão e receber emendas". Cinco dias subse
qüentes ao dia de publicação de avulso.

O SR. CONSTITUINTE MrRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, quero retirar a minha questão de ordem, pois o
meu objetivo foi só o de colaborar.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não tenho
dúvida quanto a isso.

O SR. CONSTITUI1><'TE MIRO TEIXEIIRA- Não tenho
emenda alguma a apresentar segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não tenho
dúvida, Constituinte Miro Teixeira, de que o intuito de
V. EX,a é colaborar conosco. Apenas estou dando seqüên
cia ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Está dis
tribuído pela Casa todo um documento que diz que o
prazo termina terça-feira.

Retire a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Estou apenas

dando seqüência natural de nosso trabalho.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem V. Ex.a
a palavra para uma questão de ordem. Os apartes estão
longos, mas de qualquer forma a palavra lhe é assegurada.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Não tenho o objetivo de questionar o andamento dos tra
balhos da Mesa; pelo contrário, fica aqui registrado um
voto de louvor pela forma excepcional como vem runcío
cionando a Mesa da nossa Subcomissão. Entretanto, no
que se refere aos prazos não há discussão, estão corretos.
Tenho a impressão de que o documento desenvolvido por
algum departamento técnico da Casa diz que o prazo é
até o dia 15. Não quer dizer que terá que ser no dia 15, ou
20. :É até o dia 15. T,emos que seguir o Regimento, que é lei,
que é votado. E ele diz que são cinco dias após a publi
cação. O nosso avulso foi publicado no dia 12. Até aí não
há dúvida. A minha preocupação é que o Regimento, no
§ 2.0 do art. 17, não estabelece prazo para discussão após
o relatório final do Relator.

Estou querendo abrir esse prazo através de uma
questão de ordem, e queria submetê-la ao Sr. Relator,
para que ele próprio a propusesse à Casa, à Subcomissão
ou ao Presidente. Entrega-se o relatório setenta e duas
horas após a meia-noite de hoje, e que se abrisse um
prazo, de um, dois ou três dias para examinar o seu
relatório. Aí, já recebidas as duas emendas, incluídas ou
não, absorvidas ou não, no seu relatório. posteriormente,
votar-se-ia a matéria pois não se pode discutir na vota
ção. Abrir-se-ia um prazo de votação. Seria uma forma
liberal, sistematizada de se discutir a matéria. Essa seria
a forma. Não se discutiria uma, duas ou três emendas,
mas o relatório final do Relator, que diria porque recebeu
tal emenda ou porque não a recebeu, sugerindo que se
recebesse incluindo ainda... Então, passaria à votação. Não
estou dis~utindo do vencido, mas daqui para a frente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O que se pode
fazer é o seguinte: no dia 21, quinta-feira, aqui, às 8h da
manhã a Secretaria da Subcomissão receberá o novo
relatório com o parecer das emendas, se aceitarmos que
o Presidente está correto na interpretação que vem fa
zendo dos prazos. Feito isso, no dia 21 teremos, pela
manhã o relatório e os pareceres das diversas emendas.
O que 'se pode fazer é, em vez de se iniciar a votação,
conceder vinte e quatro horas, para que a votação se
inicie no dia 22, sexta-feira. É uma sugestão, tentando

combinar a proposta de V. Ex.a• Ou, o que se poderá
fazer, iniciar a discussão do parecer e marcar a votação
para dentro de vinte e quatro ou quarenta e oito horas.
discussão, pelo Regimento Interno, encerra-se domingo.
Por aí tenta-se atender a proposta de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Não sei se é possível. Não seria o caso de, no dia 21,
V. Ex.a não trazer ainda o seu relatório definitivo. Traria
um esboço de seu relatório. Abriria vinte e quatro horas,
como está dizendo, do dia 21 até o dia 22, para o primeiro
debate com a Subcomissão e ainda possível de V. Ex.a
admitir modificações ou entendimentos. E, a partir daí,
V. Ex.a concluiria o seu parecer definitivo e começaria
a votação. '!lenho a impressão de que só assim, sem ser
estanque, para não se vedar a possibilidade de modifica
ção depois, dilataríamos o pacto, caso contrário teremos
que votar ou não.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Tenho uma outra
saída para essa dificuldade. Seria a seguinte: discutiría
mos e votaríamos as emendas e o anteprojeto a partir
de pedidos de destaque. Há problemas que são críticos, que
são difíceis, e que não podem estar associados diretamente
ao conjunto do relatório.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Note hem o que V. Ex.a disse: discutir e votar. A fase de
discussão, pelo Regimento Interno, encerra-se domingo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Discussão do ante
projeto, mas das emendas, não.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Encerrada a discussão, o Relator terá setenta e duas horas
para emitir parecer...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Discussão de ante
projeto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Sobre as emendas, sendo estas e o anteprojeto submetidos
à votação. Não há nova fase de discussão. Por isso é que
estou discutindo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mesmo não estando
previsto, podemos abrir.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
V. Ex.a vê que tenho razão. Como o Regimento não prevê
essa fase de nova discussão, ele obriga que se coloque em
votação imediatamente; encerra a fase de discussão
amanhã. Estou propondo a V. Ex.a que, como Relator,
proponha ao Presidente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - :É extraordinaria
mente útil a proposta de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA
Só acrescentando: regimentalmente, qual é o prazo do
término da votação das emendas?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Dia 25 temos que
entregar o relatório, temos que passá-lo às mãos do Pre
sidente Oscar Corrêa, da Comissão de Organização dos
Poderes.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA 
Esse é o prazo final?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Presidente terá
que passá-lo às mãos do outro Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA 
O. Relatór!o já votad~ pela Comissão: dia 25, segunda
ferra. Entao temos quinta, sexta, sábado, domingo e se
gunda-feira até a meia-noite.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Exatamente.
O que eu queria, apenas tentando contribuir com a propos-
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ta do Constituinte Humberto Souto, tentando evoluir den
tro da idéia de S. Ex.a que acho a mais democrática pos
sível, é o seguinte: vamos acabar de receber as emendas
amanhã à meia-noite. A partir da segunda-feira o Rela
tor tem setenta e duas horas para apresentar o seu
parecer sobre elas. Mas vários Parlamentares pertencen
tes a esta e a outras subcomissões solicitaram-nos que co
meçássemos, a partir de segunda-feira, a discutir com o
próprio Relator as emendas apresentadas para chegarmos,
no dia 21 da melhor maneira possível.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Regimento dá
um poder excessivo ao Relator, do qual ele não deseja
usar nesta Subcomissão. El·e tem o poder de, apresen
tadas as emendas, rejeitá-las com um parecer contrário,
mas ele não as elimina: elas são arquivadas para serem
apresentadas.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Veja V. Ex.a como a nossa questão de ordem tem pro
cedência.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Esre Relator não
quer proceder desta maneira. O que este Relator pretende
é preservar o seu direito quanto aos seus critérios pessoais,
qual seja, o de dar parecer favorável ou desfavorável. Mas
não quer tomar isso com uma medida autoritária e absolu
ta. Proponho a esta Subcomissão que o parecer das
emendas em destaque seja colocado em votação. Derrubado
o parecer, se ele for contrário a emenda passa a incorpo
rar a redação final. Se ele for favorável e aprovado, a
emenda passa a incorporar a redação final. Esta é a
proposta que faz o Relator, para que ele não se utilize do
superpoder, que lhe dá o Regimento, de arquivar as emen
das por um simples parecer contrário.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
A nossa questão de ordem quis louvar-se em alguma expe
riência que temos nesta Casa. sabemos que a fase difícil
de qualquer projeto ou anteprojeto é a discussão, não é a
votação. A votação é um processo símples, porque aí não
se permite mais o debate. E se tivermos do dia 21 ao dia
25 apenas para votar um subtítulo da Constituição, nós o
faremos em um dia, no próprio dia 21. Então é muito
melhor dilatar este prazo para a discussão, mesmo con
trariando o Regimento e reabrindo a fase de discussão,
que deveria encerrar-se, pelo Regimento, amanhã, reser
vando apenas um ou dois dias para a votação, que é
absolutamente suncíente, porque a votação é um fato
rápido, não há problema algum, pois não comporta mais
discussão a matéria colocada em votação. É só votar "sim"
ou "não", e acabou.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Erico Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO
Sr. Presidente, entendendo e interpretando a questão de
ordem do Constituinte Miro 'I'eíxeíra, o Parlamento, por
ser uma Casa política, sempre se coaduna à maioria. A
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte distribuiu um
calendário e, queiramos ou não, vamos nos ater a ele e
receber emendas até terça-feira.

Haverá questões de ordem em plenário. Haverá decí
são do Presidente da Constituinte etc. Então, é neces
sário fixar bem que o recebimento de emendas e até ama
nhã a meia-noite, porque todos sabemos que uma Casa Par
lamentar sempre se coaduna ao fato do momento. É uma
questão a definir, porque recebemos da assessoria da Sub
comissão um calendário que estipula a votação na quinta
feira, dia 21. Tendo em vista este calendário, que me
parece cumprir o Regimento,' e cumpre, agora, na propo-

sítura do Constituinte Humberto Souto, e tendo em vista
a ação democrática com que a Presidência e a Relataria
sempre se conduziram nesta Subcomissão elastecer essa
data até o dia 25. Então preciso, até para definirmos em
termos de compromissos externos, que se defina o dia da
votação, e dia certo em que seria votado o relatório da
Subcomissão, como uma forma de organização adminis
trativa para com as minhas bases.

O SR. PRESIDENTE (Albéri-co Filho) - Comunico a
V. Ex.a que temos a data de início das discussões. Depen
dendo logicamente dos acordos, das conversas que teremos.
Acredito que a partir de segunda-feira poderemos chegar,
no dia 21, com o resultado final da votação. Mas isso
depende das negociações políticas. Não tenho dúvidas de
que serão longas. Se houver um consens-o para o dia 21,
nada mais salutar para nós.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Se não houver
consenso, o voto decidirá.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Senão houver.
Mas temos prazo máximo para isso. O dia 25 é o dia "D" .
É o dia em que esta Subcomissão vai entregar 0_ antepro-
jeto à Comissão Temática. -

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Mas,
Sr. Presidente, 'Poderíamos decidir, no Plenário da Sub
comissão, que o dia da votação s-eria dia 24. Por que não?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Será a partir
do dia 21, porque o Relator deve fazer o seu parecer sobre
as emendas após o dia 18. Então ele tem 18, 19 ·e 20, pelo
próprio Regimento. Pela própria atitude democráti-ca nos
sa e de nosso Relator, deveríamos começar justamente as
conversas entre todos os partidos para chegarmos ao dia
21 de maneira, a mais natural possível. Se nós, por exem
plo, por um motivo qualquer, não conseguirmos chegar
neste dia já com um consenso sobre o próprio parecer, ele
será apresentado de qualquer maneira, embora tenhamos
mais quatro dias, regimentalmente, para discussão e vota
ção. E. continuam as negociações políticas.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Sr.
Presidente, quero a colaboração de V. Ex.a para que pos
samos marcar o dia 24 ou 25 para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filh'Ü) - Fica meio
difícil para o Presidente tomar uma decisão que depende
de uma negociação política.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas isso é regi
mental. Não p-ode passar do dia 24.

O SR. PRESIDENTE. (Albéríeo Filho) - É regimental.
Não pode ser outra porque terá um prazo para a redação
final do anteprojeto.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Se não a fizer
antes.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Então tere
mos até o dia 24. Se não for antes, irá tal como está às
mãos do Presidente da Subcomissão da Organização dos
Poderes. É nosso intuito conseguir o quanto antes. Nós,
inclusive V. Ex.a, tenho certeza, nos empenharemos por
isto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem a pala
vra V. Ex.a

Ó SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Gostaria,
inicialmente, de mais uma vez congratular-me com o espí
rito liberal do nosso Relator ao criar possibilidade de
discussão de emendas, o que não está previsto no Regi-
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mente. O Regimento previa a discussão do relatório e pra
zo de apresentação de emendas, mas não previa, e não
prevê, discussão de emendas. Esta Subcomissão ganhou
dois dias ao antecipar-se na publicação, de ,19 para 17,
como está nesta agenda, graças à sua eficiência e à sua
diligência. Então, não estou vendo necessidade de atro
pelarmos o ·prazo que tem o Relat<lr para dar o seu parecer
sobre as emendas e a elaboração de seu novo relatório.
Gostaria de submeter à apreciação da Mesa uma proposta
que me parece que atenderia ao Relator, para ela, com
tranqüilidade dar os seus pareceres, não discutindo as
emendas num período de setenta e duas horas. Porque
temos dois dias de folga. Gostaria de propor, de submeter
à apreciação da Mesa, uma proposta de um cronograma
que me parece atender a todos. Dia 17, como já está deci
<lido, encerra-se o prazo para apresentação de emendas e
discussão do relatório. No dia 21, o Relator apresenta o
resultado da sua análise, do seu parecer sobre as emendas.
Teríamos, então, os dias 21 e 22 não para votarmos, mas
para discutir o parecer do Relator e as emendas. No dia
24, seria feita a votação; no dia 25, o relatório final.

O SR. pRESiDENTE (Albérico Filho) - Acontece,
Deputado, que, no dia 21 o Relator apresenta parecer sobEe
emendas e entra no processo de votaçao. A díscussão
encerra no dia 17, ou seja, amanhã.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Discussão
do relatório, não das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Do antepro
jeto; não há discussão sobre as emendas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Mas como
temos um prazo de dois dias, que ganhamos, esse prazo
seria usado para essa discussão das emendas ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Mas acontece
que nos antecipamos em dois dias, e não ganhamos dois
dias.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Sim, ga
nhamos.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não, porque
a partir do momento em que acabamos de receber as
emendas e de encerrar a discussão, começa a correr o
prazo de setenta e duas horas para apresentação do pare
cer do Relator sobre as emendas. Quando terminar a
discussão, inicia-se a votação. Esse é o problema. Estamos
antecipados, não ganhamos ...

O SR. CONSTITUINTE JOS:m GERALDO - Presiden
te, o que estou propondo é que ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - proponho que
façamos essa discussão extra-oficialmente, para chegar
mos a um denominador comum.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Mas s~ o
Relator apresenta o seu relatório no dia 21, por que votá
lo no dia 22, se podemos votá-lo no dia 4, o que o Regi
mento nos permite?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não estamos
marcando para o dia 21 a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Eu estou
pedindo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O Regimento
é que marca. Então, o que é que acontece...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - V. Ex.a
pode reabrir o prazo para discussão das emendas do dia
21 ao dia 23. A Mesa reabre o prazo para discussão das
emendas e do relatório nesses dias, e a votação fica para
() dia 24. Existe algum impedimento?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A solução que
temos, Deputado José Geraldo, é a seguinte: como não
existe discussão, pelo próprio Regimento da Constituinte,
sobre emendas, teríamos neste caso, o encaminhamento da
votação, que, inclusive, regimentalmente, tem prazo, tem
limites de tempo e tudo isso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Até dia 25.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Faremos o
que V. Ex.a propõe, mas diria que extra-oficialmente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ) GERALDO - Não, regi
mentalmente, nada impede.

O SR. PRESIDENTE (Albéríeo Filho) - Queremos fa
zer isso, inclusive a partir de segunda-feira.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA - Como
pode-se votar do dia 24 até o dia 25, é preciso uma inter
pretação usando-se o bom senso.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Correto. O
que temos é o dia 25 para entrega do anteprojeto à Comis
são Temática.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Então,
proponho, extra-oficialmente, que nos dias 22 e 23...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - E 24, se for
necessário ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Não, no
dia 24 haveria a votação, para o Relator fazer seu relató
rio. Então, que nos dias 22 e 23, extra-oficialmente, se
permitido, que fizéssemos essa discussão.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA - Já
com o anteprojeto esboçado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Exata
mente. Nada impede, e não estamos formalizando nenhu
ma alteração do Regimento, mas, simplesmente, colocando
uma tolerância.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Correto. A
intenção é que façamos da melhor maneira possível esse
projeto.

Queria aproveitar a oportunidade e comunicar aos
presentes que todas as emendas que estão sendo apresen
tadas serão publicadas em avulsos, para conhecimento da
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Quero tentar fe
char essa discussão em torno do problema dos prazos. Pe
diria a atenção de V. Ex.as para o seguinte: encerrada a
discussão, o Relator terá setenta e duas horas para emitir
parecer sobre as emendas, sendo estas e o anteprojeto
submetidos à votação. Agora, a votação não precisa ser
necessariamente no dia imediatamente posterior ao final
das setenta e duas horas para emissão do parecer.

Em segundo lugar, o fato de o Regimento prever ape
nas a votação não elimina uma livre interpretação no
sentido de também abrirmos a possibilidade de encami
nhamentos para essa votação. O que pode haver é isso:
marcaríamos, como data limite da votação, não podendo
ultrapassar essa data, o dia 24; os dias 21 - quando serão
distribuídos os avulsos, acredito que por volta do meio-dia
- 22 e 23 para discussão das emendas. Não vejo por que
não fazermos isso.

Não poderá ser levantada uma questão de ordem.
Imagine se um Constituinte resolver levantar uma ques
tão de ordem no sentido de que teríamos que votar no
dia 21. Nada no Regimento obriga que votemos no dia
imediatamente seguinte à entrega -do parecer. Aqui só diz
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que "a Subcomissão, a partir da sua constítutção, terá um
prazo de 45 dias para encaminhar à respectiva Comissão
o anteprojeto por ela elaborado."

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Do dia
21 ao dia 25.

O SR. R'ELATOR (José F1Ogaça) - Portanto, no dia
25 teremos que cumprir o prazo fatal.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Que com
pleta os quarenta e cinco dias :previstos no art. 18.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Depois doeste praeo,
não cabe recurso. Mas, daí para trás, dada exatamente a
agilidade da nossa Presldência, dos nossos assessores, fun
cionários e também dos nossos membros da Subcomissão,
podemos ganhar mais dois dias para debates ...

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Nobre
Relator, permite-me V. Ex.a um aparte? E aí o nobre
Constituinte Miro Tebreira vai nos dar razão, ao contrário
das outras Subcomissões, a nossa Subcomissão terá con
dições de abrir 'esse espaço para discussão, já após seu
relatório definitivo. As outras não terão este prazo, ;por
que já no diJa 24 estarão recebendo o relatório defnítívo
para votação, já que eles não ganharam os dois dias an
teríores,

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, dou razão ao Constituinte Humberto Souto, 'que
tem uma prática :parlamentar que adoto. sempre dou
razão ao Constituinte Humberto Souto.

Queria apenas eselare-er, nara men eselareetmonto,
se receberíamos 'emendas até ° dia previsto nesta tabuleta.
Esclarecido que não receberemos emendas a partir de
amanhã, das 18h30min ? meia-noite quando esperamos
até que o Presidente e o Relator estejam aqui de plantão
para receber as emendas ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Estaremos,
com todo :prazer, inclusive com a sua presença.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Não; la
mento, mas não estarei aqui.

Mas este era o esclarecímento que 'eu desejava. Havia
uma divergência de datas. Prevalece a data estabeleeída
pelo Presidente, pelo Relator e pelo conjunto da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não. A data
é regimental, não é do Presidente, Queria dizer a V. Ex.a
que a data é do Regimento, e não da nossa Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEXEIRA - presidente,
não estou polemizando. Tenho a maior admiração por
V. Ex.a e pelo Rielator.

O SR. PRESDENTE (Albérico Filho) - Da mesma
maneira refiro-me a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas era
apenas isso que eu queria saber. Não se receberá 'emen
das a partir dessa data estabelecida?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não &e rece
berá, conforme o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Estou
satísreíto,

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Sr. Pre
sidente, Srs. 'Constituintes, já me inteirei de que o Cons
tituinte Miro Teixeil'la está com um temor, parece-me de
contradizer a determinação da Presidéncia na Assembléia
Nacional Constituinte. Parece que S. Ex.a está :preocupado
com que esta Presidência e esta Bubeomísâo fiquem des
moralíaados em decorrência desse calendárío que, eneer-

rado domingo o prazo, vergonhosamente terá de dilatá-lo
até segunda. Parece-me que é quanto a isso que S. Ex.a
'está preocupado. Louvo a decisão, porque acredito que
contra a lei não há argumento, Se ,a Presidência desta
Subcomissão está respaldada num Regimento, cumprindo
rigorosamente seus prazos, não há por que temer. Então,
parece-me que está havendo um temor infundado do ílus
tre e inteligente Constituinte Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Perguntaria
se algum dos srs, Parlamentares ainda quer discutir.

O Sr. Constituinte Enoc Vieira 'está inscrito e tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente, companheiros, já a esta hora do dia, falarei pouco.
E a minha intervenção é no sentido doe colaborar com
o Relator e, sobretudo, de convencer-me de alguns pontos
que S. Ex.a consignou no seu brilhante relatório e prin
cipalmente no anteprojeto.

Gostaria de começar com a enumeração dos artigos.
O Relator enumerou todos os artigos, adotando a nume
ração ordinal. Não sei se foi uma questão de preferência
ou por que S. Ex.a não pretendia obedecer à praxe de
numeração estabelecida pela nomenclatura brasileira, que
é ordinal até o número nove, sendo que daí !para a frente
é adotada a numeração cardinal.

Ex1aminando o projeto, é ,evid'enteque encontramos
registrado o brilhantismo do Relator, como bem o disse
o Constituinte Costa Ferreira, quando S. Ex.a não define
a forma de governo parlamentarista nem faz rererêncía
ao presídencíaíísmo. Devo 'confessar, mais uma vez, que
sou partidário do presídencíalísmo. Não o presídeneíalísmo
puro, como o que estamos tendo atualmente, em que co
piamos o sistema monárquico e substituímos a figura do
príncipe e do rei pela do Presidente da República. Mas
S. Ex.a o Relator pref'eriu não usar o nome para a forma
de governo que idealizou '8 brilhantemente expressou. Já
o vi chamando-a de neoparlamentarísmo. Não 8'8i se fi
caria mais próprio neopresídeneãalísmo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Depende de onde
se olha.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Como estou
do lado do presidencialismo, estou vendo o neopresiden
cíaíísmo, Ofereci ao Relator, aind!t como sugestão apre
'Sentada no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
algumas idéias, apesar de não ter conseguido sensibilizar
S. Ex.a para sua absorção. Pretendi, então. chamar a aten
ção do Relator para alguns pontos como, por exemplo,
quanto ao Presidente da República'8 ao Primeiro-Ministro
serem brasileiros natos. Consignei a exnressão para ambas
as figuras. Temos pouco a [ustífícar, No instante em que
tenhamos no 'comando da Nação. mesmo admitindo o
neoparlamentarismo no comando do governo, o Chefe de
Estado e Chefe de Governo, figuras que não obrigatoria
mente sejam brasileiras natas, é a mesma coisa que es
tarmos permitindo que um estrangeiro nacionalizado as
suma o comando da Nação ,e dos destinos da nossa Pátria.

Por outro lado, o emínente Relator, no art. 21, ,atribui
ao Congresso a função de eleger o Primeiro-Ministro, após
a segunda rejeição ou aprovação de moção de desconrí
ança, Com todo respeito que dedicamos ao ilustre Relator
até hoje, e acredítamos que continuaremos a fazê-lo para
a f:rente, seria uma intromissão do Legislativo, do Con
gresso, naquelas funções que temos respeitado como pri
vativas do Presídente da República ,que é a de nomear o
Primeiro-Ministro, estamos por conseguinte, propondo a
supressão desse artígo, e" conseqüentemente, de dois pa
rágrafos; o § 2.0 do art. 22 e o parágrafo único dJO art. 23,
que são correlatos. Mas sem muitas divergências quanto
a isto, chegamos às Disposições Transitórias, quando apre-
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eíeí grandemente o cuidado que teve o Relato:r de, naquele
capitulo da Constituição, transportar algumas matérias.
Uma das quais a que já se referia ° Constituinte Costa
Ferreira brilhantemente, ou seja, quanto às eleições, mar
cadas para 15 de novembro de 1988, para Pl"esidente e
Vice-Presidente da República. Peço permíssâo ao Consti
tuinte costa Ferreira para endossar as suas argumenta
ções, mesmo por que eu não as faria tão brilhantemente
quanto S. Ex.a Concordo plenamente com S. Ex.a

O Constituinte Costa Ferreira 'argumentou sobre a não
eleição para P1"esidente da República em 1988, consíde
rando que, num dos artigos das Disposiçõe8 Tra11lSiitóriaa,
o Relator respeitou o mandato em curso de todos os es
calões: Municipal, Estadual e FederaL Entendia o Cons
tituinte Costa Ferreira que, de igual modo, o mandato do
Presidente da República atual deveria ser respeitado em
todo o seu ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - V. Ex.a
me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ENOC VmIIR.A - Pois não, com
prazer.

O SR. CONSTITU'INTE MIRO TEIXEIRA - Apenas
para argumentar. Tenho a impressão de que, neste aspecto
do mandato do Presidente da República, não conseguire
mos convencer um ao outro. Falando muito claramente, so
mos políticos e temos as nossas posições políticas firma
das. E, queiramos ou não, também somos levados pela
conjuntura. Esta é uma característica das Constituintes
brasileiras, que são movidas sempre contra ou a favor de
determinados episódios conjunturais. Defendo o mandato
presidencial de quatro anos com direito à reeleição, mas
reconheço legitimidade nas posições daqueles que lutam
por um mandato de seis, cinco, oito ou quinze anos. Contu
do não aceito o argumento que se coloca sobre o direito
adquirido. Em primeiro lugar, não existe direito adquiri
do contra a Constituinte. Em segundo lugar, quando se fala
em alterar o mandato do atual Presidente da República e
se argumenta com os mandatos de Governadores, Senado
res, Deputados Federais, Estaduais, Prefeitos e Vereadores,
que também são mandatos estabelecidos na atual Consti
tuição, deve ser lembrado o fato de que não existe qualquer
proposta para se reduzir o mandato do Senador, em futuras
legislaturas, de oito para seis anos ou para cinco ou quatro
anos, como não existe qualquer proposta para se reduzir o
mandato do Deputado de quatro para dois anos. parece
me que nem o próprio Presidente da República discute mais
a manutenção do seu mandato de seis anos. O mandato
que está em discussão não é o do Presidente Sarney, mas
sim dos Presidentes da República de um modo geral. Não
está em discussão o mandato dos outros titulares de car
gos eletivos, a não ser que apresentemos uma proposta.
Este é um argumento altamente discutivel. Quero repetir:
ninguém está discutindo a redução do mandato dos futuros
Deputados de quatro para três ou dois anos; dos Sena
dores, de oito para sete ou seis anos; dos Governadores, de
quatro para três ou dois anos. Mas até o próprio Presi
dente da República pede que seja fixada a duração do
seu mandato. O próprio Presidente da República reconhe
ce que este é o único mandato - o dele, de todos os Pre
sidentes da República daqui para a frente - cuja dura
ção está em discussão.

Trouxe apenas um argumento, não para contraditar a
opinião de V. Ex.a., que reconheço legítima, mas para que
fique registrado nos debates da nossa Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIlRA - Agradeço ao
nobre colega Miro Teixeira o aparte, mas dígo a V. Ex.a
que nesta Subcomissão só podemos mesmo discutir o man
dato do Presidente da República, isto é, do Poder Executi-

V? Mas há propostas, na Subcomissão do Poder Legisla
tívo, para que o mandato dos Senadores seja de quatro
anos - inclusive sou autor de uma delas.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Não foi
acolhida.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Mas eu apre
sentei. E vou levantar - respeitando a posição do Relator
pois nada tenho de pessoal contra ele - novamente o as~
sunto. Acho que o Senador deve ter um mandato com a
mesma duração do do Deputado, para que ele discuta e
est~ja permanentemente em contato com o povo, como
estao os Deputados ou aqueles que têm mandatos de qua
tro anos.

Concedo, agora, o aparte ao nobre Constituinte Costa
Ferreira, que havia pedido anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Nobre
Constituinte Enoc Vieira, agradeço a bondade de V. Ex.a
em me conceder este aparte, tão-somente para que eu
possa contraditar o Constituinte Miro Teixeira, que habili
dosa e sutiltmente coloca que o que se está discutindo aqui
não é o mandato do Presidente José Sarney, mas sim dos
Presidentes da lRepública. l!: realmente uma colocação mo
numental, porque tenta proteger, de baixo de uma arma
dilha, uma argumentação que parece já estar ruindo sobre
a cabeça do Presidente Sarney. Mas não concordamos, e
haveremos de fazer justiça. Se fomos eleitos como Cons
tituintes para elaborar uma nova Constituição sob os
auspícios, sob a égide da atual Constituição, onde estão
protegidos os mandatos dos Constituintes que foram elei
tos agora, onde foram praticamente legítímados os man
datos dos Senadores que foram eleitos sem a participação
porque somente o mandato dos Presidentes da República,
nas Disposições Transitórias que os mandatos de Governa
dores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Prefei
tos e Vereadores terão de ser salvaguardados, amparados,
porque somente o mandato dos Presidentes da República,
que não é - segundo o Constituinte Miro Teixeira. - o
mandato do Presidente José Sarney, é que se está dis
cutindo? Se partíssemos de um ângulo real, verídico, de
que o mandato que se está discutindo não é o do Presiden
te atual, seria claro, mas ele diz que é o próprio Presidente
José Sarney que está pedindo para que se determine o seu
mandato. Parece-me que aí há um contra-senso. O Presi
dente foi Parlamentar, e tem grande experiência. Hoje é
o Presidente, mas também é um Parlamentar com uma
experiência extarordinária no Parlamento brasileiro e não
seria tão ingênuo, agora, depois do seu mandato estar
determinado na Constituição vigente, a ponto de pedir
que o seu mandato seja determinado. Esta premissa par
tiria de uma pessoa ingênua em relação a assuntos parla
mentares, mas não do Presidente José Sarney, que está
com o seu mandato fixado nesta Constituição. de seis a110S
e de repente não se tornaria tão cético e ingênuo a ponto
de pedir que o seu mandato seja determinado, quando, na
realidade, não estamos, como já disse, com brilhantismo, o
Constituinte Miro Teixeira, argüindo os demais mandatos,
porque não há proposição tentando reduzi-los. l!: uma tra
dição no Parlamento brasileiro. Temos verificado a neces
sidade de se aumentar o mandato de quatro para seis
anos, de se reduzir de quatro para dois anos. Se partirmos
da premissa de que o mandato do Presidente José sarney
deve ser reduzido no meu entender os demais também de
verão ser reduzidos. Se tivermos que razer eleição em ,15 de
novembro de 1988, entendo que deveria ser para todos, por
que se não o fizermos estaremos cometendo uma grande
discriminação, colocando no Direito brasileiro um casuís
mo jamais visto em todo o mundo. Por isso, acho que o
mandato do Presidente José Sarney deve ser - ele foi elei
to para.seis anos :- cumprido até o último dia, sem prejuí
zo da ímplantação do neopar1amentarismo ou do neo-
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presidencialismo, que ele, com a ajuda do Primeiro-Minis
tro, consolidaria e poderia até transformar num parla
mentarismo clássico ou mesmo no presidencialismo como o
atual ou algo melhorado, tirando esses grandes poderes do
Presidente da República, como já foi argüido aqui, pode
res de rei, de monarca etc. Concordamos que sejam au
mentados os poderes do Poder Legislativo, até mesmo do
Poder Judiciário, mas que, à guisa de qualquer argumen
to, não se ampute os anos que estão previstos pela Consti
tuíção vigente, que inclusive nos dá o respaldo para que
estejamos aqui, como Constituintes, a elaborar uma nova
Constituição e, também, nas Disposições Transitórias do
anteprojeto, a preservar os mandatos de quatro anos para
Deputados Federais, de seis anos para Prefeitos e Vereado
res e de oito anos para Senadores. Partindo desse princi
pio - com todo o respeito ao Constituinte Miro Teixeira, a
quem reputo como uma das figuras de relevo no Parlamen
to brasileiro - quero dizer, tão-somente, que apesar dos
pesares, com todo o respeito e toda a vênia, fico também
com o posicionamento de que o mandato do Presidente
Sarney não deve ser tocado.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEffiA - Sr. Pre
sidente o nobre Constituinte Costa Ferreira, apenas para
esclarecer porque tenho a veleidade de imaginar que es
tamos fazendo história. Assim 'Como hoje consultamos os
Anais das Constituintes passadas - tenho esperanças de
que estamos fazendo uma Constituição para durar por
muito tempo - algumas pessoas vão recorrer, no futuro,
às notas desses nossos debates. E aqui quero fazer justi
ça ao Presidente José Sarney. S. Ex.a, na campanha elei
toral, ao lado de Tancredo Neves, disse que a Constituin
te fixaria o seu mandato. Quando encaminhou a esta Casa
a mensagem restabelecendo as eleições diretas para a Pre
sidência da República, repetiu que à Constituinte caberia
fixar o seu mandato. E mais, disse que a sua preferência
era de quatro anos, conforme o publicado no Jornal do
Brasil e republicado há três semanas. Recuso-me a discutir
o mandato exclusivamente do Presidente José Sarney,
porque seria um casuísmo e atitude injusta com quem está
presidindo a transição. Creio, inclusive, que sem o Presi
dente Sarney não se faz a transição, e que se não houver
uma grande discussão em torno desse assunto, poderemos
sofrer um grande retrocesso. O que apenas quero deixar
registrado como posição, porque esses debates são grava
dos, essas notas serão deixadas para o futuro... Conheço
também o trabalho do jurista Saulo Ramos, que defende
essa tese de todos os mandatos ... Embora carimbada como
sigilosa, como secreta, foi divulgada no jornal O Globo há
dois meses. As coisas sigilosas, graças a Deus, em nosso Pais
acabam transbordando para os jornais, como o recente
episódio da Ferrovia Norte-SUl. Mas quero deixar a minha
posição com humildade, porque não sou o dono da verda
de. Mas se no futuro tiver de ser punido, que seja pelos
meus erros. Então, se estiver errado, quero deixar aqui con
signado, quero deixar aqui consignado o meu erro. Não
está em discussão a duração do mandato de Deputados, de
Senadores, de Governadores, de Prefeitos e Vereadores. As
Disposições Transitórias não precisam reafirmar esses
mandatos, não têm a menor necessidade de fazê-lo. Isso
não foi discutido na Comissão de Organização dos Estados,
não foi discutido em nenhum outro foro, estou vendo ser
discutido pela primeira vez. E talvez esteja aí mais uma
fonte e o grande exemplo da criatividade da nossa Subco
missão. Reconheço como legitimo o direito dos companhei
ros que desejarem defender o mandato de seis anos, de oito
anos, de quinze anos, vitalício e hereditário. A tese, demo
craticamente, sempre deve ser discutida, e com muita pai
xão, porque acho que não devemos afastar a paixão da
atividade política - estamos discutindo, afinal de contas,
os assuntos relativos ao nosso Pais, ao nosso povo, e temos
de nos entregar ardorosamente a isso. Agora é fundamen
tal que as questões sejam colocadas com clareza, outros

argumentos sejam colocados com clareza e que não se
procure confundir - o que não é o caso de nenhum dos
Deputados que aqui usaram da palavra - com o argu
mento que não tem nada a ver, já que o próprio Presiden
te da República considera necessária a discussão sobre o
seu mandato como está em todos os jornais, há mais de
três meses. Então, quero fazer justiça ao Presidente da
República, porque é S. Ex.a que está suscitando essa dis
cussão, e publicamente. Pediu que fosse determinado, fez
um discurso dizendo que não era possivel negociar a divi
da externa sem que fosse fixada a duração do seu mandato.
E hoje, nos jornais, está até o Presidente da República di
zendo que a discussão do mandato passa a ser secundária,
quando se estabelece um pacto. O Presidente da !República.
exatamente pela experiência parlamentar e popular que
possui, sempre foi um homem que conquistou os seus car
gos pelo voto direto e pela primeira vez chega ao poder pelo
voto- indireto - como chegou Tancredo Neves. Então,
S. Ex.a tem uma tradição de voto direto e, por essa sensibi
lidade, S. Ex.a está vendo que O Brasil precisa realmente
discutir esse assunto.

Quero apenas, só para encerrar, porque não vou voltar
ao debate sobre o assunto, deixar claro que não estou ten
tando convencer ninguém. Acho que todos os membros des
ta Subcomissão já têm convicção sobre o assunto. Tive ex
periência de advocacia na Justiça Militar e, muitas vezes,
iniciei a defesa de uma tese dizendo que a considerava
uma causa perdida, mas sempre gostei muito de deixar
claro os meus pontos de vista.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Sr. Pre
sidente. se V. Ex.a me permite, novamente, observei a inteli
gêncía do Constituinte Miro Teixeira ao dizer que o pró
prio Presidente é quem está forçando, é quem está pe
dindo. Se S. Ex.a está fazendo isto, é por uma questão de
elegância, porque se S. Ex.a tem um partido ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Com
promisso de campanha.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Não. O
compromisso é com a Constituição, meu irmão. Não vamos
desviar a atenção.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Desculpe
me, Constituinte, mas o compromisso da campanha não
vale nada?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - E a
constituição não vale nada?

O SR. 'CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Nós esta
mos acabando com ela.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Mas
está em vigor.

O SR. CONSTITUINTE MffiO TEIXEIRA - Se ela
fosse uma Constituição relevante, importante, o Presiden
te ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Queria lem
brar a V. Ex.as que quem está com a palavra é o Consti
tuinte Enoc Vieira e a ele cabe dar ou não os apartes

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Estou
com o aparte que S. Ex.a. me deu.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Concedo o
aparte a V. Ex.a., mas peço que o conclua.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Enquan
to o Presidente, bondosamente, como autêntico democrata,
coloca aos seus pares, que podem discutir o seu mandato,
certamente, como um constitucionalista que é, espera que
os seus pares, no Poder Legislativo, reconheçam que está
lá não como intruso, mas constitucionalmente investido na
função de Presidente da República e, como tal, com o
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mandato definido. Agora, o que se verifica é que não se
está discutindo o mandato do Presidente. Também os Se
nadores, os Deputados Federais, talvez não gostassem que
fosse pedido para ser reduzido o seu mandato, claro. Mas
aqui se ouviu dizer que não se está discutindo o mandato
do Presidente da República, que é de seis anos. Então,
praticamente, se não se está discutindo, terá que ser
cumprido, quando na realidade, aqui, no anteprojeto, já
marca eleição para Presidente da República. Vejamos o
art. 4.° O Presidente e Vice-Presidente da República serão
eleitos dentre brasileiros maiores de 35 anos ... 90 dias
antes do término do mandato presidencial.

E o art. 56 diz: "As eleições de que tratam o art. 4.°
desta Constituição realízar-se-ão em 15 de novembro de
1988."

Ora, 1988 é o próximo ano. O mandato do Presidente
da República, do atual Presidente José Sarney, encerra-se
dia 15 de março de 1991. Então, se não está discutindo o
mandato de Presidente por que, então, vai haver eleição
no próximo ano?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Cons
tituinte, o que eu quis dizer é que a Constituinte é que
vai fixar isso; pode ser até que fixem seis anos, é demo
crático.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA - Agra
deço. Quero apenas dizer que realmente parece paradoxal
levantar-se uma premissa abrangente como esta sem que
se queira deixar claro que não há uma intenção nas
entrelinhas, de se reduzir o mandato do Presidente e con
servar o mandato de oito anos dos Senadores, o que seria
realmente lamentável. Se aqui já se tem dito para manter
os mandatos de todos os Governadores, então que se man
tenha o mandato do Presidente. E se é para se cumprir o
mandato, se é para se manter o mandato de Presidente,
que as eleições sejam em 15 de novembro de 1990, e não
em 15 de novembro de 1988.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala

vra o Constituinte Enoc Vieira.
O SR. CONSTITUINTE ENOC VmIRA - Sr. Presiden

te, quero encerrar a minha intervenção. O Presidente só
me deu 3 minutos e falei menos do que isto.

O SR. CONSTITUINTE MIlRO TEIXEIRA - Deputado
Enoc Vieira, só para encerrar. Srs. Constituintes essa é
uma questão que vamos discutir em plenário. E é o Ple
nário que vai deliberar. Tenho a impressão de que essas
questões contraditórias dificilmente encontrarão um con
senso nas Subcomissões. Não só a questão de mandato,
mas muitas outras: a questão da terra, da reforma agrá
ria, da utilização do solo urbano, tudo a mais. Agora,
quero ter o prazer de debater com V. Ex.as, sempre que
possível, mesmo fora da instância de debates desta Sub
comissão, porque penso que até lá estaremos em condi
ções. .. Hoje, a Folha de S. Paulo divulga que o Pre
sidente poder ter a iniciativa de convocar eleições para o
ano que vem. Então, talvez estejamos discutindo uma tese
que venha a ser vencida pelos próprios acontecimentos
históricos.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presiden
te, em razão de ser a matéria evidentemente polêmica,
todos nós desta Subcomissão já temos as nossas posições.
Respeitando o ponto de vista de todos, apresentei uma
emenda para que a eleição de Presidente e Vice-Presidente
seja em 15 de novembro de 1990. Apresentei outra emenda
- e pediria que o Relator a examinasse com muita atenção
- ainda nas Disposições Transitórias, quando diz que as
Constituições estaduais farão adaptação desse sistema de
governo após o término do mandato dos atuais Governa-

dores. Ora, o Relator pretendeu que o sistema de governo
por ele idealizado, no plano federal, tivesse aplicação ime
diata e, nos Estados, no próximo governo. Não me pareceu
que esse sistema precisasse de um período tão grande de
maturação para chegar a ter uma aplicação no âmbito
municipal e estadual. :Jí: evidente que respeito o parecer e
o pensamento do Relator, mas, por não concordar com
ele, apresentei emenda estabelecendo que, 180 dias após
a promulgação da Constituição que estamos elaborando,
as Assembléias Legislativas adaptariam as suas Constitui
ções ao sistema de governo contido na Constituição Fe
deral. Imaginei também que esse mesmo sistema pudesse
ser aplicado aos Municípios com populações superiores a
50 mil habitantes. Peço, então, que o Relator examine com
muita atenção esta emenda, que visa tão-somente a uni
formizar, harmonizar o sistema preconizado pelo Relator
nos três níveis - o federal, o estadual e o municipal 
mas com aplicação imediata. Por último - tinha esqueci
do, quando me referi à figura do Primeiro-Ministro, a qual
sou bastante simpático - pretendendo reforçar a partici
pação do Congresso Nacional, além de o Primeiro-Ministro
ser brasileiro nato - peço atenção do !Relator ao examinar
minha emenda - que seja ele escolhido dentre os mem
bros do Congresso Nacional. Para dar maior autentici
dade, maior participação do Legislativo nas decisões do
Governo, que ele tenha um dos seus membros dirigindo
o governo, naturalmente desde que conte com o apoio,
com a aprovação, pelo menos tácita, do Congresso Nacio
nal. No instante em que não aprovar a moção de censura
ou os cinco dias de apresentação do plano de governo,
haveria uma aprovação tácita do Congresso Nacional a
este Prímeíro-Mínístro.

Eram essas as minhas palavras nesta. reunião, espe
rando que as minhas contribuições, e naturalmente as dos
demais companheiros, possam servir e ajudar no parecer
do Relator, ou pelo menos contribuir para que, no todo,
tenhamos um sistema de governo, qualquer que seja ele,
o mais fortalecido possível junto às bases eleitorais que
representamos, pois estamos aqui para representar os
anseios do povo brasileiro que nos enviou a este Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Aloysio Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, parece-me que nesta Assem
bléia Nacional Constituinte há dois consensos principais:
o primeio é estabelecer uma forma de governo que garanta,
de fato ,a democracia neste País. Isso é um consenso na
Assembléia Nacional Constituinte. Não aceitamos maís este
presidencialismo imperial; por isto queremos caminhar
para um parlamentarismo possível dentro deste consenso
da Assembléia Nacional Constituinte. O outro consenso 
este até maior - é que todos os Constituintes são demo
cratas e querem ver prevalecer a democracia neste País.
Por isto se estabeleceu este segundo consenso, de caminhar
para um parlamentarismo que garanta melhor a democra
cia. Então, estranho quando vejo um parlametar presiden
cialista dizer que prefere um mandato para Presidente de
seis anos, porque não há, na tradição dos países do mundo,
mandato presidencialista de seis anos. Tradicionalmente,
os mandatos presidenciais são menores, porque o Pre
sidente enfeixa uma soma maior de poderes no presiden
cialismo. Já no parlamentarismo, sim, podemos admitir um
mandato de seis, sete, até oito anos. A maioria dos países
tem, no parlamentarismo, mandatos de Chefe de Estado,
e não Chefe de Governo, de cinco a sete anos. Aqui no
Brasil, por exemplo, poderíamos manter o mandato de seis
anos para Presidente da República, neste sistema parla
mentarista que vamos instituir, o neoparlamentarismo, ou
o parlamentarismo caboclo, ou até parlametnarismo more
no. Apresentei uma emenda - porque concordo com este
sistema parlamentarista proposto pelo eminente lRe1ator
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desta Subcomissão - para que o Presidente da República
tenha o mandato de seis anos. Por que isto? Porque eon
sidero que em 1988, se o sistema fosse presidenc~a~sta,
seria bom um mandato de quatro anos, pela tradíçào e
pelo grande número de atribições que tem o Presidente da
República; mas como é parlamentarista o sistema que
estamos propondo para fazer com que a democracia crie
raízes profundas no nosso País e a tenhamos por cem ou
mil anos, o maior tempo possível, proponho, com este pro
jeto, que o mandato seja de seis anos. Explico por quê.
Neste Congresso os Constituintes foram eleitos dentro de
uma onda de aprovação de um plano - o Plano Cruzado
- feito pelo Presidente José Sarney. O PMDB, que foi o
patrocinador do Plano Cruzado, já que este foi proposto
por um ministro do PMDB, teve vitória do Norte ao Sul
do País; obteve a maioria dos Parlamentares na Câmara
dos Deputados. São peemedebistas eleitos na vlgêncía ~o
Plano Cruzado, que foi um sucesso para todos os brasíleí
ros. Receio que em 1988, se fizermos uma eleição direta,
com este sistema parlamentarista aqui proposto, o qual
aprovo, o Presidente eleito pelo voto direto seja alguém
que vá criticar o Plano Cruzado, que elegeu a maioria dos
Parlamentares que aqui estão. E começaríamos, em 1989,
um novo sistema de governo já com um impasse: o Pre
sidente eleito com respaldo popular, em dois turnos, come
çaria a tentar desmoralizar o sistema de governo nascente.
Nomearia um Primeiro-Ministro que não seria aceito pela
maioria parlamentar que existe hoje, porque é uma maío
ria que veio de outra eleição, em que as circunstâncias
eram diferentes. Desde logo teríamos instabilidade de go
verno, desmoralizando este sstema que queremos propor.
O próprio Presidente da República, se for um homem de
temperamento autoritário, tentará desmoralizar este sis
tema de governo e voltar a ter aquelas atribuições impe
riais do sistema presidencialista. ~ por este motivo, e não
outro, que proponho que seja desde logo, após promulgada
a Constituição, aceito este sistema parlamentarista pro
posto pelo eminente Constituinte José Fogaça, e que esse
sistema tenha uma duração um pouco mais longa, um
amadurecimento, uma experiência, um vôo até 1990, quan
do, então, o Presidente será eleito pelo povo, por votação
direta em dois turnos. Naquele momento será muito mais
fácil ele conseguir a maioria e nomear um Primeiro-Minis
tro que seja desde logo aceito por aquela maioria que foi
eleita juntamente com o Presidente, na mesma eleição,
baseada nas mesmas teses, e não esta maioria que existe
hoje, eleita defasadamente, do que será o Presidente da
Rpública eleito em 1988.

Por isso encaminhei essa proposta de emenda, estabe
lecendo que o mandato do Presidente, no parlamentarismo
proposto por V. Ex.a, seja de seis anos - para que facilite
esta transição, para que esta transição se alongue um pouco
mais; para que tenhamos mais segurança de que quando
essa forma de governo for colocada em prática e a eleição
vier, tenhamos uma democracia mais estável e mais dura
doura em nosso Pais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. iPRESIDENTE (Albérico Filho) - Antes de

encerrar, quero relembrar aos Srs. Parlamentares que ama
nhã continuaremos a discussão, a partir das 10:00 horas.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a ses
são.

5.a Reunião Erlraorcijnária realizada
em 21 de maio de 1987

As dezenove horas e cinqüenta minutos do dia vinte
e um de maio de mil novecentos e oitenta e sete, reuniu-se
a Subcomissão do Poder Executivo, em sala própria do
anexo II da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
Sr. Albérico Filho. Compareceram os Senhores Constituin-

tes: Albérico Filho (Presidente), Agassiz Almeida, Boni
fácio de Andrada, César Cals Neto, Dalton Canabrava,
Eduardo Bonfim, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Genebaldo
Correia, Gumercindo Milhomem, Henrique Eduardo Alves,
Hugo Napoleão, Humberto Souto, Jorge Leite, José Fogaça,
Jutahy Júnior, Leur Lomanto, Mauricio Pádua, Miro Tei
xeira, Paulo Roberto Cunha, Osvaldo Macedo, Vivaldo Bar
bosa, Artur da Távola, Costa Ferreira, Israel Pinheiro Fi
lho, Marluce Pinto, Ruy Bacelar, Cunha Bueno, José Ge
noino e Jorge Hage. Havendo número regimental, o Sr.
Presidente declarou aberta a reunião. Não havendo expe
diente a ser lido, foi dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, a pedido do Constituinte Genebaldo Correia.
A presente reunião foi convocada para apresentação do
parecer às emendas oferecidas ao anteprojeto do Relator.
Após resolver as questões de ordem suscitadas pelos Se
nhores Constituintes: Miro Teixeira, Erico Pegoraro, Cunha
Bueno, Genebaldo oorreía, Jorge Leite, Osvaldo Macedo,
José Genoino, Humberto Souto, Agassiz Almeida, Jorge
Hage, Henrique Eduardo Alves, Jutahy Júnior, Eduardo
Bonfim e César Cals Neto, o Sr. Presidente concedeu a
palavra ao Relator, Constituinte José Fogaça, que escla
reeeu aos presentes o porquê do lapso ocorrido em seu
relatório, no momento em que foi verificada a não inclusão
da listagem das emendas com os respectivos pareceres.
Diante das razões expostas pelo Relator, o Sr. Presidente
convocou uma reuníão para o dia vinte ,edois, às treze ho
ras, para apresentação do parecer do Relator e outra às
quinze horas, para o início do processo -de votação e en
cerrou a reunião às vinte e uma horas e cinco minutos.
As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão a in
tegrar a presente Ata. E, para constar, eu Iole Lazzarini,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. ,!PRESIDENTE (Albérico Filho) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos desta
reunião da Subcomissão do Poder Executivo.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Miro Teixeira, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Preciso
de um esclarecimento. Temos aqui formulários para re
querimento de destaques. O Regimento estabelece que os
destaques devem ser encaminhados à Mesa, por escrito,
antes do inicio dos trabalhos. Presumo que os trabalhos
a que se refere o Regimento sejam já os de votação, e não
esta sessão. Gostaria de perguntar a V. Ex.a formalmente
isto. Mas, como não se conhece o substitutivo do Relator,
não se pode apresentar os destaques. Lamento apresentar
a questão de ordem sobre o óbvio, mas queria apenas que
ficasse registrado. Obrigado.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREA - Sr.
Presidente, peço dispensar da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Deferida a
solicitação de V. Ex.a

Queria pedir ao nosso Relator para apresentar oficial
mente seu parecer sobre as emendas. Depois de tomarmos
conhecimento da explanação do Relator e receber cópía do
parecer, os colegas poderão apresentar destaques que julga
rem oportuno fazer sobre suas emendas, para serem apre
sentados amanhã, quando daremos início à votação. Depois
da explanação do Constituinte José Fogaça, Relator da
Subcomissão, marcaremos o início da sessão de amanhã.

O SR. CONSTITUINTE asrco PEGORARO - Sr.
Presidente, para um esclarecimento. A questão de ordem
do Constituinte Miro Teixeira foi no sentido de saber qual
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o tempo hábil para a apresentação dos destaques. O inicio
do processo de votação será marcado para amanhã. Até
quando poderão ser apresentados os destaques sobre as
emendas? No processo de votação não há mais destaques,
não é isto?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A partir do
momento em que se dá a distribuição dos avulsos ou do
parecer, poderá entrar-se com o pedido de destaque sobre
as emendas, até o inicio da sessão de amanhã. Não :pode
ser de madrugada a entrega. Portanto, repito, até o inicio
da sessão de amanhã, poderemos receber o pedido de des
taque sobre qualquer emenda. Começaremos a votação
amanhã, possivelmente à tarde, para que dê tempo a que
todos tomemos conhecimento do parecer do Relator.

O SR. CONSTITUINTE LEVE LOMANTO - A que
horas iniciará a reunião, amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Acharia me
lhor deixarmos o Relator fazer sua exposição para ver
qual o melhor horário para darmos início à votação.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Sr. Constituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - O R-egi
mento da Assembléia Nacional Constituinte proíbe reunião
no mesmo horário das sessões de plenário, e amanhã te
remos sessão normal, convocada para o plenário da As
sembléia Nacional lConstituinte. portanto, a reunião desta
Subcomissão, no meu entender, só poderá ser a partir
das 14 horas.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Iremos mar
car o início para a partir de amanhã, à tarde.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, para ficar bem definida essa questão, no meu
entender - se estiver errado peço a V. Ex.a me escla
recer - a apresentação dos destaques pode ser feita no
decorrer da votação e não necessariamente no início. Por
que, muitas vezes, uma matéria pode ser vencida através
de um destaque que não precisa de outro, ou o inverso.
Portanto, entendo que a apresentação dos destaques deve
ser feita durante a votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Queria comu-
nicar a V. Ex.a que no Regimento, no seu art. 19, diz o

seguinte: "Admitir-se-á o requerimento de destaque, para
votação em separado, de partes, do anteprojeto ou de subs
titutivo e de emenda do grupo a que pertencer, devendo
o requerimento ser apresentado por escrito até o início da
sessão em que se der o processo de votação respectivo."

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Se é o
processo de votação respectivo, entendo ser respectivo a
cada artigo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Por cada
grupo que for programada a votação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Apenas
com a intenção de colaborar, Sr. Presidente, permite que
eu participe?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Claro.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Penso
que teremos dois tipos de destaque: o destaque de emen
das e o destaque de artigos do substitutivo. Estou perce
bendo a preocupação do Constituinte Cunha Bueno, a qual
não me ocorreu ao levantar aquela questão de ordem inicial.
O destaque de emenda já pode ser preparado pelo Cons
tituinte, que conhece as emendas que fez, ou que quer

lutar por determinada posição. Se for estabelecida como
método de trabalho - apenas com o sentido de colaborar
a discussão artigo por artigo, como ontem ou em outra
sessão o Constítuínte Bonifácio de Andrada sustentou
como tese, talvez precisássemos de, no interesse dos tra
balhos, ter essa oportunidade de pedir destaque durante a
discussão do dispositivo. Penso que não atrapalharia o
andamento dos trabalhos e poderia até colaborar para que
se encontrassem fórmulas capazes de unir a Subcomissão
em torno de determinados dispositivos. Não sei se é esta
exatamente a preocupação do Constituinte Ounha Bueno
mas é a mais ou menos em torno de destaque de disposi:
tívos do substitutivo do Relator. Não é com relação à
destaque de ·emenda. Destaque de artigos do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Genebaldo Corrêa, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORRÉA - Sr.
Presidente, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos
dificuldades durante o processo de discussão, pois trata
remos de assuntos polêmicos. Mas temos o Regimento
para proteger o direito de cada um, nesta discussão. Tendo
em vista o atraso na divulgação do avulso, justifica-se
p.erfeitamente que V. Ex.a adie a apresentação dos reque
rímentos de destaques, por escrito, até o início da pró
xima reunião, porque não houve tempo para que pudés
semos estudar o parecer do Relator. Se se permitir que
os destaques sejam apresentados durante o processo da
discussão, acho que vamos por em risco a ordem dos nossos
trabalhos. Assim gostaria de manifestar a V. Ex.a a minha
discordância quanto à esta exceção, que considero peri
gosa.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Constituinte
Jorge Leite, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Presi
dente, o art. 19 do Regimento é bem claro. E houve uma
questão levantada, se não me engano, pelo Constituinte
Cunha Bueno, alertando a Subcomissão sobre o horário
das sessões de plenário. Amanhã, sexta-feira, será pela
~l}~hã. Evident~mente,V. Ex.a vai marcar a reunião para
micro da votação na parte da tarde, o que vai permitir
aos Constituintes preparar em todo o seu trabalho pela
manhã. Não há nenhuma dificuldade. Está cristalino, esta
é uma questão definida pelo artigo 19. Teremos a manhã
inteira, e não hoje à noite, para preparar todos os des
taques.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Corrija
me, nobre colega Cunha Bueno, se eu estiver errado. Per
cebi, nesta questão, o seguinte: se ao votarmos o substi
tutivo do Relator, I1ejeitarmos determinado artigo que
venha a prejudicar a interpretação de algum outro por
que não existir, durante a votação, o direito de se r~ue
rer imediatamente o destaque para rejeição e até a pre
ferência? E.,cerro a minha participação neste episódio
porque o objetivo é exclusivamente colaborar com os tra:
balhos.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Sr. Constituinte Osvaldo Macedo, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDOMACEDO - Inicial
mente, como não possuo aqui o Regimento Interno, Sr.
Presidente, encareço a V. Ex.a que leia novamente o artigo
que trata desta matéria.
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o 'ISR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Art. 19:
"Admitir-se-á o requerimento de destaque, para votação
em separado, de partes do anteprojeto ou de substitutivo
e de emenda do grupo a que pertencer, devendo o reque
rimento ser apresentado por escrito, até o início da reunião
em que se der o processo de votação respectivo."

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO - Muito
bem, processo de votação é o conjunto, inicia-se na reu
nião. Entendo. Gostaria de, talvez, com o cuidado do Cons
tituinte Miro Teixeira, facilitar seu trabalho. Parece-me
que o texto do artigo é bastante claro: "os destaques
devem ser apresentados até o início do processo de vota
ção". E o processo de votação inicia-se na reunião para
tal designada. Portanto, parece-me que os destaques devem
ser apresentados até este instante, e não a posteriori, por
que se criaria tumulto.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pa
lavra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - A questão
que levanto aqui é a seguinte. É claro que o Regulamento,
como norma de funcionamento da Subcomissão, não pode
contrariar o Regimento da Constituinte, que assegura aos
Constituintes, em qualquer fase do processo de elaboração
da Constituição - Subcomissão, Comissão de Sistemati
zação e Plenário - no momento da votação, apresentar os
requerimentos de destaque. O Regimento da Constituinte
não estabelece, seja no Plenário, seja na Comissão de Sis
tematização, seja na Comissão Temática, um momento para
apresentação dos destaques. O Regimento é muito claro
ao dizer o seguinte: "os Constituintes poderão fazer des
taques durante a votação, na sessão de votação". Isto é
importante. E não especifica se é no Plenário. Ele deter
mina no sentido geral das fases de elaboração da Cons
tituição. Temos plenário na Subcomissão, na Comissão Te
mática, na Comissão de Sistematização e no próprio Ple
nário. Aí, entra a questão de mérito. É verdade que, em
determinados momentos, um destaque apresentado pode
proporcionar durante o curso da votação um outro desta
que, que mudará o conteúdo, o mérito da matéria a ser
votada, e o Constituinte não pode ficar impedido, regimen
talmente, de fazer o destaque na hora da votação, porque
o destaque feito antes da votação conduz a um determi
nado sentido a matéria que vai ser votada. Mas a matéria
que vai ser votada, os Constituintes não podem ficar proi
bidos de apresentar destaque de algo novo, que poderá
mudar o rumo da vontade soberana dos Constituintes.
Portanto, acho que o dispositivo, como norma interna da
Comissão, não pode contrariar o Regimento da Consti
tuinte. Esse direito tem de ser assegurado. Veja bem, Sr.
Presidente - para concluir essa minha participação nesta
Subcomissão, mesmo sem ser membro efetivo - um Cons
tituinte, às vezes, tem uma reflexão, naquele momento 
a sua consciência pode não ter produzido uma iniciativa
antes da votação - e o Regimento não pode ímpedi-lo de
apresentar sua intervenção no momento da votação. Esse
direito não pode ser tolhido por essa disposição regimen
tal interna, que, no meu entender, fere o Regimento da
Constituinte. Faço a questão de ordem apoiado inteiramente
na questão de ordem levantada pelo Constituinte Cunha
Bueno.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pa
lavra o Constituinte Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Sr.
Presidente, a questão de ordem suscitada pelo Constituinte
José Genoíno é realmente importante e contraditória. En
tretanto, gostaria de me opor a ela, no que se refere a
negar a participação do Constituinte na Subcomissão. Quero
dizer a S. Ex.a que o destaque à emenda pode ser, inclu
sive, feito no plenário da Constituinte. Então o Constituin
te vai ter oportunidade no momento da votação. No mo
mento em que vai para o Plenário, tanto cabe emenda de

plenário como cabe destaque no Plenário. Conseqüentemen
te, o Constituinte não vai ficar impedido de participar com
a sua emenda ou com o seu destaque. Tenho a impressão
de que - e não vai aqui nenhuma necessidade de restrin
gir a participação do Constituinte - se em cada Comissão
a Presidência permitir que participe do processo de vota
ção, Constituintes que não sejam membros da Comissão,
vamos ter ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Não é isto
que está em discussão. O que está em discussão é se os
membros da Comissão podem apresentar destaque durante
a sessão de votação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Gos
taria de levantar minha questão de ordem, Sr. Presidente,
já que hoje houve diversas discussões sobre este assunto,
e vai ser suscitado nesta Comissão: se o Constituinte que
não é membro da Comissão poderá participar do processo
de votação, inclusive com a apresentação de destaques.
Seria importante esclarecer, porque ela tem correlação com
a questão de ordem formulada anteriormente. Se isto ocor
rer, embora sem querer restringir a participação dos co
legas, surgirá a possibilidade de ter, na Comissão, toda a
Assembléia Nacional Constituinte participando de uma vo
tação, caso esta seja a decisão da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Antes de dar
a palavra de ordem, queria comunicar ao Constituinte Hum
berto Souto que o processo de votação exige que a par
ticipação no processo seja dos membros da Subcomissão.
Logicamente, só poderá apresentar o destaque sobre as
emendas quem pertencer à Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Para
completar a questão de ordem, Sr. Presidente. Está encer
rada a fase de discussão do processo e já estamos no pro
cesso de votação. Não estamos votando a matéria, estamos
no processo de votação, ou seja, o Relator está apresen
tando o seu relatório para que os membros dele tomem
conhecimento e possam formular, amanhã, seus destaques.
Mas estamos hoje já numa sessão de votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Queria apenas
esclarecer a questão de ordem do Constituinte Humberto
Souto. Esta reunião de hoje é para a apresentação do pa
recer do Relator sobre as emendas. O processo de votação
será, amanhã, a partir das 15 horas.

Com a palavra o Constituinte Agassiz Almeida, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Sr.
Presidente, apenas um esclarecimento, contraditando a
questão de ordem do eminente Constituinte Humberto
Souto. Acho que o Regimento Interno da Constituinte é
claro. Diz que "o Constituinte, membro ou não da Comis
são, tem condições de discutir". Quem discute apresenta
propostas. Não pode votar, mas apresenta propostas, des
taques, enfim, tem um processo natural de participação.
Não poderá votar, mas discutir. E isto significa o quê?
Participar dos debates. Discutir significa participar dos
debates. E durante os debates, há condições de apresentar
destaques, subemendas, enfim.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Queria co
municar a V. Ex.a que a participação de qualquer Cons
tituinte é na fase de discussão do anteprojeto apresenta
do pelo Relator. Estamos dando início à terceira fase dos
trabalhos na Subcomissão, justamente a que se refere à
apresentação do parecer sobre as emendas, para entrar
mos na fase de votação.

Tem a palavra o Constituinte Jorge Hage.
O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden

te, parece-me que incorremos num engano, porque estamos
procurando interpretar o Regimento da forma como foi
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inicialmente concebido, quando, talvez, não fosse intenção
do legislador permitir que Constituintes não pertencentes
à esta Subcomissão apresentasse emendas. Mas foi dada
a interpretação liberal pela Mesa, há poucos dias, permi
tindo que Constituintes de outras Subcomissões apresen
tassem emendas em qualquer Subcomissão. Parece-me que
decorre necessariamente daí o direito de os Constituintes,
que apresentaram emendas em determinada Subcomissão,
defendê-las, discuti-las e requerer destaque sobre elas. Senão
se estaria cerceaendo o direito concedido por essa inter
pretação liberal da Mesa, que estendeu aos Constituintes
em geral o direito de apresentar emendas. Apresentamos
25 emendas a este anteprojeto. Somos membros da Subco
missão do Poder Legislativo, e não podemos agora, uma
vez apresentadas, por essa interpretação liberal, estar im
pedidos de requerer sobre elas destaques, que são uma
decorrência da decisão anterior, de permitir a apresenta
ção por Constituintes que não são membros das Subco
missões. Esse é o lembrete que eu queria trazer à discussão.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem a pa
lavra o Constituinte Jorge Hage, que a solicitou minutos
antes.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, ouvi atentamente a explanação dos Srs. Constituintes.
li: evidente que todos nós, Constituintes, podemos e na
turalmente fizemos emendas onde entendemos fosse ne
cessário. li: claro e é certo que quem fez a sua emenda
e vai requerer o destaque tem o direito de defendê-la.
Acho que esse é um direito universal. Quanto ao problema
da votação, é evidente que serão os membros da comissão.
Mas queria lembrar que é muito claro, a meu ver, o art.
19: "Admitir-se-á o requerimento de destaque, para a vo
tação em separado, de partes do anteprojeto ou de subs
titutivo - que é o caso aqui -, e de emendas do grupo
a que pertencer, devendo o requerimento ser apresentado
por escrito, até o inicio da sessão em que se der o pro
cesso de votação respectivo".

Então, todo e qualquer Constituinte que tem emenda
apresentada nesta Subcomissão está dentro desse prazo.
Tenho a impressão de que é por aí que temos de começar.
Não há nenhuma dificuldade. li: necessário, hoje, Sr. Pre
sidente, que o nobre Relator, Constituinte José Fogaça,
faça a distribuição do projeto. Cada um vai ler e ver até
onde a sua emenda foi atingida. E, se não foi, vai preparar
o destaque, e depois tomará conhecimento do projeto. Sem
isso não vamos dar início a nada. Parece que a coisa mais
cristalina nesse sentido é dar início, receber do Relator
o relatório do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem a pa
lavra o Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÊ GENOINO - Sr. Pre
sidente, sobre essa questão de apresentar o destaque, acho
que, além da liberalidade da decisão da Mesa, há um dis
positivo regimental, o § 1.0 do art. 14, que é claro:

"Fica facultado ao Constituinte assistir às
reuniões de todas as Comissões e Subcomissões,
discutir o assunto em debate pelo prazo por elas
estabelecido, sendo-lhe vedado o direito de voto ... "

A única restrição que existe é quanto ao direito de
voto. Portanto, apresentar e discutir o destaque não é voto.
Voto é o ato complementar. Fazer o destaque e discuti-lo
está previsto no § 1.0 do art. 14 do Regimento Interno.
Portanto, a norma interna da Subcomissão não pode con
trariar, repito mais uma vez, o Regimento, que é ~ 1:ei
Maior, e se sobrepõe às normas internas de cada Comíssao
e Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pediria aos
Srs. Constituintes compreensão, para que esta Presidência
pudesse decidir sobre as questões de ordem que estão
convergindo para o mesmo ponto.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, apenas para dizer a V. Ex.a que, participando
da Subcomissão dos Municípios, tenho três emendas e
três destaques. Fui lá e sustentei os destaques. De modo
que essa prática está sendo adotada por todas as Subco
missões. Qualquer Constituinte, como está no Regimento,
tem o direito de participar de todo o processo, havendo
apenas uma única restrição: direito de voto. Com isso,
pediria a V. Ex.a que reconsiderasse a decisão anunciada
anteriormente e permitisse a todos os Constituintes apre
sentar, nesta Subcomissão, destaques para as emendas aqui
trazidas.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Eu queria,
antes de pedir o pronunciamento do Plenário, fazer uma
exposição. No início dos nossos trabalhos, fizemos um
regulamento que tem sido, para esta Subcomissão, a nossa
bíblia, e que foi aprovado pela unanimidade desta Sub
comissão, um trabalho muito bem feito, inclusive, pelo
Constituinte VIValdo Barbosa. E, na parte referente à
votação, ela não abre oportunidade para discussão sobre
os destaques das emendas. Daí termos, até hoje, não só
nesta Subcomissão, tomado como bíblia esse nosso Regi
mento. Mas queria pedir ao Plenário que decidisse se
abriremos ou não a díscussão sobre a apresentação das
emendas, para que essa Presidência não seja tomada como
autoritária.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Isto me parece até lógico e democrá
tico. Apenas temos de ver o tempo. Isso é fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Por isso esta
Presidência está pedindo aos membros da Subcomissão
que se pronunciem e dividam com a Presidência essa res
ponsabilidade.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Terá de
haver uma proposta para discutir a questão do tempo. O
uso da palavra...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Eu queria
apenas ler o art. 17 do Regimento, para o que peço a
atenção dos Srs. Constituintes.

"Art. 17. Ao encaminhamento da votação de
matéria destacada poderão usar da palavra, PO]
3 minutos 1 membro a favor, tendo preferência
o autor do requerimento, e outro membro contra,
por 3 minutos."

O art. 17 do nosso Regimento diz isso. Eu pediria aos
membros da nossa Subcomissão 'que se pronunciassem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem a pala
vra o Constituinte Jorge Leite.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Pre
sidente, realmente 'tendo a melhor boa vontade com esse
processo de votação, passo a me preocupar, porque ainda
não tinha alcançado a definição de quem poderá usar da
palavra no processo de votação. Acredito que, hoje, não
estamos no processo de votação e, evidentemente, todos
os Constituintes poderão como estão fazendo, usar da
palavra. Ao iniciar o processo doe votação, a partir deste
esclarecimento, consídeio que estamos presos a esta
definição.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Eu colocaria
essa proposta em votação, aos membros desta Sub
comissão.
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Tem a palavra o Constituinte Genebaldo Correia,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Sr. Presidente, acho que o Regimento é muito claro,
quando estabelece que "no encaminhamento da votação
dos destaques, apenas fala um membro da Comissão a
favor e outro membro contra, por três minutos", como
V. Ex.a acabou de dizer. O Constituinte Jorge Hage chama
a atenção para um fato interessante: por liberalidade, foi
permitido apresentar emendas. Sr. foi permitido, por libe
ralídade, apresenter emendas, também, por liberalidade,
deve-se permitir que o autor discuta e encaminhe a vota
-ção. Acho que não podemos permitir amplamente a par
ticipação de todos os Constituintes no debate porque isso
poderia inviabilizar a aprovação do nosso Relatório. Acho
que o Plenário, já que V. Ex.a pediu seu pronunciamen
to, poderia fazê-lo no sentido de permitir ao autor da
emenda, ao autor do destaque, encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Ao autor
membro da Subcomissão; assim que o artigo diz.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Não. O artigo permitiu a apresentação de emendas a
outras pessoas que não são da Subcomissão, o autor da
emenda, que não é da Subcomissão. E falaria o autor do
destaque, que também não é da Subcomissão. Seria uma
liberalidade, para dar conseqüêncía à liberalidade ante
riormente permitida.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem a pa
lavra o Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO 
Sr. Presidente, há realmente um Regimento Interno desta
Subcomissão. Mas, acima desse Regimento, há o Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte. E no Re
gimento da Assembléia Nacional Constituinte é assegu
rado a todo Constituinte participar de reuniões das Sub
comissões, apresentar propostas e emendas e participar de
debates. Portanto, eSEe direito...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA 
Debate? Está-se falando no encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO 
Esse direito não poderá também ser negado por esta Sub
comissão, mesmo que haja omissão do seu Regimento
próprio. Concordo 'Com o Constituinte Genebaldo Correia.
Não se pode negar ao autor da emenda o direito à palavra.
Ele pode não ter o direito a voto, mas não se pode negar
lhe o direito à palavra pada defender a sua emenda, se
dela for requerido o destaque. Parece-me que a questão
se resolve com muita clareza. Não se vai permítír que os
559 Constituintes venham pedir a palavra e discutir, se
não tiverem matéria, propostas ou emendas apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Quero dizer
a V. Ex.a que temos 305 emendas apresentadas. Tem a
palavra o Constituinte Miro Teixeira, que a solicitou
anteriormente:

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, acho que-o debate está sendo produtivo: O Cons
tituinte Cunha Bueno levantou uma questão, que consi
derei relevante, e outros companheiros também otíaeram.
Imagino que, realmente, não se deve produzir uma dis
cussão. interminável. Mas penso que essa fórmula de se
permitir que o Constituinte fale na Subcomissão é uma
fórmula que não podemos deixar de reconheeer.tporque é
tradição da Casa não se negar a palavra a parlamentar,
mesmo que não integre esta ou aquela Comissão Perma
nente, em nenhum "momento da discussão. Só não pode
'Votar, lhas pode díscutír. Colho temos uma grande res
pàn,sabilidaa.e - fazer uma Oonstítuteão ~ e que todos

estamos cientes dos prazos a cumprir - sabemos que os
prazos são apertados - quero pegar o que foi discutido
pelos companheiros, e encontrar uma fórmula intermediá
ria: que se permitisse a palavra a Constituinte de um
modo geral numa discussão. Agora, limitado a dois, como
se faz nas reuniões de bancada. Dois a favor e dois contra.
Isto para não ficar uma discussão interminável. E,
realmente, todos 03 companheiros que o desejassem po
deriam se inscrever para discutir. E a obstrução, um
recurso legitimo das minorias, passaria a ser quase que
um estímulo da Presidência e da Mesa Diretora dos tra
balhos. Penso que como temos essa visão, temos um prazo
a que precisamos corresponder, devemos compatibilizar
a nossa preocupação com o direito assegurado pelo Regi
mento e pela própria tradição da Casa. Gostaria de saber
se, se aqui chegar o líder de algum partido político re
presentado na Constituinte, para discutir alguns dos arti
gos do substitutivo do Relator, se lhe seria negada a
palavra. Por exemplo, o Lula, o Mário Covas, Amaral
Netto, José Lourenço, Haroldo Lima, Roberto Freire, enfim.
A questão é a seguinte: penso que nem tanto ao mar, nem
tanto à terra. Ignoramos ° direito de manifestação de
um Constituinte, que pode não ser o autor de uma emenda,
mas ao verificar a existência de uma emenda, ele pode
perceber que aquilo interessa muitíssimo a uma corrente
de pensamento que ele aqui representa, e pode querer
vir a discutir. Não é bom. Por que devemos vedar isso?
Em nome de quê? Devemos limitar dois a favor e dois
contra. Essa é a minha proposta.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Tem a pala
vra o Constituinte Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Sr. Presidente, tenho a impressão de que o sentido de
normatizar os trabalhos é para que se chegue ao seu final.
Se não obedecer a um regimento, a uma norma pre
viamente estabelecida, no melhor sentido liberal dos Cons
tituintes, passaríamos um mês discutindo somente essas
emendas. Se todos os Constituintes chegarem aqui, como
propõe o Constituinte Miro Teixeira, e puderem encami
nhar a emenda, e levarmos a efeito o processo de votação
dessa emenda - são 300 emendas recebidas - não termi
naremos esse trabalho em 30 dias. Ê preciso respeitar o
Regimento Interno. Se o Regimento Interno da Consti
tuinte não normatizar a matéria em discussão, que se
busque no Regimento da Câmara o subsídio necessário
para a decisão. Por exemplo, com referência ao art. 14,
citado pelo Constituinte José Genoino, ele diz: "Fica fa
cultado ao Constituinte assistir às reuníôes de todas as
Comissões e Subcomissões, discutir o assunto em debate
pelo prazo por ela estabelecido, sem lhe dar o direito de
voto, salvo na Comissão onde for membro". V. Ex.a vê
que a redação estipula "discutir". Os destaques estão no
processo de votação. No processo de votação não se
discute mais o assunto nem se discute mais a matéria.
Termina aí. Imaginem, se no Plenário fôssemos permitir
que, acima do Regimento, na hora da votação da matéria,
se reabrisse a discussão para que cada Constituinte ~is

cutísse novamente a matéria, porque ele entendeu que
aquela emenda ou aquele assunto é importante. Não se
terminaria. Ê preciso que se tenha estabelecido pre
viamente o que se vai discutir, o que se vai permitir é
quem vai permitir. Tenho a impressão de que já constitui
uma liberalidade, Sr. Presidente, permitir que o autor da
emenda requeira o destaque. Creio que não poderíamos
ultrapassar essa questão.. Fica, além _do membro da
Comissão, permitido que o - autor" . dá .emenda . 'requeírã
destaque e encaminhe a sua votação. Na minha opinião, se
se permíür que os autores doe todas as- emendas apresen-



90 Qulnta·felra 9 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

tadas possam ter o direito de, além de levantar o
destaque, encaminhar e participar da votação, não teremos
como terminar essa votação no prazo de 45 dias, estabele
cido no Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Pre
sidente, é com base no Regimento Interno da Constituin
te e subsidiariamente no Regimento Interno da Câmara
dos Deputados e do Senado que não pode ser proibido ao
Constituinte discutir na forma de encaminhamento.

o SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
É hora de votação. A hora de discussão já está encerrada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - O § 1.0 do
Regimento é muito claro: "Fica facultado discutir a
matéria". Ele está proibido de votar. Os encaminhamen
tos de destaque de emendas são uma discussão da matéria,
e o Constituinte Humberto Souto poderia alegar que há
uma lacuna no Regimento Interno. Como é o processo do
funcionamento das Comissões Permanentes da Câmara
dos Deputados? Qualquer deputado, sendo membro ou não
das Comissões Permanentes, não pode votar, mas pode,
em qualquer momento da discussão, ter direito à palavra,
para fazer encaminhamentos. Então, o encaminhamento
de votação é uma discussão da matéria. E o Regimento
Interno, no seu § 1.0, é muito claro. A própria norma
interna da Comissão da Constituinte procurou preservar
isto, dizendo que "no encaminhamento da votação poderão
usar da palavra por três minutos um membro a favor e
outro contra". Este "um membro" não diz apenas um
membro. porque senão estaria ferindo o § 1.0 do art. 14,
pois qualquer Constituinte que queira chegar aqui e fazer
o encaminhamento de um destaque, a Subcomissão não
pode proibir, porque isso está garantido no § 1.0 do art. 14.
Agora, como se sabe, isto não ocorrerá, porque nunca
aconteceu nas Comissões Permanentes de qualquer das
Casas legislativas. Os 559 Constituintes não virão rpara cá
discutir a matéria. Só vêm aqueles interessados. O próprio
Constituinte Miro Teixeira deixou muito claro que há
determinadas emendas, há determinados encaminhamen
tos que têm conteúdo importante para as posições desse
ou daquele Partido, desse ou daquele Constituinte. Esse
direito assegurado pelo Regimento Interno da Constituin
te não pode ser contrariado por uma norma interna da
Subcomissão. O Regimento da Constituinte é claro, diz que
é vedado o voto, não é processo de votação. Prova disso é
que não está lá, que não pode participar do processo de
votação. O processo de votação, sim, a sessão de votação,
mas o voto é que ele não pode dar, porque não é membro
efetivo. Agora fazer os encaminhamentos de destaque, isso
ainda faz parte integrante do processo de discussão da
matéria. Discussão da matéria, é parte integrante do pro
cesso. Encerra-se a votação quando se está votando o
destaque, votando a emenda. Aí, sim, é um ato concreto
que se separa da parte anterior em relação à discussão.
O que se pode fazer para resolver é buscar-se uma solu
ção intermediária que não contrarie inteiramente, que
adeqüe 'a norma interna da Subcomissão ao Regimento
Interno. Qualquer Constituinte que venha aqui e queira
falar, a Subcomissão não pode proibir, na hora do enca
minhamento do destaque.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO 
Só para complementar, sr, Presidente. Vê V. Ex.a. como
o destaque é uma matéria tão difícil, complexa e impor
tante no processo de votação que, para se requerer um
destaque no Plenário, é preciso que se tenha o apoiamen
to do Líder do partido. No Plenário, que é o foro mais
democrático e mais livre da Constituinte, um Constituinte,
para requerer destaque, precisa do apoiamento do seu
Lider. Poderia prevalecer a aplicação do Regimento.
Teríamos de ter aqui o apoiamento do Líder para se

requerer um destaque, tanto mais difícil ficaria para o
próprio Constituinte requerer.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO ALVES.
- Sr. Presidente, prezados constituintes, já estamos aqui
há mais de uma hora e o nobre Relator não conseguiu
ainda anunciar, nem começar a ler o seu parecer. A
questão é muito controvertida. como está sendo a própria
Constituinte. Tenho uma proposta a fazer aqui e também
um apelo aos companheiros que a entendessem. Proponho
ao Sr. Presidente que atente para o fato de que hoje a
reunião se realiza para a leitura do parecer do nosso Re
lator. Amanhã, daremos inicio à reunião para exatamente
fazermos uma discussão mais aprofundada e para o início
da votação. Sugiro que o Relator, amanhã, decida no
início da reunião, essa questão. Ele teria tempo para
conversar com os líderes aqui representados de cada
bancada, conversar com Os companheiros Constituintes.
Amanhã, no inicio da reunião, daria, portanto, a sua
decisão sobre a questão. E vamos iniciar o processo da
leitura do parecer do Relator! Amanhã, no início da nova
reunião, teríamos uma definição para ganharmos tempo.
É essa a proposta.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Esta
questão de ordem que levanto pode-se sobrepor à anterior.
Dei-me ao trabalho de arrumar na ordem as 'emendas
porque elas vieram todas fora de ordem. pressupõe-sé
que o Relator tenha analisado cada uma delas e dito no
seu relatório, qual a que aproveitou em !parte ou no tOdo,
ou que foi negada. Não temos isso. Então, o relatórío é
falho. Aqui estão faltando emendas, como 'a de n.O 35,
a de n.? H:l2, e outras. E há emendas de assuntos diferen
tes com numeração dupla. Sugeriria a V. Ex.a que sus
pendesse a reunião e, amanhã, fosse lido € apresentado
o relatório, já superando essas outras questões de ordem
que foram levantadas. Há emendas que estão flaltando no
material que recebi, há emendas com número duplo com
assunto diferente, como já disse. Refiro-me aos avulsos
que foram entregues.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Comunico a
V. Ex.a que encamínhamos fotocópias de todas as emen
das recebidas para o anteprojeto a todos os titulares e
suplentes da nossa Subcomissão. Essas três que estão f,al
tando com O avulso deveu-se ao fato de que a própria
seção de publicação não nos encaminhou ainda, mas todos
os membros da nossa Subcomissão, suplentes e efetivos,
receberam fotocópias das emendas apresentadas.

Em votação a proposta do Constituinte Henrique
Eduardo Alves.

O SR. CONSTITUINTE ÉRICO PEGORARO - A mi
nha proposta é bem o inverso da do Constituinte Hen
rique Eduardo Alves. Na minha, suspende-se a reunião e
apresenta-se, amanhã, o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Sr. Consti
tuinte, já estamos aqui há uma hora, podemos ganhar
tempo com a leitura do parecer, ° que em nada vai al
terar e teremos hoje à noite para estudar o parecer do
Relator.

o SR. CONSTITUINTE l!JRICO PEGORARO - Hoje
à noite, não sabemos, pelo relatório, se nossa emenda foi
aproveitada ou não.

O SR. PRiESlDENTE (Albérico Filho) - V. Ex.a. tem
no gabinete uma fotocópia de todas as emendas recebidas
pela Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE muco PEGORARO - En
tendo, Sr. Presidente, que, no relatório, o Relator não
enumerou as emendas, não está eseríto no relatório o
aproveitamento ou não das emendas. Então, o ;relatório
deixa de ser completo. A minha sugestão é que se espere
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a nova publicação da gráfica até amanhã. Como é que
vou saber se a minha emenda foi aproveitada ou não?
Ou a de V. Ex.a ou a dos outros colegas, ou a de qualquer
um? Terei de ler tudo de novo.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - comuníco
ao Constituinte l!irico Pegoraro que estamos esperando
chegar a fotocópia do parecer do Relator sobre todas as
emendas apresentadas, porque não houve tempo para nos
entregarem a fotocópia. Solicito a V. Ex.a que ouça o
início da exposição do nobre Relator, até chegar a foto
cópia dos pareceres sobre cada emenda apresentada. Não
estamos discutindo o relatório, estamos apresentando-o.
O parecer é sobre as emendas. Não haverá mais discussão
sobre estas. Vamos ínícíar amanhã o processo de votação.
Será feita a apreesntacão do parecer do Relator sobre as
emendas apresentadas.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR - Sr. Presi
dente, o Relator sente-se em condições de apresentar seu
relatório sem ter em mãos as 'emendas que ele aceitou,
ou não? Eu acredito que não.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço aos
Srs. Constituintes que deixem o Relator fazer a apresen
tação do seu relatório. E qualquer dúvida que surja que
seja questionada ao nobre Relator, e ele a responderá.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR - Acho
que seria uma dificuldade muito grande para o Relator,
porque todos nós, membros da Subcomissão, apresenta
mos emendas, Então, para o Relator ter de dar uma satis
fação, dizendo a emenda tal foi aprovada, essa não fQi,
fica difícil. Acho que, pelo seu relatório, poderíamos saber
se tivemos o acolhimento ou não das nossas emendas,

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O parecer
do Relator sobre todas as emendas apresentadas está na
seção de fotocópia-s, e as receberemos daqui a meia hora,
possivelmente.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA
Sr. Presidente, pela ordem. Queria fazer um apelo aos
nossos companheiros integrantes da Subcomissão. A lei
tura do relatório é uma formalidade que temos de eumprír,
Os Constituintes receberão ainda hoje, ou no máximo
amanhã, de manhã, um relatório completo com as emen
das que foram aproveitadas total ou parcialmente, ou
rejeitadas, ainda hoje. Poderemos estudá-las e amanhã
apresentar o requerimento de destaque. Hoje é apenas
para cumprir uma formalidade: ouvir a leitura e ouvir
alguns comentários que o Relator queira fazer. Não vejo
razão para não cumprirmos isto. Acho que não há ne
nhum impedimento em se ouvir essa leitura e ganhar tem
po no cumprimento da formalidade.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Em pri
meiro lugar, estamos diante de um Relator que mer-ece
todas as nossas homenagens, porque é um homem que
desde o começo dos trabalhos da Subcomissão tem de
monstrado compreensão ;para discutir, para expor seus
pontos de vista, para receber também sugestões. Real
mente, é um Constituinte que engrandece os nossos tra
balhos. OCorre que o Relator já apresentou seu parecer,
o qual recebeu emendas, O fundamental agora é tomarmos
conhecimento de que emendas foram aeolãiídas integral
mente, de que emendas foram aeolhídas em parte e de
que emendas foram rejeitadas. Apenas isso. Penso que
não há mais que se discutir a questão do parecer do Rela
tor ,tanto que nessa fase isso que se chamava parecer
passa a se chamar substítutívo, Por quê? Exatamente
porque coloca em discussão e votação as emendas que
foram acolhidas ou não pelo Relator. Roealmente, não
abri o envelope que recebi com o substítutívo do Relator'
e não sabia que não constava o índice das emendas que

foram acolhidas ou não. Sinto-me impossibilitado de saber
sequer que destaque pedir; sinto-me impossibilitado de fa
zer destaques, Como vou fazer destaques, a que número
de emenda, se não sei se essa emenda foi acolhida no
todo, em parte, ou se foi rejeitada? Quanto ao aspecto
de o Relator proceder à leitura do seu subStitutivo, penso
que não haveria nada demais. Agora, todos tendo rece
bido uma cópia, também poderíamos encarregar-nos de
ler. Cada um tem condições de ler da forma que lhe for
mais favorável, apesar de aqui não estarmos trabalhando
em condições muito favoráveis. De maneira que considero
relevante essa questão regimental. Diz o § 2.0 do art. 17,
do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte: "En
cerrada a discussão, o Roelator te-rá 72 horas para emitir
parecer sobre as emendas ... " - l!i um parecer sobre as
emendas - "sendo estas e o anteprojeto submetidas' a
votação". Então, Sr. Presidente, só para concluir, penso
que, sem o índice das emendas que foram acolhidas ou
rejeitadas, estamos Impossibílltados de exercer o nosso di
reito de requerer destaques.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Só queria co
municar ao Constituinte Miro Teixeira que a apresentação
do pedido de destaque sobre as emendas será feito amanhã.
Daqui a poucos instantes V. Ex.a estará recebendo o pa
recer do Relator sobre as emendas apresentadas. Como o
início da votação será amanhã, a partir das 15 horas,
todos estaremos aptos a apresentar os destaques sobre
qualquer emenda. A nossa finalidade, hoje, é dar o direito
a que todos tomemos conhecimento, pelo próprio Relator,
como ele desenvolveu seu trabalho.

Com a palavra o nosso Relator para um esclareci
mento.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ilustres membros
da Subcomissão, na verdade, ocorreu uma falha no siste
ma. Este Relator, quando deu seu parecer, o fez a partir
de três subdivisões: parecer favorável, parecer contrário,
ou pela prejudicialidade. Ocorre que o Prodasen, o siste
ma de processamento de dados do Senado, tinha nas suas
planilhas um outro sistema, que é o que está na primeira
página do relatório: a emenda aprovada, aprovada par
cialmente, prejudicada, rejeitada ou retirada. O Relator,
evidentemente, não pode aprovar emendas nem parcial
mente, nem rejeitá-las. Essa expressão não foi a utiliza
da pelo Relator no seu parecer. Conseqüentemente, ocorreu
um desajuste entre o sistema adotado pelo Prodasen e a
listagem das emendas, aproveitadas ou não, do Relator,
Temos na primeira página - e V. Ex.as podem ver - a
divisão das emendas, quanto ao parecer, em cinco blocos.
Aparecem os cinco blocos onde deveriam constar as res
pectivas emendas, dentro da situação em que cada uma
se encontra. Este Relator teve o cuidado de providenciar
para que cada um dos Srs. membros da Subcomissão, ou
autores das emendas, recebam o parecer por escrito. Não
apenas um parecer lacônico, favorável ou contrário, mas
fundamentado, alguns até com três ou .quatro laudas, e o
fizemos emenda por emenda. Ocorre que foi registrada
essa falha. Na verdade, não veio no relatório a listagem
das emendas, de acordo com a sua situação, por falha dos
nossos mecanismos de trabalho e pela exigüidade de tempo.
O relatório, inclusive, está cheio de erros gramaticais e
frases incompletas. V. Ex.as haverão de compreender que
tivemos 305 emendas, que acabaram por impedir que pu
déssemos fazer uma revisão desse relatório. O relatório
saiu da impressora do Prodasen diretamente para as mãos
dos Srs. Constituintes. Não foi possível remeter de volta
para o Prodasen para que colocasse aqui: dividimos as
emendas, quanto ao parecer, em cinco blocos. Aprovadas.
Quais são as aprovadas? Isto está no computador, mas
deveria estar aqui. l!i uma falha não dos nossos operosos
funcionários, ou de nossos dedicados assessores, mas exa-
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tamente desta compressão brutal de tempo a que estarnos
submetidos. Portanto, era esse o esclarecimento que gos
taria de fazer. Cada emenda recebeu parecer por escrito,
não há emenda sem parecer fundamentado. Este Relator
não. se limitou a dizer contrário ou favorável. Ao dizer
contrário, muitas vezes, exaustivamente, gastou três ou
quatro laudas de material datilografado para explicar por
que rejeitou ou por que acolheu.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Consttiuinte Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO - Sr.
Presidente, tenho a impressão de que, tendo em vista
que esta reunião foi convocada para apresentação de pa
recer, principalmente sobre as emendas, e que não foi
possível a chegada deste parecer à Subcomissão, por defeito
técnico do Prodasen, é impossível a realização da reunião.
Sendo assim, solicito a V. Ex.a que suspenda esta reunião
e convoque uma nova para amanhã, na parte da tarde,
ou quando for possível.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Jorge Leite.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr. Presi
dente, com todo o respeito que tenho pelo Constituinte
Miro Teixeira e pelos que acompanham seu pensamento
sobre o assunto, gostaria de chamar a atenção do Plená
rio, especialmente de V. Ex.a, Sr. Presidente, porque pri
meiramente se começou uma discussão sobre o direito de
se usar da palavra, ou não. Foi encaminhada uma pro
posta pelo Deputado Henrique Eduardo Alves, sequer per
mitida. Quando V. Ex.a , Sr. Presidente, começou a subme
tê-la ao Plenário, surgiu uma outra indagação, que é esta
que, no momento, estamos discutindo. O ilustre Relator
tentou.dar uma explicação lógica, cabível e plausível, e mes
mo assun estamos observando que não se consegue avançar.
Continuo defendendo a seguinte posição: o § 2.° do art.
17, lido pelo Constituinte Miro Teixeira, só vem ao en
contro da tese do Regulamento Interno desta Bubcomís
sã? Vencemos todos os prazos. Domingo, à meia-noite,
fOI encerrado o prazo para quem tivesse emendas. As 72
horas que o Constituinte Miro Teixeira leu no § 2.° tam
bém cumprimos, e encerrou-se exatamente hoje. V. Ex.a
precisa saber que estamos num regime de votação, tanto
pelo Regimento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, como pelo Regimento Interno desta Subcomissão
~o. ~oder Executivo. Chamo a atenção de V. Ex.a , porque
1112clOu-se com um sofisma e agora volta-se com outro.
Nao nos parece que seja lógico. A Subcomissão está rigo
rosamente em dia. V. Ex.a - perdoe-me a palavra - tem
a obrigação de cumprir o Regimento integralmente, e este
favorece exatamente a colocação que V. Ex.a fez.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Eduardo Bonfim.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM - Sr.
Presidente, diante da explicação do nosso Relator, da difi
culdade que terá em fazer uma avaliação, a partir da
leitura do porquê acatou ou não determinadas emendas,
sugiro a V. Ex.a que acate a proposição do Constituinte
Humberto Souto, suspendendo a sessão, e amanhã, de
posse dos pareceres e do próprio relatório, façamos uma
leitura mais completa.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Gostaria de
passar a palavra ao Constituinte César Cals.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS - Sr. Presi
dente, quero apenas apresentar uma alternativa, emen
dando a proposta do Constituinte Henrique Eduardo Alves,
para que ganhemos tempo, porque a sessão não seria
encerrada, mas suspensa, logo após a leitura do relatório,
ou seja, esta sessão teria continuidade amanhã. Está ha
vendo um entendimento errado. Ninguém está, nesta pro
posta, proibindo ou mesmo restringindo o direito de se
fazer requerimentos. Entendo que ganharíamos o tempo
dessa leitura, e não encerraríamos a sessão, mas a sus
penderíamos, já tendo ganho esse tempo.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Miro Teixeira.

o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, há uma proposta do Constituinte Humberto SOuto,
que prejudicará todas as demais se ela for apreciada. Não
sei se ele retirou, mas, se o fez, eu subscrevo. Estamos sem
condições - admitido pelo Relator - de 'Cumprir essa
etapa do Regimento Interno. Peço a V. Ex.a que coloque
em votação e acabe com essa agonia que todos estamos
vivendo aqui, visto que o próprio Relator disse que não
teve condições. Isto é compreensível. Nenhum de nós
teria condições, pois a Casa está sobrecarregada, todos os
equipamentos estão tomados por todos os pareceres de
todas as Subcomissões. Não é possível que, de repente,
fiquemos correndo atrás da mesma coisa e levantando
questões de ordem, quando tem uma coisa que é prejudi
cial: a questão de ordem do Constituinte Humberto SOuto.
Votada a suspensão da sessão, quem quiser ficar discutin
do essa questão do parecer, que fique. Ninguém está proí
bido de fazê-lo. Agora, temos outros afazeres também na
Casa e, lamentavelmente, não há as condições materiais
exigidas pelo Regimento para a continuidade desta sessão.
Esta é a verdade admitida pelo Relator. Peço a V. Ex.a
que coloque em votação essa proposta.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Agassíz Almeida.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - sr.
presidente, o Regimento da Constituinte é claríssimo no
art. 17, § 2.°:

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

Ora, se o Regimento Interno da Constituinte diz "emi
tir parecer sobre as emendas" e o ilustre e brilhante Sena
dor Constituinte José Fogaça não tem, hoje, instrumental
ou trabalho para discutirmos aqui esse conjunto de emen
das que foi oferecido por todos os Constituintes, então a
proposta do Constituinte Humberto Souto tem viabilidade
e merece, portanto, o deferimento de V. Ex.a Era o raciocí
nio que queria fazer. Acho que está claríssimo e, aliás,
penso que independe até de votação porque está claro a
decisão.

O SR'. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Requeiro
preferência para a proposta do Constituinte Humberto
Souto, que é prejudicial. Se ela for aprovada, prejudicará
as demais. VamQS colocar em votação o requerimento de
preferência.
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o SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - A emenda é
esta: ler uma parte do relatório, suspender e encerrar a
reunião até amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Queria pedir
um minuto aos Srs. Constituintes para o seguinte escla
recimento: esta reunião foi convocada para que o Relator
apresentasse seu parecer sobre as emendas ao anteprojeto.
Conseqüentemente, sendo feita hoje esta apresentação,
amanhã daríamos início ao processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Não
apoiado, Sr. Presidente, porque não temos as emendas
sequer para requerer destaque e, se temos de fazê-lo ao
início da reunião ...

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Pediria a
V. Ex.a que ouvisse e depois se pronunciasse.

Estou sendo, inclusive, comunicado pelo nobre Relator
que, dentro de quinze a vinte minutos, todos teremos aces
so ao parecer sobre todas as emendas apresentadas nesta
Subcomissão. Como todos sabemos que o tempo está
contra nós, o dia vinte e cínco é o dia em que teremos de
entregar à Comissão Temática nosso anteprojeto. Pediria
então aos nobres Constituintes compreensão, para que ga
nhássemos tempo e déssemos o direito, conforme a propos
ta do Deputado Oésar Cals, para que ele apresentasse seu
relatório, enquanto, nesse prazo, seria novamente chegado
às nossas mãos o parecer sobre todas as emendas. E, ama
nhã, daríamos, logicamente, início ao processo de votação
sobre todas as emendas apresentadas ou rejeitadas. Pedi
fia a este Plenário que ganhássemos tempo, porque este
está contra todos nós.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Está cer
to, Sr. Presidente, peço a palavra a V. Ex.!t

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Presi
dente, ninguém tem má vontade aqui. Estamos sendo víti
mas da tecnologia - a verdade é essa -, o computador
falhou, errou, está sobrecarregado. O nosso Relator fez o
que era humanamente possível, ou impossível.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Quero assumir a
responsabilidade dessa falha, para que ela não seja
imputada aos nossos funcionários, que tiveram toda dedi
cação possível e imaginável, durante esta noite, durante
esta madrugada, enfim, durante todo o tempo.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Rela
tor não aceitamos que V. Ex.a assuma esta responsabili
dade porque ela é de todos nós que aprovamos um Regi
mento que, na verdade, está produzindo esta série de difi
culdades, que não é só esta. Sou testemunha do plantão e
das condições materiais em que trabalharam os funcioná
rios dessa Sub'comissão no dia do encerramento do prazo
para apresentação de emendas. Mas estamos fazendo urna
Constituição e não podemos deixar de analisar emenda por
emenda, tenha ela sido rejeitada ou aprovada, e não se
sabe que emenda foi rejeitada ou aprovada. Corno estamos
aqui há três horas nessa discussão, peço clemência, peço
que todos sejamos liberados para nos entregar a um
trabalho produtivo nesta Constituinte, a qual integramos,
e que, amanhã, este parecer sobre as emendas seja lido
para nós e que encerremos esta discussão interminável.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com a pala
vra o Constituinte César Cals.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS - Sr. Presiden
te, retiro a proposição.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Esta Presi
dência convoca reunião extraordinária para as 13 horas
de amanhã, a fim de ser apresentado o parecer do Sr.
Relator, e outra reunião extraordinária partir das 15 ho
ras, para darmos início ao processo de votação. Está encer
rada a reunião.

6.a Reunião Extraordinária Realizada
em 22 de maio de 1987

As treze horas e três minutos do dia vinte e dois de
maio de mil novecentos e oitenta e sete, reuniu-se ex
traordinariamente a Subcomissão do Poder Executivo, em
sala própria do Anexo II da Câmara dos Deputados. Pre
sentes os Senhores Constituintes: Albérico Filho (Presi
dente), Aloysio Teixeira, César Cals Neto, Enoc Vieira,
Erico Pegoraro, Genebaldo Correia, Henrique Eduardo Al
ves, Humberto Souto, Jorge Leite, Leur Lomanto, Costa
Ferreira, Israel Pinheiro Filho e Ruy Bacelar. Havendo
número regimental, o 81'. Presidente declarou aberta a
reunião, sendo dispensada a leitura da ata da reunião
anterior. Não havendo expediente a ser lido, o Sr. Presi
dente facultou a palavra ao Sr. Constituinte Genebaldo
Correia, que propôs fosse suspensa a reunião, consideran
do que a mesma fôra convocada para a apresentação do
Relatório e o Relator, Constituinte José Fogaça, não se
encontrava na Casa, convocando uma reunião para as
quinze hor-as para a leitura do Relatório e outra às dezoito
horas e trinta minutos para dar início ao processo de
votação. Em votação, a proposta foi aprovada por unani
midade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou a reunião às treze horas e seis minutos. As'notas
gravadas, depois de traduzidas, passarão a integrar a pre
sente Ata. E, para constar, eu, Iole Lazzarini, secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Havendo nú
mero legal, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a pre
sente reunião.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Genebaldo
Correia.

O 8R. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA - Sr.
Presidente, V. Ex.a, muito acertadamente, programou pa
ra hoje duas sessões, uma para às 13 horas, quando o re
lator faria a leitura do seu relatório, e outra para às 15 ho
ras, quando daríamos início ao processo de votação. Mas
considerando que o nosso eminente relator ainda não se
encontra na Casa, proponho a V. Ex.a que suspenda a ses
são e a leitura do relatório poderia ser feita às 15 horas,
Assim, V. Ex.a convocaria outra sessão para às 18 horas e
30 minutos, quando, efetivamente, daríamos início ao pro
cesso de votação. V. Ex.a receberia, então, os requerimentos
de destaque até o inicio da sessão.

li: a proposta que faço.
O SR. PlRESIDENTE (Albérico Filho) - Coloco a

proposta do constituinte Genebaldo Correia em votação.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo permaneçam
corno se encontram.

~provado.

Está encerrada a reunião.

7.a Reunião Extraordinária realiZada
.. em 22 de maio. de 1987

As quinze horas do dia vinte e dois de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, em sala própria do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão do
Poder Executivo, presentes os Srs. constituintes: Albérico
Filho (Presidente), Agassiz Almeida, Aloyzlo Teixeira,
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Bonifácio de Andrada, César Cals Neto, Dalton Canabra
va, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira, Érico Pegoraro, Expe
dito Machado, Genebaldo Correia, Gumercindo Milhomem,
Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Humberto Souto,
Jorge Leite, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lomanto,
Miro Teixeira, Paulo Roberto Cunha, Osvaldo Macedo, Vi
valdo Barbosa, Ruy Bacelar, Israel Pinheiro Filho, Costa
Ferreira, João Paulo e Marluce Pinto. ORDEM DO DIA:
Apresentação e leitura do parecer do Relator às emendas
Oferecidas ao anteprojeto. O Sr. Presidente passou a pa
lavra ao Constituinte José Fogaça, que fez ampla exposi
ção da matéria. Falaram pela ordem os Srs. Constituintes:
Miro Teixeira e Agassiz Almeida. Assumiu a Presidência
o Sr. Constituinte César Cals Neto (Vice-Presidente). A
seguir, o Sr. Presidente encerrou a reunião às dezesseis
horas e vinte e cinco minutos e convocou outra reunião
extraordinária a realizar-se às dezoito horas e trinta mi
nutos desse mesmo dia, para o início do processo de vota
ção. As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão a
integrar a presente Ata. E, para constar eu, Iole Lazza
ríní, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Havendo nú
mero regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião
da Subcomissão do Poder Executivo.

Com a palavra o nobre Constituinte Miro Teixeira,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, estou de posse do livro de presença e não verifico
o número regimental para abertura da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Há quantos
membros assinando alista?

O m. CONSTITUINTE MIRO TEIXEmA - Eu mes
mo ainda não assinei a lista de presença.

Estou argüindo apenas que no livro não se verifica o
número regimental.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA - Sr.
Presidente, encaminhei alguns destaques. Não sei se
V. Ex.a já os recebeu.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Já os recebi.
O SR. CONSTITUINTE MmO TEIXEIRA - Sr. Pre

sidente, é nesta sessão que se devem encaminhar os des
taques?

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Se está rece
bendo os pedidos já pode fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas não é
agora.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Obrigatoria
mente, não.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Será na
sessão das 18 horas?

O SR. PRESIDENTE- (Albérico Filho) - Exatamente.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Desejo co
municar ao Sr. Constituinte Miro Teixeira que já existem
dezoito assinaturas no livro de presença.

O SR. CONSTITUINTE- MIRO TEIXEIRA - Entre as
quais a minha, Sr. Presidente, .porque ainda não havia as
sinado. Peço desculpas a V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Muito Obriga-
do, nobre Constituinte. -

- Com a palavra o nobre Relator, Constituinte José FO
gaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
membros da Subcomissão do Poder Executivo, é com mui
ta honra que submeto à soberana vontade de V. Ex.1l8 o
relatório com o anteprojeto do Poder Executivo.

Quero dizer, antes de mais nada, que tivemos de fazer
um exercício de adaptação, aproveitando o maior número
possível de todas as generosas emendas que recebemos. To
das elas representaram grande contribuição, mesmo as que
foram rejeitadas, no sentido de uma maior reflexão deste
Relator sobre algumas mudanças que se viu contíngeneía
do a fazer.

Gostaria que V. Ex.as tivessem tolerâneía com este Re
lator, entendendo que não estamos diante de um antepro
jeto enumeratívo, mas, sistêmico. Se esta fosse a Subco
missão dos Direitos e Garantias Individuais, bastaria fazer
um rol de direitos e garantias, excluir um, acrescentar ou
tro, num trabalho todo fragmentário e seccionado, e isso
não prejudicaria em nada o todo do projeto. Mas como o
nosso é um anteprojeto sístêmíeo, com uma engrenagem 
e a própria Comissão da organização dos Poderes e Siste
ma de Governo trata do sistema de Governo - há todo
um conjunto de relações que não pode ser quebrado. Há
um conjunto complexo de situações associadas, e estas não
podem ser rompídas, Eis por que fomos obrigados a su
bordinar as emendas à idéia que preside o anteprojeto,
embora sempre procurando recolher de cada uma delas
pelo menos um dado para a nossa reflexão, para o nosso
critério, para a nossa observação critica.

Estive lendo os Anais da Constituinte de 1946 e veri
fiquei que foi um gaúcho ilustre - o que, aliás, reduz ainda
mais minha condição, porque comparado a ele fica bas
tante diminuido (não apoiado) - chamado Flores da
Cunha, quem fez o Relatório da Subcomissão do Poder
Executivo naquela data. E Flores da Cunha teve uma van
tagem: partiu de um conceito ou de uma definição pre
viamente estabelecida. Houve, em 1946, a predefinição
sobre o regime de Governo. Os Srs. Constituintes de 1946
optaram pelo presidencialismo, e a Subcomissão passou a
trabalhar a partir desse dado. Não é o nosso caso. Esta
mos num processo de construção. É uma construção gra
dativa, sistemática, difícil, complicada, mas evidentemente
honesta, por parte de todos os membros desta Subcomis
são. Talvez venha a ser muito mais rica e criativa do que
a de 1946, sem nenhum demérito para os nossos antepas
sados ou para aqueles que ainda estão aí como testemu
nhas daquele momento histórico da vida brasileira. Mas
o meu consolo é que Flores da Cunha aproveitou, pro
porcionalmente, um número menor de emendas do que
este Relator teve a chance ou a felicidade de fazer. Por
tanto, se é verdade que houve um número maior de rejei
ções, isto é da prática e da história constitucional do nosso
Pais. Mas, principalmente no caso do anteprojeto do Poder
Executivo, isto teria de acontecer, porque é um projeto
sístêmíco, ou seja, depende de um complexo organizado,
de uma engrenagem de elementos que estão necessaria
mente vinculados e associados entre si.

Não vou fazer a leitura completa do anteprojeto por
que, creio, já foi feita pelos ilustres membros desta Subco
missão. Chamarei a atenção apenas para os pontos que
alteramos, a partir das emendas.

Quero fazer referência à questão do Vice-Presidente.
Houve um grande número de emendas, no sentido da eli
minação da figura do Vice-Presidente. Concordo em que,
no sistema parlamentarista, absoluto ou não, como é o
caso de Portugal, a figura do Vice-Presidente é desneces
sária. Já disse aqui várias vezes que quanto a isso não
tenho uma posição fechada, dogmática. Confesso que é
um ponto de hesitação deste Relator. Rejeitei as emendas
neste sentido muito mais porque entendi que sendo o Vice-
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Presidente um nome que na campanha política virá asso
ciado ao nome do Presidente, terá mais condições políticas
de substituí-lo. Mas reconheço plenamente que não é pró
prío de um sistema parlamentarista, ou neoparlamenta
rista, a figura do Vice-Presidente. Neste caso, ela é uma
necessidade muito mais política, a meu ver, do que insti
tucional. Ê uma questão sobre a qual não tenho uma posi
ção fechada ou dogmática.

Acolhi uma quantidade relativa de emendas a respei
to da condicão de brasileiro nato para o Presidente da
República. No art. 4.° estamos introduzindo esta limita
ção: "O Presidente e o Vice-Presidente da República serão
eleitos dentre brasíleíros natos." Mantivemos o prazo de
noventa dias, antes do término do mandato presidencial,
para as eleições. Mantivemos o principio da maioria abso
luta para a eleição do Presidente da República, que parece
predominar nesta Assembléia Nacional Constituinte. Man
tivemos os quatro anos, ainda que seja verdade que algu
mas das modificações que acrescentamos "parlamentarí
zaram" um pouco mais o anteprojeto. E ainda mantive
mos o princípio da irreelegibilidade do Presidente da Re
pública. Foram pontos bastante polêmicos, sobre os quais
recebemos um grande número de emendas.

Este Relator não viu, pessoalmente, razões para mu
dar o número de anos do mandato do Presidente da Re
pública. Mas, quero dizer que, do ponto de vista técnico,
a duração do mandato não influi. O regime português,
em que o mandato é de cinco anos, aproxima-se bastante
da nossa proposta, embora esta seja mais presidencialista.
A questão do mandato de quatro ou cinco anos tecnica
mente não altera ou não prejudica o bojo do projeto. No
entanto, por razões de ordem política, por entender que
ainda predomina a tendência pelos quatro anos, este Re
lator optou pelos quatro anos.

Fiz uma opção que acabou sendo, também, um tanto
hesitante, quanto ao princípio da irreelegibilidade. Houve
um grande número de emendas pela reeleição, e outras
tantas também contra a reeleição. Na dúvida, mantive a
posição assumida inicialmente, embora também não seja
uma posição dogmática deste Relator. Quanto ao art. 9,
acolhi emenda que, em boa hora, veio fazer uma correção.
Trata-se dos casos de impedimento e de ausência do País
- o que não constava do nosso relatório. Não tenho con
dições de citar os 81'S. Constituintes que fizeram as emen
das, também por uma questão de memória, mas todos
sabem quais os artigos em que intervieram.

Introduzi no parágrafo único do art. 10 a questão da
renúncia do Presidente, através de emenda que estabelece
como condição para tornar eficaz a renúncia o recebi
mento da mensagem e a sua leitura pelo Congresso Na
cional. Ê uma inovação. Trata-se de emenda que acolhe
mos: "A renúncia do Presidente da República ao man
dato que exerce tornar-se-á eficaz e Irretratável com o
conhecimento e leitura da mensagem ao Congresso Nacio
nal.

Na seção segunda, que trata das atribuições do Pre
sidente da República, recebemos várias emendas. Quero
chamar a atenção dos 81'S. Constituintes para o enunciado
do art. 11, que diz: "Compete ao Presidente da República,
na forma e nos limites estabelecidos por esta Constitui
ção ... ".

'Portanto, os íncísos do art. 11 não podem ser analisa
dos isoladamente, como fizeram não os membros desta
8ubcomissão, mas alguns analistas do nosso anteprojeto,
que até escreveram artigos em jornais. Leram o rol das
competências do art. 11 e se esqueceram de observar o seu
enunciado, que diz: " ... na forma e nos limites estabele
cidos, por esta Constituição".

Ê preciso ler todo o anteprojeto para saber quais são
as formas e os limites estabelecidos. Quando falo que o
Presidente da República tem o poder de nomear e exo
nerar o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado, este
não é um poder absoluto, total e incondicional, pois está
condicionado por um conjunto de regras que, infelizmente,
só poderão ser conhecidas com a leitura de todo o ante
projeto e não de apenas um artigo. Aliás, não incorreram
nesse equívoco os 81'S. jornalistas que cobrem esta Subco
missão nem também os Srs. Constituintes que a integram.

No inciso IV do art. 11 acolhi emenda que amplia o
número de empresas ou entidades públicas cujos cargos
de direção serão preenchidos por pessoas cujos nomes
devem ser submetidos à aprovação do Senado Federal:
o Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial. Quero dizer que ao inserir constitucionalmente o
Conselho Monetário Nacional no rol dessas empresas, aco
lhendo emenda de um membro desta Subcomissão, não
lhe reconheço a competência que vem tendo como herança
da velha República, as quais considero distorcidas e des
cabidas. As competências do Conselho Monetário Nacional
deverão ser determinadas em lei ordinária e não na Cons
tituição. O Conselho Monetário Nacional precisa ter limi
tada sua competência, para que não legisle no lugar do
órgão que tem tal competência legítima, que é o Congresso
Nacional. O fato de o Conselho Monetário Nacional aí ser
incluído - quero chamar muito a atenção para isso, para
que não se cometam equívocos de interpretação - não
significa que estejamos reconhecendo as atribuições dis
torcidas que hoje desempenha, ao legislar sobre matéria
monetária, financeira e bancária, em substituição ao Con
gresso Nacional. E mais: o Conselho Monetário Nacional,
mesmo que limitadas suas funções, não poderá deixar de
existir numa sociedade democrática. É preciso haver eon
selhos consultivos pelos quais se expressem todos os seto
res da sociedade: o Conselho Nacional de Educação, o
Conselho Nacional de Cultura, o Conselho Monetário, o
Conselho de Desenvolvimento. Tais conselhos, dependendo
da sua composição, têm de ser expressão da sociedade. Só
não concordo em que o Conselho Monetário Nacional seja
constituído apenas de banqueiros e de grandes empresá
rios. Mas isto não significa que ele não deva existir.

Outra emenda que acolhemos, no inciso XXVII do
art. 11, é a que estabelece que os órgãos instituídos por
lei, no caso de concessão de indulto ou graça, sejam ouvi
dos pelo Presidente da República.

Quanto à seção terceira, que trata da responsabilidade
do Presidente da República, alteramos pouco no que se
refere à atual Constituição e também à Proposta Afonso
Arinos.

Chamo a atenção dos 81'S. Constituintes para o art. 15,
em que houve uma substancial modificação no sentido de
fazer com que os Deputados Federais sejam extremamente
valorizados no processo de consulta da nomeação do Pri
meiro-Ministro. Mudamos a redação a partir de .emendas
que recebemos.

"Art. 15. Compete ao Presidente da Repú
blica nomear o Primeiro-Ministro e, por indica
ção deste, aprovar e nomear os demais integran
tes do Conselho de Ministros, tendo em conta,
através dos Partidos Políticos, consulta aos Depu
tados Federais que compõem a bancada ou as ban
cadas majoritárias."

Isto faz com que os partidos sejam valorizados en
quanto partidos, não permitindo que nenhum partido,
através da sua cúpula, tome decisões sem ouvir individual-
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mente os Deputados Federais que compõem as bancadas
ma] ori tárias.

Quanto ao § 2.° fizemos alterações, através das emen
das que acolhemos. Algumas propunham 1/5, mas para
evitar confusão resolvemos entre 2 por 10, 2/10, 1 por 5 e
1/5. Acabamos optando por 96 Deputados, que equivalem
aproximadamente a 1/5 dos atuais 487 membros da Câmara
dos Deputados.

Lembro-me de um debate em que um Sr. Deputado,
que, aliás, não é membro desta Subcomissão, mas da Sub
comissão do Poder Legislativo, disse que 1 por 10 era o
mesmo que 1 por 5, o que não é verdade. Sobre 487, 2 por
10 equivale a 96, e, 1 por 5, a 97. Portanto, o quorum para
a iniciativa de moção reprobat6ria seria alterado, se eu
mudasse para 1 por 5, que era a idéia, ou seja, 1 em cada
10 e 1 em cada 5. O Deputado que falou sobre isso disse
que era preciso talento para se fazer uma Constituição.
E, felizmente, a matemática não é um talento imprescin
dível para se fazer uma Constituição.

Alteramos o prazo para dez dias, também em função
de emenda, para que haja mais tempo para a produção da
moção reprobat6ria, a fim de que seja feita uma análise
com mais vagar e com maior reflexão a respeito do plano
de governo.

A partir também de emendas apresentadas pelos Cons
tituintes alteramos a idéia e o espírito do art. 17, que ficou
assim redigido:

"O Senado Federal poderá, dentro de quaren
ta e oito horas, por iniciativa de 1/3, ou 1 por 3,
e o voto da maioria dos seus membros, recomen
dar a revisão da moção reprobatória ou da moção
de desconfiança."

Quer dizer, não mais "opor-se", mas "recomendar" a
revisão, o que dá ao Senado talvez um poder bastante
menor e apenas suspende os seus efeitos, ou seja, a moção
reprobat6ria continua existindo, mas não produz efeitos
enquanto a Câmara não se pronunciar novamente. E esta,
ao invés de ter de fazê-lo na sessão seguinte, disporá de
cinco dias para reunir-se, e então, manter a moção de
desconfiança pelo mesmo quorum de maioria absoluta.
Isso reduz bastante o poder de intervenção do Senado no
sentido da estabilidade e reforça o papel da Câmara, per
mitindo uma reflexão, uma parada para pensar, um es
friamento das tensões, a abertura de canal para negocia
ção, aquilo que é, digamos, a matéria da nossa vida política.

No art. 19, acolhemos emenda que veda 'a iniciativa de
mais de três moções. Eram permitidas duas, e agora po
dem ocorrer até três moções durante a mesma sessão
legislativa. Acolhemos também emenda no sentido de que
tal moção não se refira a qualquer integrante do Conselho
de Ministros, mas que determine a exoneração do respon
sável pelo mesmo Ministério. Portanto, não é sobre qual
quer um. Mas não pode haver três moções de desconfiança
em relação ao responsável pelo mesmo Ministério dentro
da mesma sessão legislativa.

Alteramos também, no parágrafo único, o quorum e o
prazo para apresentação de uma nova moção reprobat6ria
ou de desconfiança. O quorum era de 1/3, e, quanto ao
prazo, dizia-se que, sendo rejeitada em plenário, não po
deria ser apresentada nova moção reprobat6ria durante
toda uma sessão legislativa. Reduzimos o prazo para seis
meses e o quorum para 50%, ou seja, 50% dos que assi
naram o requerimento de moção reprobatõria ou de des
confiança não poderão assinar O, pr6ximo pedido. Este
também é um fator de estabilidade, para evitar excessos
por parte do Congresso e especificamente da Câmara. En
tão, não será permitido, antes de seis meses, a apresenta
ção de outra que tenha mais de 50% dos -seus signatários.

Corrigimos o texto do parágrafo único do art. 20, atra
vés de emenda em boa ~ora apresentada, no sentido de
que, no caso de uma moçao de desconfiança individual ou
plural, se a Câmara, por sua própria iniciativa, derrubar
um Ministro ou dois, o novo Ministro nomeado deverá
ter uma estabilidade de seis meses. Isto s6 para moções
de desconfiança individuais ou plurais, ou seja, não caberá
idêntica moção individual ou plural. Mas, se houver uma
moção coletiva que derrube todo o Ministério, eles "cairão"
juntamente com todo o Ministério.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para o art. 21,
onde houve substancial alteração. Na proposta anterior,
se houvesse duas moções reprobatórías, o direito de eleger
o Primeiro-Ministro cairia nas mãos da Câmara dos Depu
tados, que o faria por maioria absoluta, cabendo ao Pre
sidente acatar esse nome ou dissolver a Casa. Com isso
queríamos forçar a Câmara a negociar com o Presidente
para não alojar um inimigo dentro da Casa do President~
da República. Mas isso dava ao Presidente um excesso de
poder para dissolver a Câmara. Então, acolhemos emenda
no sentido de que, apresentadas duas moções reprobatórias
consecutivas e derrubados dois Ministérios consecutíva
mente, a Câmara ganha o direito de eleger não o Primeiro
Ministro, mas uma lista tríplice, todos em separado por
maioria absoluta, tendo o Presidente o dever de escolher
um dos três e nomeá-lo obrigatoriamente. O outro lado
da moeda: se a Câmara derrubar dois Ministérios, obtendo
o direito de eleger a lista tríplice autonomamente, mas não
o faz porque não tem maioria, isto significa que ela foi
suficientemente irresponsável para derrubar governos e não
é politicamente responsável para constituí-los. Esta é a
única hipótese em todo o anteprojeto em que cabe a dis
solução, mas, ainda assim, esta só poderá ser feita ouvido
o Conselho da República, como especifica o art. 22.

Acolhemos emendas dos Srs. Deputados no que se
refere aos calendários eleitorais.

"Art. 26. Os Deputados Federais eleitos em
eleições extraordinárias iniciarão nova legislatura
e terão acrescido aos seus mandatos o tempo ne
cessário à complementação da Sessão Legislativa
em curso à data da eleição."

Foi realmente muito polêmica a questão de aerescen
tar um ano e meio aos mandatos dos novos Deputados.
Houve muitas emendas argumentando que, se cabe a dis
solução da Câmara, ela, a dissolução, não pode ficar sub
metida a um calendário eleitoral. Entendemos muito lógica
essa posição.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Peço ao
Deputado César Cals Neto que assuma a Presidência por
um momento.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Peço aos Srs. Cons
tituintes que observem o art. 28, da seção quinta, onde
fizemos também alteração a partir de inúmeras emendas.
O IPrimeiro-Ministro deve se: membro do Congresso Nacio
nal. O Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da
Republica dentre os membros do Congresso Nacional. Que
sejam brasileiros natos - também introduzimos esta al
teração - e contem com mais de trinta e cinco anos,
tendo em conta - repetimos o que já constava do art. 15,
- através dos partidos políticos, consulta aos Deputados
Federais que compõem a bancada ou bancadas majoritárias.

Então, o Primeiro-Ministro tem de pertencer aos qua
dros do Congresso, mas sairá de uma negociação política
das bancadas majoritárias. Portanto, ele sai do útero do
Congresso Nacional. J l

. Fizemos uma alteração, que acredito importante, no
íncíso VIII, do art. 31. Acolhendo emenda nesse sentido,
consideramos que o comparecímento do. Primeiro-Minisho
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ao Congresso Nacional, que era semestral, deve ser mensal,
para apresentar relatório sobre a execução do plano de
governo ou expor assunto de relevância para o País. Isto
faz com que ele possa comparecer mensalmente para expor
qualquer tipo de assunto. Esse é um critério muito amplo
e abrangente, porque, dificilmente, alguma coisa não será
de relevância para o País.

Acolhemos emendas de inúmeros Deputados ao pará
grafo único do art. 32. Um grande número delas propunha
que o Conselho de Ministros fosse composto por no mí
nimo 1/3 de membros do Congresso Nacional. O parágrafo
único do art. 32, ficou com o seguinte teor:

"O Conselho de Ministros será composto de,
no mínimo, um terço de membros do Congresso
Nacional, sempre com base nos critérios do art. 15
desta Constituição."

O art. 15 diz que, ao compor-se o Conselho de Minis
tros, deve-se levar em conta a opinião dos Deputados Fe
derais. Eles têm de ser ouvidos individualmente ao se no
mear o Conselho de Ministros. Além disso, 1/3 desse Con
selho de Ministros pertencerá aos quadros da Câmara.

No art. 33, houve uma pequena alteração: "O Presidente
da República poderá convocar o Conselho de Ministros com
o fim de apreciar matéria de notável urgência e relevância
para o País", já que é sempre ele quem preside o Conselho
da República, quando está presente.

Através também de emendas acolhidas, criamos, no
art. 36, cargos que não eram previstos no anteprojeto, ou
seja, os cargos dos Secretários e Subsecretários de Esta
do, que na verdade ocupam o papel de substitutos imedia
tos dos Ministros, em caso de viagens e daqueles dez dias
de interregno, embora não haja intervalo entre a saída do
Ministro exonerado e a nomeação do seu sucessor.

O art. 36, § 1.0, diz o seguinte:
"O Conselho de Ministros indicará ao Presi

dente da República os Secretários e Subsecretários
de Estado, que responderão pelo expedíente dos
Ministros durante os impedimentos dos Ministros
de Estado."

Na verdade, esses cargos atualmente são os de Secre
tário-Geral e Subsecretário-Geral dos Ministérios, que serão
indicados pelos Ministros e nomeados pelo Presidente.

O § 2.0 diz:
"Os Secretários e Subsecretários de Estado são

responsáveis perante o Primeiro-Ministro e o res
pectivo Ministro de Estado."

Estas foram as mudanças mais concretas.
No capitulo das disposições transitórias, mantivemos

a estrutura do Conselho da República. Aliás, recebemos
muitas emendas que mantinham o Conselho da República.

No art. 46 das disposições transitórias, acolhemos
!emenda no sentido de que "a Constituição, no que se refere
ao sistema de Governo, não será passivel de emenda em
lUm prazo de cinco anos. O disposto nesta Constituição,
IreIativamente ao sistema de Governo, entrará em vigor na
data de sua promulgação e não será passível de emenda,
num prazo de cinco -anos",
I Havia outras emendas mais amplas, no sentido de que
lo Sistema de Governo, a Federação e a República não
!poderiam nunca ser objeto de emendas constitucionais.
iFicamos, então, no meio termo, num prazo razoável, de
eínco anos, pelo menos para que o próprio povo tenha
'condições de testá-lo, antes de que seja manipulado.

Eliminamos do art. 48 a expressão que dava garantia
'à preservação dos mandatos dos atuais prefeitos, vereado-

res, deputados estaduais, deputados federais e senadores.
Entendemos, assim como algumas emendas que era des
necessário. Estão garantidos os mandatos' estabelecidos
p~l~ atual Constituição, salvo expressa disposição transí
tóría constante desta Constituição. Não é necessário asse
'gurá-lo porque estão garantidos os mandatos de seis anos
do atual Presidente, de oito anos dos atuais Senadores
de quatro anos dos atuais Deputados Federais e Estaduais:
de Sel~ anos dos Vereadores e Prefeitos. Todos eles estão
garantídos, Para que sejam alterados, é preciso que conste
e~pres~a_mente dI? ~~o da futura Constituição, nas suas
dísposíções transítórías. Se nada constar, tais mandatos
estarao assegurados.

Ma??vemos a Comissão de Transição, que terá a res
ponsabílidade de propor ao Governo as medidas necessá
rias. para adaptação ao novo sistema de Governo. Só que
:'lo lUves. de fazê-~a de forma indefinida e por períod~
índetermínado, tera apenas seis meses para fazer tal pro
posiçao, segundo o que estabelece emenda acolhida.

O art. 49 diz o seguinte:
. "F~ca criada uma Comissão de Transição com

a fmahdade de propor ao Congresso Nacional e ao
Presid~~te d~ República as medidas legislativas
e admínístratívas urgentes e necessárias à organi
zação ínstítucíonal estabelecida nesta Constituição
sem prejuízo das iniciativas propostas pelos re~
present~ntc:s dos três Poderes na esfera de sua
competêneía.

Parágrafo Primeiro. A Comissão de Transi
9ãC! compor-se-á ~e nove membros, sendo três
mdlc.ados pelo p~esldente da República, três !Pelo
Presidente da Camara e três pelo Presidente do
Senado.

. § 2.0 A Cpmissão de Transição extinguir-se-á
seIS,meses apos a. data de sua instalação, que se
dara no mesmo día em que esta Constituição for
promulgada."

Portanto, a Comissão de Transição se instala no mes
mo dia da promulgação desta Constituição e, passa a
trabalhar na transição legislativa e administrativa do novo
sistema de Governo, com o prazo de seis meses.

No art. 50, estamos fixando a data das futuras eleições
para 15 de novembro de 1988. Não encontramos dentro
da Assembléia Nacional Constituinte razão maior para
alterar o tempo de mandato, embora este tecnicamente
não crie, em r~lação ao anteprojeto, nenhuma dificuldade.
Do, ponto de VIsta de um mandato mais adequado para o
PaIS, para as nossas circunstâncias políticas e para a nossa
tradição política, optamos pelos quatro anos. No entanto
quero .dizer que o_sistema aqui proposto pode conviver
com Cinco anos. Nao se trata de uma exigência técnica
mas de uma posição política que acabamos adotando. '

Adotamos emenda possivelmente para corrigir uma
lacuna no art. 51:

. "Em caso de impedimento, vacância ou ausên
era do atual PresiC!e!-lte da República, deverão ser
chan;ados ao exercício do cargo, sucessivamente, o
Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e
o do Supremo Tribunal Federal,"

No. ar_to 52, mantiv~mos o ~lebi.scito e já sabemos que
a Oomíssão de oarantía Oonstítucíonal, cuj o Relator é o
~ep~tado Ne~ton Friedrich, já aprovou a proposta do ple
bISCIto. Contmuamo/? achando que o plebiscito reforça o
sistema de Governo, as decisões que aqui tomarmos e ím
pede que futuramente alguém tente golpear esta Constitui
çao, porque lhe da;ra ? respaldo popular de que necessita
para.fíxar as suas ínstítuíções, os seus principios, as idéias
que mcorpora,
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Enfim, são' estas as inovações mais importantes. Fize
mos, ao todo, quase duzentas pequenas alterações, desde
alterações de palavras, de conteúdo, até alterações supres
sivas e outras através das quais acrescentamos artigos ou
parágrafos que não existiam no anteprojeto, procurando
atender a esta volumosa, criativa, rica e generosa atividade
dos companheiros desta Subcomissão, que apresentaram
trezentas e cinco emendas, todas elas de um teor dos mais
elevados "e inteligentes frutos de 'pesquísas.

"" Quero agradecer-lhes o fato de terem lido o antepro
jeto e de nele terem trabalhado a partir da sua concepção,
adotando a sua linguagem. O que temos aqui é o resultado
desse trabalho coletivo.

Este Relator procurou atingir o ponto máximo de
equilibrio que não rompesse com seus imperativos de cons
ciência e com seus princípios morais. Procuramos fazer
todas as concessões políticas, todas as formulações que
pudessem atender o mais amplamente possível à visão glo
bal dos ilustres membros desta Subcomissão.

Quero agradecer-lhes também as emendas apresenta
das. O fato de terem apresentado grande número de emen
das demonstrou grande interesse por este anteprojeto, no
sentido de melhorá-lo, de aperfeiçoá-lo, de enriquecê-lo,
de fortalecê-lo, segundo meu modesto entender.

Este era o relatório que tinha a apresentar.
O SR. PRESIDENTE (César Cals Neto) - Nos termos

do art. 17 do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, ficam suspensos os trabalhos da presente
reunião até as 18 horas e 30. minutos. Solicitamos aos Srs.
Constituintes que, 'neste intervalo, apresentem requeri
mentos de destaque, porque já estamos no período de
votação.

Está encerrada a reunião.
O SR. CONSTITUINTE MIRO TElXEmA - Sr. Pre

sidente, peço a V. Ex.a que ouça o art. 13, que diz o seguin
te: "Durante a discussão do anteprojeto, o Relator usará
da palavra por prazo não superior ... "

O SR. PRESIDENTE (César Cals Neto) - Meu caro
Constituinte, estamos em regime de votação.

:Está. encerrada a reunião.

COMISSAO DA ORDEM ECONÔMICA
9.a Reunião (Ordinária)

Aos dois dias do mês de junho do ano de mil nove
centos e ..oitenta e sete, às dezessete horas e trinta minu
tos em sala do Anexo II do senado Federal, reuniu-se a
Comissão da Ordem Econômica, sob a Presidência do
Constituinte José Lins e a presença dos Senhores Consti
tuintes: Jonas Pinheiro, Beth Azize, Cardoso Alves, Irma
Passoni Victor Fontana, Dirceu Carneiro, Paulo Zarzur,
Benedic'to Monteiro, Maluly Neto, Gabriel Guerreiro, Vla
dimir Palmeira, Virgílio Galassi, Gil oésar, José Ulisses,
Sérgio Naya, Gerson Marcondes, Rachid Saldanha Derzi,
Manoel Castro, Vicente Bago, Alysson Paulinelli, Antonio
Ueno Aldo Arantes, Luiz Marques, Fernando Santana, Ro
berto' Campos, Expedito Júnior, Jalles Fontoura e Denisar
Arneiro. Sendo a reunião apenas para discussão de maté
ria constitucional, dispensou o Presidente a exigência de
quorum dando por iniciados os trabalhos. A seguir, soli
citou dos presentes fossem dadas como lidas as Atas das
reuniões anteriores, respectivamente da sétima e oitava
reuniões, que foram aprovadas. Pela Ordem, solicita e USa
da palavra o Constituinte Gabriel Guerreiro. A seguir o
Senhor Presidente passa a palavra ao Constituinte Dirceu
Carneiro, ex-Presidente da Subcomissão da Questão Urba
na e Transporte, para sua exposição sobre as matérias
discutidas naquela Subcomissão. Ao final de suas ponde-

rações, foi o orador aparteado pelos Constituintes Maluly
Neto, Irma Passoni e José Ulisses, sendo todos, após suas
explanações, respondidos pelo Constituinte Dirceu Carnei
ro. Dando continuidade aos debates, usa da palavra o
Constituinte Gabriel Guerreio, que é aparteado pelo Cons
tituinte Cardoso Alves. Arguindo questão de ordem, Usa
da palavra o Constituinte Dirceu Carneiro. O Senhor Pre
sidente solicita aos presentes para a manutenção do tema
em debate, evitando desvios do assunto e desnecessárias
questões de ordem, isto, óbvio, sem cerceamento do direito
do uso da palavra pelos constituintes. Pela Ordem, para
assunto concernente aos debates, usa da palavra o Consti
tuinte Cardoso Alves. O Senhor Presidente opina sobre a
questão levantada pelo Constituinte Cardoso Alves e, a
seguir, para contestação, passa a palavra ao Constituinte
Vicente Bogo. Dando seqüência aos debates, toma a pala
vra o ConstitUinte Fernando Santana, que é aparteado pe
los Constituintes Cardoso Alves, Irma Passoni, Manoel
Castro e Gil César. Havendo ainda oradores inscritos, o
Constituinte Fernando Santana sugere aos mesmos que,
devido à escassa presença de Constituintes em plenário,
transferissem para a próxima reunião suas exposições, no
que concordam todos os presentes. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos
às dezenove horas e trinta e cinco minutos convocando
para a próxima reunião, às dez horas de am~nhã três de
maio. O inteiro teor dos trabalhos será publicado após
tradução das notas taquigráficas e o competente régistro
datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy sarres
dos Santos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente.

ANEXO A ATA DA 9.a REUNIÃO (ORDINA
RIA) DA COMISSãO DA ORDEM ECONÔMICA,
REALIZADA EM 2 DE JlJNHO DE 1987, AS 17
HORAS E TRINTA MINUTOS, íNTEGRA DO APA
NHADO TAQUIGRAFlCO, COM PUBLICAÇAO DE
VIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRE
SIDENTE DA COMISSãO, CONSTITUINTE JOS11:
LINS.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos da Comissão da
Ordem Econômica. Submeto aos presentes as atas das duas
reuniões aoteríores - a de ontem, pela manhã, e a de on
tem à noite.

Havendo quem deseje que as mesmas sejam lidas, man
darei que se proceda à leitura das mesmas, caso contrârio,
as submeterei à votação. (Pausa.)

Os srs, Constituintes que aprovam as atas das reuniões
anteriores permaneçam sentados. (Pausa.)

(São lidas e aprovadas as atas das reuniões anteríores.)

A Mesa deseja comunicar aos Srs. Constituintes que
a Secretaria está divulgando uma nota para reuniões dos
próximos dias. Gostaria que os Srs. Constituintes corrigis
sem o que foi dito: não haverá reunião amanhã à tarde.
Dia 3, a reunião será apenas pela manhã. Aqui está marca
do "pela manhã e à tarde", mas haverá somente a reunião
pela manhã, conforme ficou decidido .hoje na reunião das
dez horas da manhã. (Pausa.)

Solicito à Secretaria que me passe a relação dos orado
res inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dirceu Car
neiro.

O SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, gostaríamos de fazer uma
intervenção, que seria muito mais proveitosa para esta
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Comissão, se contasse com a presença do Relator desta
Comissão, o Constituinte José Ulísses de Oliveira, para que,
no debate, talvez, se pudesse aferir o contraditório e, por
tanto, mais útil seria para esta Comissão Temática. Mas
não acontecendo assim - e até faço isto como um profis
sional da área urbana - portanto, com a responsabilida
de particularmente até maior do que muitos companheiros,
que têm responsabilidade mais específica, por labutarem
em outras áreas, tenho feito declarações e apreciações so
bre este relatório da Subcomissão da Questão Urbana e
Transportes do seguinte modo. O texto, aprovado finalmen
te, é inadequado para uma Constituição, inadequado por
que ele não tem uma ordem orgânica; é uma justaposição
de itens e artigos e, portanto, não faz um corpo orgânico.
Por outro lado, aborda temas não pertinentes à questão
urbana na parte constitucional, temas apropriados para
leis municipais, leis estaduais ou, na melhor das hipóte
ses, lei ordinária ou complementar, contém muitas ques
tões que não são adequadas para participar de um texto
constitucional; contém, inclusive, certos equivocos gros
seiros como, quando estabelece competência para o gover
no de região metropolitana, uma lista de serviços, o que já
é uma-coisa imprópria, ele anota como uso do solo sendo
um serviço tipico de responsabilidade de regiões metro
politanas, de modo que chega até a este nível,

No conjunto, é um texto muito pobre, impreciso, não
define as coisas com -clareza, e é extremamente centraliza
dor. Ele não confere, naquilo que é essencial, na questão
democrática, que é a descentralização, até porque a descen
tralização deve cumprir uma sintonia fina com a realida
de brasileira. O Brasil é um País que tem se mostrado difí
cil de ser governado de Brasilia, de ser planejado de Brasi
lia, de ser determinado nos seus rumos mais especificos,
regionais e locais, a partir de Brasília. De modo que é fun
damental, para se compreender a natureza diversificada
de nosso Pais, que passa pela questão cultural, pela questão
étnica, pela questão dos niveis de renda, e, sim, por um
conjunto de variáveis que só a descentralização irá conter.
Por isso é fundamental que a questão urbanística seja tra
tada. :É verdade,' na sua questão básica, em regra geral,
por legislação de competência da União, isso é absoluta
mente indispensável e todos nós concordamos com isso,
mas, por outro lado é absolutamente necessário que se
faça uma descentralização de competências, que fique por
conta dos Municipios e dos Estados um conjunto de com
petêncías, que irá fazer com que esta competência local,
realmente, compreenda as diversidades que, a nivel geral
e global, não temos condições de compreendê-la no texto
constitucional e, portanto, é pertínente que se faça esta
descentralização. Esse texto elaborado, sob a forma de
substitutivo, não compreende isto, não contempla isto e,
portanto, contém um defeito fundamental nesse aspecto.

. Por outro lado, também, não conseguimos com clare
za nesta'proposta definir a questão da função social da
propriedade urbana, que ficou muito difusa, até porque a
questão urbana foi tratada muito em cima da questão
habitacional. Inegavelmente é um dos temas importantes
e que fazem parte integrante da questão urbana. Mas a
questão da habitação não compreende apenas a questão da
casa, a moradia, mas compreende um conjunto de servi
ços próprios do setor urbano e que tem que ser referen
ciado quando se faz alusão à questão da moradia. A mora
dia tem um significado abrangente, é um direito do cida
dão, mas ela não se refere apenas ao direito a casa de
quatro paredes e a cobertura, mas sim à infra-estrutura e
a serviços. Isso é muito importante.

A outra questão que, data. venía, não foi ibem tratada,
foi a questão do transporte coletivo. O transporte coletivo
se. transforma hoje numa das questões mais explosivas da
questão urbana, talvez hoje, na ordem de setenta milhões

de brasileiros diariamente usando transporte coletivo.
O transporte coletivo tem problemas sertíssímos de tarifas,
por exemplo, e que usufruem desse serviço de modo in
direto, todo o setor empresaría; ou produtivo do País do
setor urbano, e esse setor entendo que não está bem ser
vido pelo transporte coletivo, e nem participa dos custos
desse serviço, a não ser mediante Impostos, é claro, mas
se tem estudado, em vários países, sobre essa questão do
transporte coletivo e 00 tem verificado que não pode fica::r
uníeamente à responsabilidade do usuárío o custo das
tarifas, primeiro porque há casos aqui, no Brasil, que até
30, 40% do salário do indivíduo fica comprometido com
o transporte coletivo; ísto é absurdo e intolerável, de
modo que é necessário que, possivelmente, se chegue a
nível de outros países que têm o transporte coletivo me
lhor, onde há uma divisão das tarifas em três :partes:
uma por conta do usuário, outra por conta do poder pú
blico e a terceira por conta dos beneficiários' indiretos.
De modo que isto talvez tosse uma das coisas que devesse
ser mais aprofundada, mais discutida e estabelecida com
mais preeísão e mais clareza,

O setor urbano é um setor mais complícado, mais
complexo do que o setor agrário, ele é maior no quantí
tativo, pois 72% do povo brasileiro está nos' perímetros
urbanos do Pais, e representam 3,5% do território. Ora,
72% do povo brasileiro em 3,5% do terrítórío é um dese
quilíbrio, do ponto de vista da distribuição na paisagem
territorial do povo brasileiro, que não rem sustentação
também da forma como está sendo tratada.

Por outro lado, também, o setor urbano elabora 92%
do produto interno bruto, portanto, são 72% da popu
lação elaborando 92% do produto Interno bruto, O setor
rural com 28% da população elabora apenas 8% do pro
duto interno bruto. As projeções que se fazem nessa área
urbana, para os próximos anos, ano 2000 é uma refe
rência até os 2014, por aí, onde dá, aproximadamente,
30 anos, em torno disso, verifica-se que a população de
nosso País naquelas datas, nessas projeções, deverão estar
no setor urbano, nada mais, nada menos, do que 80% do
povo brasileiro; esses 80% do povo brasileiro representa
rão mais do que 135 milhões de brasileiros no setor ur
bano no ano 2000, 2010, por ai. Isso significa que, em
termos de infra-estrutura, precísamos investir mais do
que foi .ínvestído, até hoje, no setor urbano. Esse é um
desafio 'para o qual todos. nós tem?s de ;presltar atenção.

. P>Qr outro lado, o setor urbano é um setor explosivo.
Estamo.'3 vendo, todos os dias, os quebra-quebras em cima
dos equipamentos do transporte coletivo mormente supe
rados, tecnologicamente obsoletos, acima das condições
adequadas; por outro lado, estamos vendo a questão da ter
ra urbana, também um problema serííssímo, setor da ha
bitação; todos têm uma noção muito clara de como essas
coísas. estão -acontecendo e como os serviços urbanos são
deficientes.

Por outro lado, também, a violência urbana ao lado
da violência rural, transrorma a violência rurai rídíeula
perto da violência urbana e, no entanto estamos vendo
que se tem dedicado um Imenso espaço; quer !pela im
prensa, quer pelos debatas mesmo dentro desta Assem
bléia -Nacional Oonstãtuínte, para a questão rural que
interfJre apenas diretamente, evidente, em 28% d~ po
puíação, e nem a?il'a~ge isso, .po~que nem todos são pas
srveis de serem atíngídos, Claro que, indiretamente atinge
~da a sociedade brasileira mas queríamos apenas chamar
~ atenção para esse aspecto da questão urbana e que
diante desse desafio, o relatório proposto como SUibstitu~
tive na Oomíssão da Questão Ul"ban'a.e Transporte não
responde a essa realidade; ele não' se aprofundou em
relação aos desafios. da questão urbana em nosso Pais e
portanto, não foi feliz, em meu entendimento; ele pre~
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císa ser profundamente modírícado. Primeiro, ele precisa
ser expurgado daquilo que não tem nada a ver com o
texto constitucional; por outro lado, ele precisa ser me
lhorado na sua redação, que é fundamental que se melhore;
terceiro, ele precisar estar mais consentâneo com aquilo que
é essencial, isto é, que tenha competência de legislar sobre
a questão urbana do País, com planos e recursos destinados
para essa área, e que ele, por outro lado, descentralize
também a competência para que as cidades brasileiras,
para que as regiões metropolitanas, para que os aglomera
dos deste País tenham competência para resolver os seus
problemas. E que, também, induza obrigatoriamente, pelo
texto constitucional, que as cidades, as regiões metropoli
tanas e os aglomerados tenham que ter planos plurianuais
de investimentos nos setores de infra-estrutura e na ques
tão urbana de modo geral.

Caro isso não aconteça e caso isso não aeja feito de
modo compulsório, o poder público vai ser execrado nos
próximos anos, porque não terá condições de fazer frente,
do ponto de vista do desafio da questão urbana, às ne
eessídades que ela tem, e exige, de investimentos e de
organização do espaço urbano, que é uma responsabi
lidade dos Poderes Públicos, na minha opinião, especial
mente os locais. De forma que apenas estou levantando
questões mais g-erais.

Do ponto de vista do transporte, entendo que a Co
missão tratou um pouco melhor a questão do transporte
do que a questão urbana, mas também temos coisas que
precisavam ser discutidas melhor. Primeiro, ela proõe uma
espécie de reserva de mercado para os transportes marí
timos, terrestres e aéreos; todos os transportes, enfim.
Penso que a def~sa do interesse nacional está acima de
Penso que a defesa do interesse nacional está acima de
qualquer discussão. Devemos preservar os direitos dl1 ques
tão da soberania nacional, da questão das oportunídedes
de mercado aos brasileiros, já que as pessoas que mais
estavam vinculadas a ssses setores acham que se o País
for aberto para o capital internacional, serão os empre
sários brasileiros arrebentados nesse conflito e isso não
seria bom para o nosso País. E por outro lado, também
ficariam à mercê dos interesses, quem sabe escusos até, e
poderíamos sofrer conseqüências imprevisíveis do ponto
vista de perdermos o controle nesse setor.

Por outro lado, acho que - e tenho pe-rcebido - no
setor marítimo, por exemplo, o transporte marítimo tem
ou tem tido dificuldades insuperáveis - e nós, e eu não
tenho condições de chegar em profundidade nessa ques
tão - ou tem-se acomodado diante dessa proteção es.tatal
ou da legislação e não tem evoluído. Os nossos navios
têm, no mínimo, 20 anos de atraso, em relação às tecno
logias atuais, não se prestam ao transporte moderno e
às exigências do transporte moderno; estão ínteíramente
superados, quer até por determinações de leis ordinárias
do País onde o número de tripulantes de um navio é qua
tro ou ~inco vezes maior do que o número de tripulantes
de outras bandeiras e que têm 'Capacidade competitiva
muito grande em relação ao nosso País. De modo que. essas
eoísas precisam ser tratadas dentro de uma perspectiva de
modernização do setor.

Agora, do ponto de vista constitucional, entendo que
é interessante que se mantenha uma certa proteção ao
empresário nacíonal nas três áreas aqui definidas e penso
que deveríam.os aprofundar um pouco mais.

Por outro lado, gostaria de salientar ainda uma ques
tão que, também, fe~ parte dos debates que f~rr::m. inten
.5OS que foi o desligamento do DAC, do Mirustério da
Aeronáutica. Esse assunto mereceu até um item específico
aqui deste ralatôrío. .

Foi bastante discutido e passou no corpo do relatório
sem maiores debates na hora de sua aprovação.

Essa questão talvez seja conhecida da maioria. Quase
todos os países do mundo, com exceção de uma meia
dúzia, têm o setor de aviação civil subordinado aos seus
Ministérios de Transporte.

No caso do Brasil, ele é subordinado ao Ministério da
Aeronáutica. Por isso os controles são todos feitos por
equipamentos militares, e os civis e militares têm um rela
cionamento razoável, com alguns atritos normais e algu
mas criticas mútuas.

Este foi um assunto que ocupou também bastante
espaço. Mas, no setor de transporte, o que mais ocupou
o tempo da Comissão para debater foi a questão dos
transportes coletivos, e é para ela que quero chamar a
atenção desta Comissão. Trata-se de uma das questões
mais sérias que temos que enfrentar, até porque esse setor
está inteiramente desarticulado e sem condições de fazer
frente ao desafio e à necessidade momentânea e de futuro.

Em primeiro lugar, em função de questões de viabi
lidade desses empreendimentos nessa área. Em segundo
lugar, é um setor que não está prestando um serviço
ade quado. Talvez cinco ou seis cidades brasileiras, nos
próximos dez anos, terão suas principais vias de circula
ção de transporte coletivo inteiramente congestíonadas,
de modo a ínvíabílízar o transporte coletivo da forma
como está sendo proposto, isto é, o número de ônibus ou
o número de tipos de transporte que vão transportar as
pessoas pelo número de pessoas que demandarão o serviço
e o tempo necessário para essa execução.

Por esses cálculos, já se sabe que uma meia dúzia de
cidades, nos próximos dez anos, vão ter impasses violen
tos nesse sentido. l!: preciso atualizá-los tecnologicamen
te, do ponto de vista dos investimentos e até do ponto
de vista da localização de moradia e trabalho. O desco
nhecimento do setor produtivo em relação à força de
trabalho, de onde ela provém, está agravando muito. Seria
o caso até de se estudar a conveniência de habitação em
relação ao local de trabalho, que é um dos fatores que
mais determinam a complicação do transporte coletivo
e o seu encarecimento para o usuário.

Para encerrar, queria chamar a atenção para o fato
de que, se o trabalhador tem um transporte deficiente e
consome muitas horas mal-arrumado nesse transporte, na
primeira hora de trabalho, ele tem uma queda até de 25%
da produtividade e da produção e, na segunda hora, 15%.
A partir dai vai decrescendo.

JiJ, portanto, do interesse do setor produtivo equacio
nar convenientemente, até para repercussão na questão
da produtividade.

Eram essas as considerações, Sr. Presidente, ainda que
superficiais e passageiras. Mas elas dizem alguma coisa
a respeito do que foi debatido na Subcomissão de Questão
Urbana e Transportes.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a palavra a
Constituinte Irma Passoni.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Estou extremamente preocupada com essa temática
urbana. Não me sinto satisfeita, de maneira alguma, com
o parecer do Relator, Constituinte José Ulisses, embora
reconheça que S. Ex.a fez um esforço muito grande para
chegar a um consenso na Comissão.

Nossa responsabilidade é muito séria, nós, que vivemos
num Brasil cujo processo de urbanização é extremamente
violento.

Queria enfatizar que temos uma chance que poucos
países tiveram, que é a de podermos pensar a nossa qua-
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lidade de vida, de povo, de pessoas na área urbana e na
área rural. Outras nações do mundo não tiveram a chance
de fazer uma Constituição mais atual.

Consultei Constituições como a de Portugal, uma das
últimas, e verifiquei que já começam a tratar a questão
urbana. Mas as mais antigas não abordam essa questão.
É como se não tivéssemos a problemática urbana na face
da Terra.

No Brasil, temos hoje a chance de pensar isso, mas te
mos que ver essa questão do ponto de vista da qualidade de
vida das pessoas que vivem na cidade. Se eu venho a esta
Comissão com a preocupação de resolver a problemática de
empresas ou empreiteiras construtoras, não estarei vendo
o bem social de uma cidade. Se, como administradora, ve
jo a cidade como propriedade minha, o município como
propriedade do prefeito, cria-se um caos.

O problema mais gritante que temos hoje no País é o
de São Paulo. Todo mundo sabe - já fiz esse desafio em
várias ocasiões - que a Cidade de São Paulo está se tor
mando ingovernável. Dizer que um prefeito governa a ci
dade de São Paulo é mentira. É íngovernável no setor de
transporte, no setor de infra-estrutura de ~água ': esgotos,
na qualidade do ar que se respira, na questao habítacíonal,

Não é possível viver como estamos vivendo, numa ci
dade em que qualquer levantamento resulta em números
gritantes. A Grande são Paulo, incluindo o ABC, tem cerca
de 7 milhões de pessoas vivendo em cortiços e favelas, o que
significa 12 ou 13 pessoas dormindo num quarto de 4 me
tros quadrados.

Esse é um total desrespeito ao direito individual, de
convivência do casal, pela promiscuidade familiar e pela
falta de visão do que seja bem comum e direito alheio.
uma criança que nasce nesse ambiente nunca tem o direi
to de ter o cantinho de uma cama que seja dela ou de um
prato.

Desumanizou-se tanto as cidades e ainda se condena a
violência que está acontecendo, que é conseqüência da
desedueação das pessoas que vivem na cidade.

Moro em São Paulo, na periferia de Santo Amaro, num
bairro operário. Durante 15 ou 20 anos, levantei-me às 4
horas da manhã e cheguei à meia-noite em casa. É o que
faz hoje a população do bairro: levanta às 4:30 da
manhã, vai para o ponto de ônibus e não consegue pegar
o ônibus. Ontem, não havia táxi, carro ou ônibus para eu
poder vir para cá. Quando do último aumento das passa
gens, tivemos, no meu bairro, que é servido por uma úni
ca empresa de ônibus, a quebra de 132 vidros de ônibus. A
depredação foi muito grande. Por que? Porque o sistema
público foi retirado do bairro, ficando por conta de uma
única empresa, chamada Jurema, sem aumentar o número
de ônibus.

Em conseqüência disso, as pessoas não estão entrando
no ônibus para se deslocarem: elas vão dependuradas por
fora do ônibus, o que tem acarretado dezenas de aciden
tes. Corroborando o que o Constituinte colocou, inclusive
eu experimentei isso durante muitos anos, quem vive duas
horas dentro de um ônibus para chegar ao local de traba
lho massacrado e esmagado, às vezes tendo que levar
crianças para atendimento médico, pois tudo está concen
trado no Centro - não temos nenhum serviço nos bairros,
em bancos, nem hospitais - essa pessoa está totalmente
dependente desse transporte.

As condições de transporte e de habitação são tão
dificeis, que não adianta colocarmos num princípio cons
titucional, da maneira como está sendo colocada aqui a
questão, porque isso não vai garantir a melhoria da quali
dade de vida do povo.

Estamos criando cobras para nos morder, pois a vio
lência, todos nós vamos sofrê-la igualmente. Talvez uns
menos, por doisporem de esquemas de segurança. O Parla
mentar que mora no Morumbi, na Real Parque, está ro
deado por favelas; da sua janela ele pode vê-Ias. No meu
bairro, na extrema periferia de Santo Amaro, não é dife
rente.

A violência se institucionaliza a tal ponto, ela é tão
gritante que, depois, vamos tentar ver se cabe no sistema
judiciário a pena de morte ou não.

O esquartejamento daquela criança, que aconteceu em
Santo André, é um caso extremo; sei que, dificilmente, pas
sa-se uma noite em que não haja morte de três ou quatro
pessoas nos nossos bairros. São grupos de assaltantes que
se acertam, são grupos de assaltados que são mortos, e a
violência se institucionalizou.

O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - V. Ex.a me
concederia um aparte?

A SR.a CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Eu já lhe
concedo o aparte.

Nós, nesta Comissão, temos que pensar em alguns prin
cípios de qualidade de vida para as grandes cidades, dife
renciado da qualidade de vida das áreas metropolitanas.
Eu levanto, por exemplo, o problema de lixo: Diadema
não tem onde pôr o lixo! O Governo do PMDB - e me des
culpem os constituintes do PMDB - impede, através da
sua Secretaria Metropolitana, que o prefeito instale uma
usina de lixo, não poluente, para poder processar o lixo
de Diadema, que não sabem para onde levar.

O lixo torna-se um problema insolúvel nas regras do
jogo que temos. Acho que temos que repensar, para ver o
que significa o abastecimento de água nas grandes cidades,
nas reservas de manaciais, que é uma outra problemática.

O tratamento de esgoto - os Srs. poderiam dizer: "Mas
isso é questão de legislação ordinária", mas se não colo
carmos alguns princípios constitucionais, aonde os prefei
tos vão parar? Eu nunca fui prefeita e nem pretendo ser,
só queria desafiar quem já foi prefeito a dizer como é que
se sente governando cidades do tamanho de São Paulo, em
áreas metropolitanas, ou do tamanho de Salvador, na
Bahia, ou de íRecife, e assim por diante?

Acho que esta Comissão deveria rever isto; eu não
concordaria com os princípios de desapropriação, ete., não
concordaria com a maneira de colocar, aqui, o serviço de
transporte e acho que temos que repensar esta Comissão
da Questão Urbana.

Eu lhe concedo o aparte, depois ao constituintes tam
bém.

O SR. CONSTITUINTEMALULY NETO- Nobre cons
tituinte Irma Passoni, ouvi V. Ex.a com a atenção devida,
acima de tudo como a representante da dor e do sentimen
to daqueles que vivem nas condições precárias da periferia
de São Paulo. V. Ex.a retratou com fidelidade o quadro;
entretanto, é preciso que, acima de descrever o quadro, que
é, realmente, dantesco, possamos apresentar uma solução,
irmos ao cerne da questão e resumiria que V. Ex.a tem
razão, quando deseja que a Constituição faça prover ou
prever, pelo menos, situações como tais.

Este foí um assunto que também me preocupou e me
.preocupa ainda hoje e me lembro que, ainda deputado Es
tadual, na legislatura de 1970 a 1974, fomos autores de um
projeto de lei dentro da Assembléia Legíslativa de São
Paulo, em que dizíamos tudo que desejávamos em um
artigo. Dizia esse artigo o seguinte:

"Fica proibida a instalação ou ampliação de
indústria que demandam matéria-prima da agro
pecuária na região metropolitana de São Paulo."
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Era só esse artigo. Lamentavelmente, esse projeto,
ainda que aprovado pela Assembléia, foi vetado pelo go
vernador e não tivemos condição da rejeição do veto.

O que i)retendíamos na oportunidade? Exatamente que
o gigantismo dessas metrópoles tivessem pelo menos uma.
parada. Dissemos, e outros já diseram, que São Paulo e
as metrópoles têm que parar um pouco esse crescimento
desordenado. li': preciso que haja algma coisa - e isso é a
contribuição que poderemos dar a sua exposição - para
controlar esse crescimento desordenado, porque brasileiros
de toda parte acorrem a essa regiões metropolitanas, não
apenas São Paulo, em busca de trabalho.

Cada habitante que chega à região metropolitana - e
V. Ex.a também o disse de alguma forma - demanda
atendimento à saúde, à educação, ao transporte, à energia,
à água, a esgoto, à habitação, a saneamento. li: um equipa
mento de tal forma caro, que os orçamentos municipais
já amputados pouco podem fazer. Este é um problema que
esta Constituição haverá de rever numa melhor distribui
ção das rendas no sentido de melhorar essa qualidade de
vida pela qual V. Ex.a luta.

Tenho para mim que, enquanto isso não acontecer, se
não levarmos essa mão-de-obra, esse excedente, essa am
pliação, essa situação de mercado de trabalho, para outras
regiões que podem abrigá-la, estamos tornando, cada vez
mais, essas regiões metropolitanas em atrativos à fixação
de uma população migratória, desamparada, e que vai
pensando em encontrar essa melhoria da qualidade de
vida e, muítas vezes, a encontra piores situações que as
existentes.

A contribuição que poderíamos dar, e aqUi fica minha
sugestão, é no sentido de que possamos aumentar esses
orçamentos, para melhorar esse equipamento urbano, que
já é tão deficitário. Não basta querermos, temos que ser
práticos.

Em outra oportunidade pretendo voltar, quando dis
cutirmos, não quero roubar-lhe o tempo, porque quero
ouvir V. Ex.a , o que é sempre uma oportunidade de apren
der, mas gostaria de dar esta sugestão, embora V. Ex.a
tenha condições, também, de dar uma contribuição para a
solução:

Descrever o quadro acho que todos sabemos; o que é
preciso é darmos a solução efetiva, dentro da Constituição
que estamos elaborando, para esses problemas tão graves.
Agradeço a oportunidade do aparte.

A SR.a CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Eu enea
manhei à Mesa e, por eonseqüncía, parece-me que estão
sendo reproduzidas, as emendas, e apresentei projetos para
emendas a esse projeto. V. Ex.a poderá ler todos os projetos
que apresentei.

Considero que a vida da cidade tem que ser pensada e
garantida nos serviços básicos. Na cidade têm que ser
garantidos: habitação, saúde, lazer, transporte e serviços
essenciais. Então, não dá para se pensar na forma que
está colocada aqui, de que o serviço poderá ser como está
aqui.

Concordo com o constituinte, em que esta proposta não
é uma organícídade, ela foi um arranjo; foi posto um
pouco aqui, um pouco ali, e não tem um corpo.

-A questão do transporte é tratada no início e depois
é tratada no fim, também. .
, . O SR. _CONSTITUINTE MALULY NETO - Aliás, não
querendo ser ínoportuno, .apenas uma palavra. Todos nós
temos razão, -porque muito do que está aí é matéria de lei
ordinária; na verdade, não deveria nem constar do corpo
d!*1l:?ef! relatôríos.

Esta é uma imperfeição que estamos notando em to
das as subcomissões e para isso precisamos começar a
aprimorar essa situação, realmente colaborando com o que
V. Ex.a disse.

SR. CONSTITUINTE JOSli: ULISSES DE OLIVEIRA 
Eu gostaria de pedir um aparte à minha colega Consti
tuinte.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Só um
momento, Constituinte. O que vou falar aqui seria impor
tante que o Relator falasse também: por exemplo, o artí
go 8.0

, que, infelizmente, não pude estudar a fundo, por
que estamos sobrecarregados, diz o seguinte:

"Art. 8.0 A União manterá um sistema finan
ceiro de habitação, destinado a financiar a aqui
sição de terrenos, a construção e compra de mo
radias, ... "

Parágrafo único São exclusividades deste
sistema a captação e aplicação dos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de
cadernetas de poupança; ... "

Será que novamente o trabalhador vai continuar fi
nanciando habitação?

A Constituinte Maria de Lourdes Abadia fez um pro
nunciamento no plenário e provou que o mínimo do dinhei
ro arrecadado pelo BNH foi encaminhado à habitação
popular. O resto foi desviado para mansões, para outras
obras, para estradas, para viadutos e assim por diante;
a habitação mesma não foi sustentada, e O dinheiro foi
repassado não para a habitação do trabalhador. O traba
lliador teve pouquíssimos financiamentos diretos; ele teve
que se arrumar e comprar um terreninho financiado, depois
fazer a casa em mutirão e as casas construídas pelas cons
trutoras, e aqui cito o exemplo, e quem quiser vá confe
rir, do conjunto chamado Tiradente, na Zona Leste. Aque
les apartamentos são verdadeiras favelas montadas umas
em cima das outras! Quem entra na cozinha não conse
gue se virar; a dona-de-casa não consegue trabalhar den
tro de uma cozinha, cujo tamanho é incrível! Se batermos
no chão, quase perfuramos até o andar de baixo; o baru
lho do de cima é totalmente participado com todo mundo:
a privacidade da família não é garantida, as condições mí
nimas de moradia não são garantidas, quer dizer, nós,
mulheres, também queremos ser ouvidas sobre o tamanho
das casas, para saber se- ele é indicado ou não para lavar,
passar, cozinhar, colocar filhos etc. e receber alguém,
porque o tamanho das casas que estão sendo construídas
pelas construtoras é um desastre!

Eu, aqui, estou falando para quem constrói, que sei
quem é, aqui no meio; então, tem que ser repensado esse
sistema de habitação.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo o aparte
ao ConstitUinte José Ulisses de Oliveira, que havia pedido
anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: ULISSES DE OLIVEIRA
- Eu gostaria de esclarecer à Constituinte Irma Passoni
e aos demais colegas que, com relação à organicidade 
já que é -a segunda pessoa a falar nisso, aqui - segundo
as informações e instruções que tive do Relator Severo
Gomes, explicitas, e, por duas vezes, com o nobre Cons
tituinte Bernardo -Oabral, Relator da Comissão de Siste
matização, S. Ex.a disse o seguinte: "Constituinte, a maté
ria constitucional tem que ser concisa, clara e objetiva" e
fez a seguinte citação: "O pão é do José" para dizer que,
quando se chegar na Sístematízação, não se tenha que
arrumar hermenêutica e ficar analisando, para interpretar
o que está escrito.
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'Na Constituinte já há uma Comissão específica de Sis
tematização para dar juridicade e organização a todos os
relatórios.

. O nosso objetivo é saber o que quer, naquela Subco
missão, a maioria dos seus membros; o que o Relator irá
relatar.

E tanto o é que eu, com muito orgulho, disse que
seguia um princípio; foi votado o meu relatório às 20:00h,
e, às 4:00h da manhã, já havia um consenso de todos os
membros da minha Subcomissão, porque tive a humildade,
com o meu relatório pronto de, em vez de chegar ao ple
nário e dizer: "Aqui está o meu relatório" eu fiz isso
informalmente e todos os membros participaram - todos,
até' suplentes e até mesmo as pessoas interessadas, mas
que não eram membros da Subcomissão, com o mesmo
direito a voto. Foi um processo amplamente democrático.
Depois, na hora da votação, o meu querido Presidente,
meu amigo e colega de Partido tinha apresentado um subs
titutivo que, democraticamente, foi colocado em votação,
mas ele perdeu por 3 a 11. Então, a culpa não foi minha.
Gostaria de dizer que, inclusive, o meu relatório abre opor
tunidade à sugestão, à proposta de V. Ex.a Se houver uma
modificação; há 3 artigos aqui que foram apresentados
bem como discutidos por V. Ex.a

Agora, não posso fazer um relatório com proposições
apenas de um constituinte. São várias facções com pensa
mentos diferentes, tenho que fazer uma média sobre o que
pensa a minha Subcomissão. Mas V. ExJ' foi contemplado
e sabe muito bem que foram sugestões de V. Ex.a Talvez
não tenha sido como um todo mas, em parte, foi o núcleo
da questão.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - O que eu
queria dizer, nobre Constituinte José Ulisses de Oliveir~a
era a respeito -do encaminhamento que fiz hoje, de manha,
e que gostaria de ouvir sua explanação antes de me pro
nuncíar, O que coloquei é que não há uma organicidade ou
contínuídade; V. Ex.a foi ouvindo cada parlamentar e foi
englobando a sugestão de cada um.

O SR. CONSTITUINTE JOSlt ULíSSES DE OLIVE'IRA
- Fui englobando.

A SRA. CONSTITUINTE 'IRMA PASSONI - Então
V. Ex.a confirma que não há um corpo concatenado.

O SR. CONSTI'I1UmTE JOSlt ULíS.SES DE OLIVEIRA
_ Mas acontece o seguinte: Até às 14 horas de sábado,
estava se modificando. O que importa para a Comissão
de Sistematização e para o Relator é um artigo claro, con
ciso, sabendo o que se quer, Agora, não Importa se vamos
morrer na próxima semana, o que importa é que vamos
ter um novo relatório, um novo projeto; isto é apenas um
subsídio para o Relator da Comissão Temática; o que a
Subcomissão quer, mostrando o pensamento da maioria ou
da média da Subcomissão. Quero que fique claro que isto
aqui, a partir do dia 20, já não existirá. Será oubro ante
projeto aprovado. Então isto aqui reflete a média ponde
rada dos membros da Subcomissão. Este anteprojeto está
em forma de artígos, mas poderia estar sob outra forma.
O que importa aqui é o Relator, no caso o Constituinte
Severo Gomes, saber o que quer a maioria dos membros
da Subcomissão. Embora V. Ex.a não seja membro da nos
sa Subcomissão, teve as suas propostas acatadas e ana
lisadas.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr. presi
dente, peço desculpas por ter que ausentar-me, agora ...

O SR. PRESIDENTE (J08é Lins) - V. Ex.a não preci
sa pedir desculpas; estou querendo facilitar o debate, por
que o. tema é praticamente novo.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dirceu Car
neiro.

O SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Só
queria fazer alguns comentários rápidos ainda para res
gatar a verdade. Não apresentei nenhum substitutivo'
apresentei uma emenda como um Constituinte modes~
qualquer, que faz parte desta Assembléia Nacional Cons
tituinte. Não solicitei preferência na hora da votação de
modo que ele ficou constando apenas como docume~to
que queríamos cotejá-lo, para não passarmos o atestad~
de desconhecer ou de sermos incompetentes. De maneira
que este registro eu queria resguardar e também resgatar
a verdade quanto ao consenso. Não houve consenso nem
à.s 8 nem às 4 horas da manhã, porque do relatório, nós,
um grupo, de pessoas, vota~os contra todos os itens; pes
soalmente votei contra os Itens, que queriam fazer qual
quer conserto ou aperfeiçoamento naquilo que julgava não
merecer <!ualquer aperfeiçoamento; teria que ter o destino
que propos o Relator.

O~SR. PRESIDENTE (José Lins) :..- Concedo a palavra
ao nobre Constituinte Gab1:iel Guerreiro.- . ,

. O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Estou ouvindo atentamente à eXiposição do oonsütuín
te Dirceu Carneiro, .da Constituinte Irma Passoni, tratan
do. da questão urbana, inclusive do Relator da Subcomis
são; acho que este é um tema extremamente importante
para o povo brasileiro até pelos dados levantados pelo
Cçnstitüinte. Mas, Iamentavelmente, chegou minha vez de
falar e vou ter que inverter a polaridade para tratar de
u!lla.outrã.questãq completamente diversa desta. É a ques
tão .qu~ f~l tratada na Subcomissão de Princípios Gerais,
Intervençao do Estado, Regime de Propriedade do Subso
l~ ~.de. ~:t;iv!õ:'ade Econômic;t, e que' também tem um rela
tono e que me parece não guarda muita coerência com
o que-pretendíamos e até mesmo com o que foi discutido
na Subcomissão. . . . .

Enqua~to. o relatório da Subcomissão da Questão Ur
bana, segundo seu ReJamr, -guarda muita coerência com
uma atitude democrática, tentando fazer uma média de
pensamento, lamentavelmente na nossa Subcomissão não
aconteceu assim, o relatório apresentado pelo Relator re
flete alguma coisa da discussão e algumas coisas das suas
posições pessoais - com todo o respeito que me merece
o Constituinte Virgildásio de Senna, que teve um compor
tamento extremamente ético, extremamente cortês e cor
dato, na nossa Subcomissão. O relatório aprovado -Iamen
tavelmente, partiu de um grupo de Constituintes' que to
maram a deliberação de não vir primeiro discutir com
os colegas, o que foi, no meu modo de entender uma des
c~msid.eração-a;t?dos nós que aqui estávamos pr~ntos para
díscutír a matena. Esse grupo veio aqui e votou em bloco
um~ espécie de substitutivo picotado, 'Com itens, artigos,
parágrafos, alguns com alguma- coerência e outros que
lamentavelmente, não dizem absolutamente nada nã~
guardam nenhum ~lgni.ficado. Inclusive há o últi~o ar
tigo, que é absolutamente ínóquo no rel'atório. Há artigos
que. foram aprovados - emendas que foram aprovadas
onde os. parágrafos do relatório anterior, do anteprojet~
Õ:.0 Rel~tor, não foram rejeitados, portanto o caput.do ar
tígo nao guarda nenhuma coerência com. os artigos que.
tem. _

Tenh-o a preocupação de tratar dá questão mineral
brasileira; porque considero este uni setor de extrema ím
poi'tância para o nosso Páís. Somos um País continental'
a maÍi:~ri.a. dos nobres Oons~ituíntes"talveZ aqui não tenháfu
a sensIb~ldade, a percepçao, sob o ponto de vista técnico
da questão, como talvez' eu tenha, devido' a minha convi-
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vêncía de geólogo. Acho que todos têm a sensibilidade
política da importância que representa o subsolo de uma
Nação do tamanho do Brasil. Temos o privilégio de ter
um País bonito sob uma só fronteira que tem um quadro
geológico extremamente diversificado, com feições que
nos privilegiam, desde bacias sedimentária" recentes e
até bacias sedimentárias antigas, de rochas vulcânicas
recentes e até vulcãnícas antigas, e de quadros geoló
gicos de idade extremamente avançadas, de idades
bastante recentes. Isto nos permite a oportunidade, em
todo o País, de ter um subsolo que nos privilegia com uma
gama, uma varíedade extremamente grande de oportu
nidade de recursos na-turais, do ponto de vista. geológico,
de recursos minerais especialmente. Essa é uma questão
extremamente importante, porque hoje o mundo tem um
grande problema com o suprimento de matérias-primas,
com o suprimento de insumos para, as.suas indústrias em.
todos os níveis. Quem tem um subsolo do tamanho como
o do Brasil precisa, hoje, para a sua :própria BIObrevivên
cía, para o seu próprio avanço tecnológico, para manter
a sua soberania, conhecer, com razoável nível, a poten
eíalídade estatística daquilo de que dispõe. Acho que te
mos que cuidar, na Constituição, do avanço sobre o co
nhecimento sobre o subsolo brasileiro, que está extrema
mente atrasado em relação ao mundo, e extremamente
atrasado, Sr. Presidente, até mesmo, quanto a países que
não têm o famoso privilégio de ser país central no mundo.
Levantamentos básicos no Brasil nunca foram: privilegia
dos, e acho que esta Constituinte deveria cuidar dessa
questão com carinho.

A mineração brasileira representa uma fa:tia extre
mamente pequena no nosso Produto Interno Bruto, não
chega a 2%. Sr. Presidente, ouvimos com toda a atenção
as questões polêmicas da Rclorma Agrá-ria e da Questão
Urbana, entendo que esta questão da soberania naeíonal
é de extrema gravidade, pediria, portanto, atenção dos
nobres Constituintes para aquilo que estamos colocando.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Peço aos nobres
colegas que atendam ao pedido do nobre Cons.tituinte Ga
briel Guerreiro.

O SR. CONSTITUINTE (Gabriel Guerreiro) - O au
mento, portanto, do conhecimento do quadro do subso
lo brasileiro e o aumento da produção mineral brasileira
são duas necessidades básicas que, no meu modo de VIer,
os princípios estabelecidos nesta Constituição devem pri
vilegiar, para que IlJÓS obtenhamos, no futuro, aquilo de
que precisamos e aquilo que o P,aís, tenho certeza, pode
oferecer no seu quadro de subsolo.

Levantaria 'alguns pontos que compõem a minha
preocupação. Primeiro, a modernização da mineração bra
sileira. Tanto no que concerne à legislação, quanto à tec
nologia e a uma estratégia moderna de encarar o pro
blema mineral, considero fundamentais doís pontos: um
é o conhecimento melhor e uma melhor articulação com
os mercados desses ínsumos e outro, com a tecnologia,
novos usos de bens míneraís e novos processos de utiliza
ção dos minerais tradicionais.

Vimos o Constituinte Roberto Cardoso Alves fazer
'Um discurso, até interessante, no Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte, mostrando uma tesoura fleita de
cerâmica, extremamente leve e resístente, extremamente
moderna, diria. O Constituinte fez um relacionamento
muito contundente com o problema da Reforma Agrária.
Diria M Constituinte que sería muito melhor fazermos o
Telacionamento daquilo com a nossa estratégica de de
senvolvimento, que privilegie esta questão que é profun
damente importante para a vida de nosso País, que é a
questão mineral. Esta tecnologia e a questão dos merca
dos mundiais, que hoje não são mais aqueles mercados
da década de 1950, do pós-guerra, que era um mercado

onde as multinacionais muito fala:das, as empresas de
mineração, trabalhavam a questão sob o ponto de vi8ta
de dominar as reservas e os mercados através de negocia
ção empresa-empresa, empresa-Bstado, empeesa-consu
midor; hoje ninguém faz mais isso. O Brasil está tratan
do, muitas vezes, do problema aqui dentro da Constituinte
sob este prisma, que é absolutamente superado, que não
joga para o moderno, que não joga para o futuro. Hoje os
minerais são negociados no mercado internacional nas
Bolsas de Valores, são commodities, e como tal modifi
cam totalmente a esbratégía: os míneraís são padroniza
dos e vendidos. Quem quiser comprar cobre não precisa
ir ao Chile ou a Zâmbia, vai à Bolsa de Londres. Portan
to, a nossa estratégia passa por uma remodelaçâo com
pleta em função do que está aeontecendo no mundo, não
somos uma ilha, temos um excelente mercado interno.

Poderia citar aqui apenas a questão do alumínío, por
que temos um consumo baixissimo de alumínio, consu
mimos menos de 2kg per capita de alumínio, enquanto
que os Estados Unidos, apesar das restrições que foJJa.m
impostas ao mercado, consomem 26 kg per capita.

Vejam os Senhores o enorme nível de expansão, de
indução de mercado que poderíamos ter no consumo do
alumínio, porque temos quatro bilhões de toneladas de
reservas de bauxita só na Amazônia.

O SR. CONSTITUINTE CADOSO ALVES - V. Ex.a
permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREmO 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Vou
dar um outro exemplo, para ilustrar a e~osição de V.
Ex.a Vamos deixar um pouco a tesoura de lado e comen
tar aqui o mercado do ouro no Brasil. O Brasil :produz
oítenta toneladas de ouro. Ele gasta cinqüenta toneladas
no mercado interno e depois importa mais trinta toneía
das de ouro, porque trinta são eontrabandeadas. Por quê?
Porque o preço do ouro no Brasil é US$ 14,790.00 o quilo;
quem compra um quilo de ouro no BrasU transforma
estes US$ 14,790.00 em aproximadamente Cz$ 450.000,00,
sobre eles recaem 22,05% de imposto. Mas, se alguém
pegar um quilo de ouro e negociar daquí com a Bolsa
do Uruguai e fizer este ouro chegar lá - Uruguai é per
to e é de onde importamos - venderá esse' ouro por US$
14,790.00, só que ao invés de transformar o dóla,r ao preço
oficial, transforma o dólar ao preço do mercado negro e
sem o imposto, e obtendo 'aproximadamente CZ$ 620.000,00
por quilo de ouro contra Cz$ 450.000,00 vendído aquí. Que
ro lembrar aos Senhores que numa dessas maletas pre
tas da Câmara dos Deputados cabem trinta quilos de ou
ro, e uma viagem ao Uruguai, feita por um expert, rende
US$ 120,000.00, e essa viagem é f'eita em quatro horas,
duas para ir e duas 'Para voltar, e cíneo minutos para
negociar lá. Muito bem. Está aqui um projeto de lei do
Presidente José Sarney, liberando o mercado do OUirO no
Brasil, impedindo, portanto, o contrabando; desde março,
arté hoje não foi votado. O Brasil continua a ter um pIle
juizo de aproximadamente 70 quilos de ouro por dia por
que não temos um Congresso atento.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO 
Nobre Constituinte, acho a sua contribuição ínteressante,
poderíamos levar a questão do ouro muito maís longe, di
ria logo de início a V. Ex.a que nessa questão não se tra
tam de 80 toneladas, trata-se de muito mais do que 1sso,
:porque tenho uma avaliação muito boa sobre esse assun
to, o que agrava muito mais a situação. Acho que é gra
víssima a Situação da míneração, brasileira, não entraria
na questão política, porque se fôssemos entrar por aí va
mos ter uma discussão por um outro ângulo, outro prís
ma. Estou chamando atenção dos Senhores oonsütuíntee
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porque acho que precisamos modernizar nossa maneira
de ver as coisas, nOSSa maneíra d-e pensar a questão do
mercado, da tecnologia, dos usos, e adaptar a nossa le
gíslação para uma nova era, uma nova fase tanto tecnoló
gica quanto de mercado. Para isso necessitamos daquilo
que falei no início: levantamento de condições de conheci
mento.

Vou encerrar, Sr. Presidente, eu acho que esta não
será a única Intervenção, mas vou levantar apenas mais
dois pontos rapidamente. Eu me preocupo com os prin
cípios que deveríamos adotar, aqui, na constítuínte: apre
sentei várias emendas, apresentei um arcabouço, no iní
cio, ao Constituinte Virgildásio de Senna, daquilo que eu
considerava ímportante, para que se pud<esBe, em cima
desses princípios, razer uma legislação mineral, para que
este País, na legislação ordinária, coerente e eondízente
com o destino mineral que o Brasil deve ter. Porque a
Africa do Sul, o Canadá, a Austália, com subsolo seme
lhante ao nosso, estão comandando tranqüilamente o
sistema de produção mineral no mundo e, inclusive, for
necendo hoje, fundamentalmente, para o Japão, para a
Europa, os insumos básicos de que necessitam.

O Brasil, sem dúvida, tem condições de taser isso. E
tem eondíções mais ainda, muito mais do que o Canadá
e a Austrália ,e a própria Africa do Sul, por ter um mer
eado de 150 milhões de brasileiros que, se entrarem no
mercado consumidor, por um processo que esta Consti
tuinte deve pensar, nós seremos, sem dúvida, um dos
grandes comércio, um dos grandes mercado do mundo
internamente e, portanto, poderemos montar uma estra
tégia para o nosso subsolo, para a nossa. produção mi
neral, para a nossa utilização mineral, muito peculiar e
até mesmo diria, com alguma semelhança com que faz
hoje os Estados Unidos, que têm um mercado, têm uma
produção mineral altamente significativa. Nós temos que
pensar como um País em desenvolvimento, como um País
dentro de um prisma, e não como um país prísmátãeo.
Não podemos nos esquecer de que o nosso grande objeti
vo é sair à luz do prisma, é passar a ter .!lI difração com
pleta desta luz. Precisamos deixar de ser um .P.aís prís
mático, para um País que tenha um sistema urbano e
industrial aquínhoado ,e que tenha um setor rural hoje
modernizado.

Para isto é absolutamente fundamental que se esta
beleça o princípio de que este País tem que cuidai' do seu
subsolo, em primeiro lugar euídando do Ievantamento
desse subsolo, que nós não conhecemos. Para dar um exem
plo, Senhores, o Brasil conhece talvez 30% do seu subso
lo, eu diria que em uma área como Caliati ás, houve visa
da, para onde o Presidente da República se desloca para
receber outros Presidentes, lá apenas 20% é conhecido.

A Amazônia toda está mapeada 4%, em 1 para, 100 mil,
que é o mapa mínimo para se planejar uma pesquisa mi
neral. Vejam a gravidade deste quadro. Nós 'Precisamos
definir a propriedade do subsolo, distingui-la do solo de
finitivamente; precisamos colocar esta questão mineral
nos seus diversos termos.

O SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Por
que não colocar a propriedade do subsolo a quem e para
quem?

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO 
Por uma questão de homogeneidade de trato, ela tem que
ser absolutamente discriminada do solo em primeiro lugar
e, segundo, ela tem que pertencer à União, como um todo
completo para ter um trato homogênío e poder ser nego
ciada como estratégia nacional.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Como
na ditadura de Getúlio, e como nós pretendemos continue
sendo? ..

O lSR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO 
Sem dúvida, nobre Constituinte. V. Ex.a há de ver nas mi
nhas propostas uma seriedade muito grande nessa questão.
Eu colocaria que a legislação brasileira deve ser feita de
tal forma que não impeça o investimento na questão mi
neral; não considero as restrições que têm sido impostas
ao setor mineral, nem considero a questão do capital a
questão crucial deste problema; nós precisamos ter sobe
rania e por isso eu sou a favor da concessão, de um ato
unilateral do poder público sobre os bens minerais. Gos
taria de poder discutir essa questão e vou fazê-lo na me
dida do possivel aqui dentro desta Comissão.

Chamo a atenção dos nobres companheiros, dos nobres
Constituintes, da responsabilidade que nós temos hoje de
estabelecer princípios que, de modo nenhum, permita-se
que a mineração brasileira não tenha o rumo e o desen
volvimento de que este País precisa para resolver, inclu
sive, aqueles problemas que a Constituinte Irma Passoni
e que o nobre Constituinte Dirceu Carneiro levantaram
aqui, agora. Nós poderemos fazer essa ligação no futuro
quando tivermos oportunidade. Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a pala
vra ao nobre Constituinte Dirceu Carneiro, para uma ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Sr.
Presidente, hoje esta reunião foi convocada, por decisão
deste Plenário, para discutir a Questão Urbana e Trans
porte. Os temas todos que são tratados aqui na Assem
bléia Nacional Constituinte são importantes. Acabou de
tratar, agora, o Constituinte Gabriel Guerreiro da ques
tão mineral, do subsolo, coisas importantíssimas e nós
não temos dúvida nenhuma sobre o tema, sua importância
e sobre a necessidade de nós encontarmos formas ade
quadas de equacionar, do ponto de vista constitucional,
esse problema. Agora, para uma questão de organização
do debate, eu queria requerer da Presidência que desse
preferência aos inscritos para debater a Questão Urbana,
e não havendo mais inscritos para esta questão seriam
debatidos os demais temas, bem como, até se for o caso,
garantir um espaço oportuno, também dentro de um mí
nimo de organização, pará debater os assuntos aqui per
tinentes a outras subcomissões. Entendo que, para poder
mos aprofundar, para podermos avançar e colhermos con
tribuições substanciais para a elaboração do relatório, era
interessante que não se quebrasse esse encadeamento do
debate.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Esta Comissão
já tomou uma decisão de que as nossas reuniões seriam
ecléticas quanto aos temas das outras Subcomissões. É
verdade que esta, de agora, mereceu prioridade para o
tema problema urbano e transporte mas, evidentemente, é
difícil para o Presidente cercear a palavra dos colegas.
Peço àqueles que não vão tratar dessa questão consumam
o menos de tempo.

O SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - A
questão de ordem não foi para cercear e, sim, para orde
nar.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - É o que nós esta
mos fazendo.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO - Sr.
Presidente, a respeito da questão de ordem levantada, eu
queria dizer o seguinte: realmente, não fui informado de
que esta reunião estava especificamente destinada a tratar
da Questão Urbana.
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Entendo que deveríamos ter sido avisados no início da
reunião, pois estou aqui, desde o início, e não sabia o
rumo dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a não se
preocupe, amanhã, às lO:OOh, nós teremos uma reunião,
que está sendo convocada para discutir esse tema, porque
não evitaremos a palavra de alguém que queira falar fora
do tema, para a Subcomissão 6A, de Princípios Gerais e
daqueles temas todos. V. Ex.a poderá comparecer e terá
mais oportunidade de abrilhantar as nossas reuniões.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a tem a pala
vra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr Pre
.sidente, eu tenho observado, não apenas nas Subcomissões,
por onde ando, como nas 'Comissões que freqüento; nesta
também como a do Plenário, que há uma constante e justi
ficada crítica às matérias constitucionais constantes dos
pareceres dos relatórios, tanto o pessoal que se autode
nomina progressista, como o pessoal por eles denominados
conservadores, como até mesmo o pessoal neutro, se é
que os há, neste País maniqueísta, onde quem não é pau,
é pedra. Todos analisando as matérias propostas dizem
que há matéria de legislação ordinária, de legislação com
plementar, de portaria, matéria de bilhetinhos de Ministro
para ser cumprida e, na realidade, Sr. Presidente, que as
há, não há dúvida nenhuma. Em qualquer relatório de Sub
comissão, V. Ex.a encontrará matéria de portaria, de de
creto, de decreto-lei, de lei, de lei complementar e tudo
isso. Não seria o caso de nós iniciarmos uma cruzada, nós
todos que pensamos assim - constatei que o Constituinte
Dirceu Carneiro pensa assim também - de iniciarmos uma
cruzada, para que a Constituição contenha matéria cons
titucional, só matéria constitucional? Vejo muita gente
dizer: Não! Mas neste relatório, em que acidentalmente
- e não vai nisso nenhuma crítica e nenhuma maldade de
observação aos que se autodenominam progressistas e fo
ram derrotados - há matéria que não é da Constituição,
há matéria de legislação ordinária, complementar, por
taria, instrução, decreto, decreto-lei, mas vejo que este
mesmo grupo ou grupo a que eu pertenço - não quero
pertencer, mas que sou forçado a pertencer por determi
nada imprensa - eles outros. querem inserir matéria de
portaria, de instrução, de legislação ordinária, de decreto
lei, de decreto, de lei complementar, de lei ordinária. En
tão, de lado a lado - e vai nisso uma penitência da minha
parte - há aqueles interesses que estão nos levando a
uma Constituição casuística, não só pelo nosso pensa
mento, mas pelas dificuldades que atravessa o País, Pais
pobre, subdesenvolvido, onde há uma grande camada de
marginalizados, um País que tem que fazer uma grande
abertura para a área social, atender a famílias carentes
pessoas carentes, dar alimentação a adultos e crianças,
enfim, um país tem que ter uma face filantrópica vicentina
assistenciaL Estamos sendo levados a isso pela crise, que
é a maior que o País atravessa.

Costumo dizer que podemos ser equiparados a arqui
tetos que estão construindo um edifício num terremoto.
:É preciso colocar uma estaca aqui, um pouco mais de
massa acolá; um tijolo menor aqui, uma pedra lá embaixo
para sustentar; aprofundar o alicerce desse lado; torná
lo mais leve do outro lado para ele boiar. Nossa dificul
dade é muito grande.

Os foros de competência do Congresso Nacional bra
sileiro, do Senado da República, da Câmara dos Deputados,
dos nossos assistentes técnicos, dos professores, dos dou
tos, dos experts que vieram aqui, estão a reclamar de nós
uma Constituição, que contenha apenas matéria constitu
cional; comandos e definições que possam garantir depois

um trabalho tranqüilo numa legislação ordinária; capaz
de descer às mínudêncías que queremos penetrar neste
momento.

Isso seria bom para nós todos, pois simplificaria o
nosso trabalho; cordializaria a nossa convivência; nos le
varia a um mesmo objetivo; faria com que convivêssemos
também pelo coração e pelo afeto. Não é justo que convi
vamos aqui como lobo e cordeiro, como duas onças, como
hordas, uns querendo devorar os outros no seu radica
lismo.

Ee tomarmos a matéria mais genérica, mais consti
tucional, mais matéria de definição, mais matéria de co
mando, poderemos chegar a uma Constituição mais dura
doura, mais sábia, mais condizente com o interesse nacio
nal, com a transição e com a democratização do País.

Queria deixar no ar esta preocupação, que talvez pos
sa impregnar outros espíritos, para que possamos fazer
isso.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a sabe que
a Mesa nada pode fazer a esse respeito. Os Constituintes
são Iívres Se eu tiver que dar a minha opinião, evidente
mente o faria nesse mesmo sentido, ou seja, uma Carta
de princípios. As gerações vindouras - espero que essa
Carta dure algum tempo - não podem ser comprimi
das dentro de uma camisa-de-força, sem opções a fazer.

:É hora de 'debate. Todos devem trazer suas idéias aqui,
p-ara serem comparadas, meditadas, trabalhadas, burila
das e, finalmente, incluídas na Constituição, conforme for
a opinião da maioria.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - V. Ex.a me
permite, Sr. Presidente?

O aR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a tem a pala
vra: Pediria que fosse breve, porque nosso colega Gil César
já está quase desistindo de esperar, pois já foi preterido
três vezes.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Serei bre
ve, Sr. Presidente.

A princípio, concordo com a exposição do nobre Cons
tituinte Roberto Cardoso Alves. Existe efetivamente uma
relativa confusão entre o que venha ser texto constitu
cional e legislação ordinária ou complementar ou regu
lamentação posterior.

Não posso concordar, entretanto, em que a Constitui
ção tenha que ser genérica.

Tenho sido perguntado, desde longa data, bem antes
de iniciarmos' nossos trabalhos constituintes, se seria favo
rável a uma Constituição sintética ou genérica. Tenho pre
ferido dizer que sou a favor de uma Constituição especi
fica. Não podemos partir, mais uma vez, para a elaboração
de um texto eonstítucíonal que seja uma mera declaração
de direitos.

Nesse sentido, o Relator de uma das Subcomissões se
referiu anteriormente ao fato de ter procurado colocar
pontos incisivos e específicos. Esse talvez deva ser o nosso
comportamento, ou seja, dar um tratamento específico a
cada uma das questões: questões agrária, urbana, do sub
solo, enfim, toda a questão econômica.

Ordinário é aquilo que é mutável, e mutável é talvez
o físico. Mas o princípio, o direito, a garantia fundamental
não 1JOde ser tão ordinária assim. Como a Constituição
vai tratar exatamente dessas garantias e desses 'direitos,
ela deve ser específica no trato das questões. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A felicidade é que
cada um de nós pode defender as suas idéias. Isso é fun
damental.
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Com a palavra o Constituinte Gil César. (Pausa). Au
sente. Com a palavra o Constituinte Fernando Santana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr.
Presidente, nosso querido colega Dirceu Carneiro falou que
esta reunião, realmente, se destinava à discussão do pro
blema da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte.

Nossa grande preocupação é o setor de transporte nas
metrópoles. Não sei por que, na Constituição, não se colo
cará o problema do transporte num capítulo único e não
separando o transporte urbano do transporte geral. O
transporte urbano, neste País, necessita realmente de uma
profunda transformação.

Pelo menos na nossa Cidade de Salvador, esse trans
porte é feito em ônibus. E esse tipo de transporte, a nosso
ver, está ficando cada dia mais caro. Cada dia está mais
difícil para o trabalhador se transportar.

Os setores urbanos do País devem examinar tipos de
transporte que sejam mais econômicos e que atendam
melhor às massas urbanas.

Aqui em Brasília, por exemplo, em qualquer greve de
ônibus, a Cidade pára completamente. Em Salvador tam
bém, temos predominantemente o transporte de ônibus.
Está ali o ex-Prefeito Manoel Castro que sabe perfeita
mente disso. O mesmo ocorre em São Paulo e outras ca
pitais.

Acreditamos, Sr. Presidente, que a rerormulação do
transporte urbano passa necessariamente por um novo tipo
de transporte. Por exemplo: em Brasília, acreditamos que
só poderemos ter um transporte etícíente e barato na me
dida em que se construírem os chamados trens de su
perfície, porque os metrôs estão muito 'Caros. Aqui, as
áreas para construção de linhas de supertícíe já' são de do
mínio público, não havendo quase necessidade de se faze
rem desapropriações. Bastaria a construção dessas linhas
no entor.no de Brasília, entrando por certas áreas e natu
ralmente diversificando os horários de trabalho, de tal
modo que houvesse uma contínua, demanda de transporte.
Devemos evitar o esquema de todos trabalharem de 8 às
12 horas e de 2, às 6 horas. Esse horário seria diversifi
cado no comércio, nos bancos, nas repartições públicas, etc.
Dessa f,arma, a utilização desse novo transporte seria, feita
de maneira mais econômica e racional.

Em Salvador,'há grandes possibilidades de se' implantar
esse tipo de transporte, nos vales, Os estudos feitos em
Salvadúr, há mais de 50 anos, por Mário Leal Ferreira,
incluem a topografia e todos os tipos possíveis de apro
veitamento dos vales, ~oste+~ormente, baseando-se nesse
estudo, abriram-se as chamadas avenidas de vale. Justa
mente essas avenidas .poderíam se prestar - e se prestam
- a um novo tipo de transporte." Não temos condíções
de razer os metrôs, pois o 'Custo do"quilômetro de metrô
é impraticável na atual situação brasileira.

Mas podemos estudar esses trilhos que podem correr
na cidade. Na Cidade Baixa de Salvador, pode um trem
sair do Porto, fazer a volta,' Ú até' o fim' de Itapagípe,
com algumas entradas para dois ou três bairros que exis
tem por ali. Ere atenderia totalmente as necessidades da
população da Cidade ~aixa.

O subúrbio dé Salvador poderia ser atendido pelos
trens metropolitanos da Leste Brasileiro, que até hoje na
da fez para realizar esse objetivo. Aü contrário, havia
uma linha eletrificada de Salvador, a Alagoínhas, da qual
foram arrancados todos os postes e fios para transmissão
d-e energia. Já tivemos, então, mais de 100 quilômetros de
linha eletrífícada, e hoje não temos nenhum, pois tiraram
todos os fios. Esse transporte, que seria muito mais eco
nômíco até do que .a,locomotiva movida a diesel, fot .abso-

lutamente extinto no trecho Salvador - Alagoínhas, por
que tudo foi roubado, sem que tenha havido, da parte
das autoridades, o menor cuidado para impedir que esse
processo de roubo determinado continuasse até o ponto
em que não há mais trens elétricos entre Salvador e Ala
goínhas.

Esses mesmos trens poderiam ter grande possibilidade
porque a cidade baixa não tem nenhum obstáculo, é uma
zona absolutamente sem ondulações, não haveria quase
problema nenhum na chamada terraplanagem, como tam
bém não há, hoje, nas avenidas de várzeas, porque já estão
feitas e há áreas suficientes, a nosso ver, para que os trens
possam correr, transportando com mais segurança, com.
mais economia e com mais eficiência as populações urba
nas deste País. O ônibus está a cada dia mais caro, o óleo
diesel a cada dia também está mais caro e a tendência
normal é de que o preço do óleo continue subindo, porque
o óleo barato que temos irá acabar.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - E Salva
dor tem recursos suficientes para fazer isto tudo?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Não.
Nem Salvador e nem nenhuma Capital tem. Esses recursos
seriam da Ebtu.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Deixe-me
contar a V. Ex.a e à Casa um episódio muito curioso que
houve' em São Paulo. V. Ex." .há de estar lembrado melhor
que eu, porque V. Ex.a @um Tomem mais experiente do que
eu, na vida, não é?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Já
fiz 72 'anos.

O SR. CONSTITUINTE CAiRDOSO ALVES - Pois é,
de modo que deve estar lembrada bem daquele tempo em
que o' petróleo era nosso, em que nosso petróleo estava
no auge - uma campanha em que todos nós: nos enga] a
mos gostosamente - quando apareceu em São Paulo um
grupo alemão e ofereceu-se para lá fazer um metrô' ele
vado. Eles construiriam linhas para a maioria dos bairros
as linhas .de íntersecção e, explorariam durante 10 ano~
esse metrô elevado; depois disso, deixariam aqui um ma
teríal de reposição previamente convencionado e contrata
do no ato inicial. os técnicos necessários à formação do
pessoal para continuidade desse serviço e iriam embora,
levando o seu lucro. Mas como o petróleo era nosso o
metrô também teve que ser nosso e eles foram embora
para Seattle, n.os 'Estados Unidos, onde há uma linha .de
metrôs elevados há mais de 36 anos, pertencente [',')0 Esta
dos Unidos, depois de ter sido explorada por 10 anos, por
alemães, De modo que corremos, muitas veze3. asse rísco
por excesso de amor à Pátria, ou até por xenorobísmo, como
querem outros. , ,

A SR.a CONSTITUINTE IRMA PASSONI -"- Conceda-
me um aparte, Constituinte' Fernando Bantana. .

O SiR. CO~S'l'ITUINTE FERNANDO S.ANTANA 
Ooncedereí a minha querida colega Irma' Passoni, depois
de fazer um breve comentário. .

Essa, inclusive, vantagem, a nosso ver, não era só no
sentido de economizar combustível, mas de tornar O' trans
porte mais barato. Nós temos, internamente, todas as con
dições de realizar isso, porque. em São Paulo há grandes
empresas de material ferroviário que estão semi-ociosas.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - São
Paulo tem os trilhos de seus antigos bondes recobertos por
asfalto, há vinte anos.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO .SANTANA - Isso
ocor.reu também, nobre Constituinte, na Bahia - substituí
ram-se os bondes pelos ônibus. que, naquele tempo, chamá
vamos de "marínete",
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o SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Poucas
cidades 'têm; algumas, no Brasil, ainda têm.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA- Pou
cas, talvez tenha em Campos do Jordão, em São Paulo.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Não;
aquela também foi extinta. Eu me lembro que tem, com
segurança, em São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A Mesa não tem
nada contra esse diálogo coloquial.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA- Mas,
de qualquer modo, quero deixar muito claro aqui - não
sei se os experientes administradores de Municipios estão
aqui presentes, tanto o Sr. Dirceu Carneiro, como o Sr.
Manoel Castro, ambos já foram Prefeitos', um de uma
grande cidade como Salvador e outro em uma cidade im
portante de Santa Catarina - que não sei se S. Ex.as con
cordam com esse ponto de vista da mudança de qualidade
dos transportes e não só da qualidade, mas a mudança de
modos de transporte, porque, na realidade, o ônibus tende
a ser cada vez mais caro e cada vez menos possível de
uso pelas grandes populações.

Temos tudo, no Brasil, para fazer esse tipo de trans
porte de superfície, com trens ultra-rápidos, na medida
de nossa capacidade, de torná-los velozes, e com material
de casa, pois não há necessidade de importação nem mes
mo da energia, porque, de qualquer modo, poderemos, ain
da, aumentar muito a produção de energia na Bahia ou
em qualquer outro Estado. Temos o Paraguaçu que poderá
ter, ainda, uma grande quantidade de energia a produzir
para a Bahia, fora do São Francisco, e outros rios menores
que não estavam sendo considerados porque a mania bra
sileira era apenas a de fazer as imensas, as grandes hidre
létricas. Temos que passar, agora, a fazer as pequenas,
também.

Sr. Presidente, resumindo, gostaria de dizer, simples
mente ...

A SR.a CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Só um
aparte, nobre Constituinte?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Ah,
desculpe-me !

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Eu só
queria colocar o seguinte: essas questões sobre habitação
e transporte são tratadas na COIniBsão de Ordem Econômi
ca e acho que é um acerto, porque, por exemplo, se 'Com
pararmos uma regíão como a de Sa:nto Amaro, que tem
mais de mil indústrias e onde há grande produção 
chama-se até de "Avenida das Nações", porque realmente
há todas as nações do mundo representadas lá: Pirelli,
Ciba Caterpillar, Avon, Le Petit, todas as empresas mul
tínacíonaís estão lá. Se continuarmos tendo os princípios
econômicos da liberdade total da produção, da liberdade
total da remessa de lucros, sem controle nacional dessas
empresas multmacíonaís, com capital aberto, como se está
colocando, não dará para, ao mesmo tempo, a Nação bra
sileira se acomodar com a infra-estrutura urbana dos ser
viços sociais, porque eSiS€6 trabalhadores, que vivem na
periferia, constroem a riqueza e a produção dos lucros.
Só que esses lucros não são revertidos para o bem social
que eles produzem. Então, esta questão tem que ser ligada
aos Príncípíos Gerais, como os serviços públicos urbanos
também estão sendo colocados. Chamo a atenção para esta
questão, porque, senão, podemos fazer vários outros con
vênios com empresas para implantar redes ferroviárias,
metrôs, etc., mas aquilo que é resultado do nosso trabalho,
da nossa produção, tem capital aberto, para remessa de
lucros solta.

Temos que pensar em como prender esta questão, por
que detalhamos os principios da ordem econômica que dão
o lucro, a remessa e 'Ü capital e dizemos assim: "Não; o
serviço público tem que colocar princípios resumidos", mas
vamos ter que colocar a mesma medida para todos os se
tores. Quando é direito do povo é principio geral; quando
há direito do capital, do lucro da muItinacional, detalha
dissímos, garantidos e presos, em todos os sentidos.

O 8R. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Es
távamos falando, aqui, sobre transporte e essa questão que
a Constituinte Irma Passoni levanta, creio, realmente, de
verá ser colocada na Ordem Econômica. Mas como o trans
porte tem uma amplitude muito maior que o chamado
transporte metropolitano urbano, um outro capitulo da
Constituição poderia tratar do sistema de transportes em
geral, inclusive os transportes metropolitanos.

Naturalmente que seriam amarradas essas condições
a que a Constituinte se refere nesses princípios da Ordem
Econômica, mas eu estava falando sobre transporte, por
que não vim preparado para falar sobre ísso, O Consti
tuinte Dirceu Carneiro 'CObrou que esta reunião era exclu
sivamente dedicada à discussão dos transportes, e eu me
aventurei a fazer um improviso e a dizer que o problema
do transporte brasileiro não é só urbano - é nacional!
Todo transporte brasileiro está errado!

Nunca se errou tanto em matéria de transporte, como
o Brasil errou. Está completamente invertido!

Tenho dois aparteantes.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO - Estou

preocupado com o avanço do horário. A rigor, V. Ex.a tem
razão no fundamental: o nosso transporte sobre ônibus
não é só caro, e isso obedece a uma lógica.

A partir de um determinado índice de movimentacão,
quando se tem no corredor de tráfego, numa direçãó de
ida e volta, seja ela trabalho-residência ou vice-versa,
acima de um número de passageiros a ser transportado
num determinado horário, ele não comporta mais ser
transportado, Para pegarmos um carro - já que estamos
falando da Bahia - na Baixa do sapateiro foi proibido
o acesso, cantado em prosa e versos por Ari Barroso, ou
seja, foi proibido o tráfego de carros. partíeulares,

Há determinados momentos do dia, em que o curso
do ônibus é de tal natureza, que não se anda. Para sair
da Aquidabã para Barroquinha, que é uma distância de
menos de 2 quilômetros, leva-se mais de meia hora, sim
plesmente porque o índice de movimentação é algo em tor
no de vinte minutos por quilômetro.

Evidentemente, não é só sob o ponto de vista econô
mico: do ponto de vista fisico, é materialmente impossí
vel transportar determinada quantidade de passageiros
num determinado horário pelo sistema de ônibus. Esta a
primeira questão. Agora, esse aspecto do transporte urba
no, sem falar o nacional, ele é de tal natureza importante,
porque foi permanentemente, ao longo de toda a História
brasileira, o motivo de determinados conflitos. Porque o
homem que vai usar o transporte está saindo de casa com
problema da saúde, da educação, da fome, da falta de
trabalho e tudo mais, mas aquilo é um problema dele,
individual. Na hora em que ele está no ponto do ônibus,
deixa de ser um problema individual para ser um proble
ma coletivo. Todo ponto de ônibus é, por definição, um
comício. Então, desde o meu tempo, já era motivo de de
predações, brigas, etc. A Constituinte Irma lPasroni contou
aqui casos de São Paulo, e todo mundo sabe que lã, em
Salvador, tivemos um quebra-quebra que atingiu mais da
metade da frota de coletivos. Agora, se olharmos por de
trás disso, há toda uma questão de síntese da questão ur-
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bana, que é um problema de natureza política. Após 64,
as cidades, para poder conservar o poder político centra
lizado, foram riscadas do mapa político do Brasil. Até re
centemente, quer dizer, o último baluarte disso é a Pre
sidência da República, fora disso não se podia eleger pre
feitos de Capital. Fui prefeito de Salvador, a quarta maior
cidade do País, numa condição sui generis, isso é extre
mamente importante. O partido ao qual pertencia e ga
nhou a eleição no Estado, por maioria de 600.000 votos,
com 51% dOI!> votos válidos, perdeu dentro da cidade. Então,
tem-se que administrar uma população que o hostilizava
permanentemente. Mas não hostilizava a mim, cidadão,
hostilizava, como se dizia em todo o País, o Presidente
nomeado, mas na pessoa do Presidente a hostilidade era
aos erros clamorosos, mesmo no setor de transporte, inclu
sive atual. Quando nós falamos da EBTU, citada há pou
co, me vem o caso de Recife à memória, que nós vimos
na nossa Subcomissão. Gastou-se quatrocentos milhões de
dólares por um sistema de transporte que, hoje, está trans
portando cerca de cem mil pessoas/dia. Ora, sabemos que
Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, todas
essas cidades têm um movimento superior a um milhão
de passageiros dia. Quer dizer, gastou-se quatrocentos mi
lhões de dólares nesse projeto e mais: a EBTU fez um
projeto na Bahia que está abandonado. Tivemos que fazer
uma integração trem ônibus, um sistema municipal - ao
contrário do que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo,
onde o metrô e o trem são subsidiados - absorvendo o
custo do trem, porque foi uma imbecilidade a decisão to
mada em Brasília, sem consultar, sem ouvir, e mais ainda,
sem a possibilidade de o poder local vetar aquele absurdo,
aquela incongruência ali realizada. Então, hoje, não existe
prioridade para o transporte coletivo. Dizia-se há pouco
tempo que os fabricantes de equipamentos rodoviários do
País, os fabricantes de ônibus, evoluíram tanto nos ôni
bus de turismo, mas não se pensou nos ônibus urbanos.
Há situações em que se requer ônibus articulado, ônibus
de pequeno porte. Vou interromper e voLtar a este assun
to do transporte, porque é um assunto fascinante e muito
mal compreendido.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Talvez não dis
cutamos a Constituição, mas é uma bela escola de ex
prefeitos, o nosso debate; às vezes os detalhes são impor
tantes para elucidar a questão.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO - Hones
tamente: o que é, e o que não é, da Constituição? A Cons
tituição poderia não dizer nada na área de transporte ur
bano se der, apenas, uma definição de prioridade que fosse
observada dentro do País. O nosso problema maior é abso
luta falta de prioridade, porque estamos sem prioridade
nenhuma; pelo contrário, infelizmente, a questão urbana
sequer despertou o interesse desta Casa. Foi a Comissão
que teve o menor número de Parlamentares; foi a Comis
são que teve o menor espaço no noticiário de toda a im
prensa e interesses os mais diversos contribuíram para
isso. Estamos com mais de 2/3 da população brasieira
vivendo nas cidades; iremos chegar ao fim do Século
com uma participação muito maior. E esse tema que deve
ria interessar a todos, lamentavelmente se traduz até
na participação minoritária dentro da Constituinte em re
lação as outras Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Continua com a
palavra o nobre Constituinte Fernando Santana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Eu
tinha dado um aparte ao colega Gil César, que o havia
solicitado, o qual, por sua vez o cedeu ao ex-Prefeito e
Constituinte Manoel Castro.

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - O Sr. Presi
dente falou que vou usar da palavra agora. Tenho o príví-

Iégío de sempre falar, quando não há mais ninguém no
Plenário, como aconteceu ontem. Mas ouvi atentamente
aos colegas Constituintes Irma Passoni, o ex-Prefeito de
Salvador e o ex-Prefeito de Lajes. Ouvi V. Ex.a falar e
achei muito importante a observação final feita pelo ex
Prefeito de Salvador, o Constituinte Manoel Castro, por
que realmente até tentaram me colocar na Comissão 
isso já expliquei aqui - e prefiro, ficar no setor em que
já trabalhei mais recentemente, que é o setor de mineral,
de minas e energia do meu Estado. Foi dito, aqui, inclu
sive, sobre o custo do metrô de Recife de 400 milhões de
dólares, o que está transportando cem mil passageiros por
dia: o metrô de Belo Horizonte já chegou nos 350 milhões
e está transportando dezessete mil só, ou seja, se se colo
cassem dez ônibus no corredor paralelo ao metrô, eles fa
riam o mesmo papel do metrô; quer dizer, falta a inte
gração do sistema, falta completar o metrô. Agora, como
já trabalhei na EBTU, e como hoje ela se transformou
em agência de desenvolvimento urbano, inicialmente se
criou um programa de renovação de frota de ônibus. O
que temos que enfrentar é o seguinte: primeiro, no meu
modesto entendimento, temos que enfrentar o problema
do ô?ibus, que é o meio que transporta 70% da população
brasíleíra, especialmente nas grandes cidades. Fiz uma mo
desta contribuição na Comissão, cujo Relator é o meu
colega Constituinte José ti"lisses de Oliveira em termos
daquilo que se define como região metropolitana. Vemos
ao problema dos transportes que, pelo menos, foi abor
dado com mais ênfase nestes últimos minutos. Acredito,
por exemplo, que em todo Nordeste, com a execução do
Nordestão pela Petrobrás, e com as perspectivas que temos
pelo uso do gás natural, especialmente nas áreas lindeiras
- lindeiras ao nosso mar - teremos oportunidade de usar
o gás como substitutivo do óleo diesel. Simultâneamente
tem '!ue haver uma adaptação que já foi feita e testada
~~ Sao Paulo, em B!310 ~~rizonte, onde já rodamos, com
Olll~US a ~as, cem míl quilômetros, usando o gás residual,
e .nao o gas natural, que e muito melhor, muito mais efi
CIente, em termos de poder calorífico, e de resultados não
poluentes incl~sive. Portanto, acredíto que a solução, quan
to ao combustível VIra nessas CIdades, atraves do gás. São
Paulo, como Estado privilegiado do Brasil evidentemente
irá se adaptar primeiro . Como sempre ~ós os mineiros'
pensamos e os paulistas fazem. São Paulo' já esá rece~
bend? da Petrobrás um gasoduto ao custo de 180 milhões
de dolar_es, saíndo de Volta Redonda e indo até Guarulhos;
?omo ~ao Pau,lo tem. ~m anel para distribuir gás, a nível
mdustrla;l, tera condições, primeiro, de usar o gás como
eombustívej tambem para seus quase 12.000 ônibus de
s~~ frota ur~an~, s~m contar os ônibus que atendem espe
clflCame.n!e.as mdustr~as, com suas frotas próprias, nos
~7 mumeipíos da regiao metropolitana. Agora, o que é
Importante, no meu modesto entendimento em São Paulo
é verticalizar o processo deeísórío, porque' São Paulo nã~
~m um~ empresa metropolItana de transporte. Então a
mtegraça? C?n~bus/trem/~etrô ficará difícil para fazer,
porque ha varies .p~deres mtervenientes. Leio aqui a pro
posta da Subcomlssao:

"Art. 20. Compete a União dar prioridade
!;to .tz:ansporte coletivo, em relação ao transporte
IndiVIdual."

Fiquei cinco anos na Ebtu e não conseguimos melho
r~r o t~ansporte a nível local. Brasília é esse caos que está
ai, a nível 9-e. transporte. Perguntei, num seminário, quem
andava de ôníbus; somente um advogado andava de ônibus
o resto an~ava ~e carro. Todo mundo em Brasília anda d~
carro, Entao, evídentements, o ônibus não irá melhorar.

Finalmente, no art. 24:

"O Poder Público organiZará e explorará dire
tamente, ou mediante concessão, autorízação, per-
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missão ou contrato os serviços públicos, transpor
tes coletivos de passageiros urbanos."

Quanto a este assunto específico do transporte via
ônibus, a União entrou no processo para fazer esses metrôs
de superfície, melhorar os transportes dos subúrbios, etc.
E aí tem a primeira dicotomia. Por quê? - Porque o trans
porte ferroviário é subsidiado, e o transporte por ônibus
não o é. Eu imagino, colegas, uma integração tarifária,
como a que já existe em São Paulo. O cidadão tem que
pegar com um ticket, o ônibus, e com o mesmo ticket tem
de ganhar tempo, entrar no metrô e possivelmente, passar
para um terceiro modo de transporte que pode ser um
outro ônibus, com o mesmo ticket. Isso já se faz no
Brasil. Em Curitiba já se fazem três transbordos com
um único ticket. São só 10 empresas de ônibus, e 1.000
ônibus, o sistema de corredores, e a coisa lá, em termos de
transporte por ônibus funciona razoavelmente. Então,
aonde quero chegar? Devemos dar condições ao Poder Pú
blico do Estado e do Município, através de legislação espe
cífica, criar um imposto destinado ao transporte. Por quê?
- Porque, se não fizermos isso, não vamos conseguir in
tegrar os meios de transporte. Não entendo porque o me
trô deixa de ser da Rede Ferroviária, isto eu também não
entendo; terminou a obra, ele se incorpora à região metro
politana. Não adianta falar que o transporte é metropo
litano, se a sua operação não o é. Ele é federal,
estadual e municipal. Sem integração não adianta nada o
metrô. Na minha cidade, o metrô é uma brincadeira. Não
sei como está em Recife. Então é fundamental que nós,
no meu modesto entendimento, já que se tentou definir o
que são serviços metropolitanos, que eu acho que isso, é
função das Assembléias Legislativas estaduais. A Assem
bléia Legislativa do Estado com as Câmara Municipais que
têm que definir o que se entende por serviço metropolitano,
e não a Ii'nião. E, ao mesmo tempo é que qualquer serviço
de transporte para ser metropolítano tem que. ser operado
por um órgão metropolitano.

.: Téníos que tirar OI> metrôs, os. trens suburbanos da
Rede Ferroviária.'Isso vai uma operação de rórceps, porque
eu trabalhei no setor e 'sei disso .. Mas aí, talví:iz, se responda
às questões levantadas pelo colega ex-prefeito, pela colega
Irma Passoni, .de quem é a, responsabílídade, da adrriínís
tração. Ai chego ao ponto final. Será de umcolegiad(} de Pre
feitos, porque na proposta que aqui está, eu li, a Comissão
propõe um Governo metropolítano, Acho 'que vamos des
caracterizar mais ainda a aútorídàde política da região.
Porque, ou teremos um Prefeito m,etroJlOlltano ou um Gq
verno metropolitano. E de' que maneira? Se. for, um Conse
lho 'de Prefeitos, é evidente que o, peso do Prefeito da Ca
pital de São Paulo é muito. maior do .qúe o peso c;le outro
Prefeito qualquer dá Região. ~tão irá) acontecer o queo
nobre Constituinte falou da cidade dormitório, que não tem
rua pavimentada, na qual o ônibus circula, mas não tem
recursos para pavimentá-la. Os recursos terão que ser de
outro nível de Governo. Sintetizando, acho que isso é um
problema de descentralização do Poder, que se dêem con
dições ao Governo do Estado e do Município para admínís
trar o seu transporte e se acabe com essa falácia de ficar
inchando organismo para receber projetos de cidades di
zendo o que a cidade deve fazer. Quem deve saber o que a
cídade precisa e,deve fazer é a aut,?ridade local, que .deverá
resolver os seus probelmas. o Sr. JaIme Lerner, quando Pre
feito de Curitiba, veio aqui discutir conosco as propostas
lá de transporte, falou assim: "Só discuto com os Srs. se
os ·Sra. não forem discutir os meus projetos. Só quero os
recursos, os projetos somos nós que os fazemos". Sinteti:'
zando, meu caro colega Fernand{) Santana, no caso espe
cífíco de sua cidade, onde também trabalhei, naquele ter
minal da Lapa, que impedia qúe os ônibus circulassem na
Baixa do Sapateiro, como disse o Sr. ex-Prefeito. Só para
jermínar, isso é até um pouco j{)COSO, mas a realidade é

essa, os ônibus e trens elétricos que circulavam em Minas
Gerais, estão circulando hoje em /Recife. Mandamos os
ônibus elétricos para lá. Mineiro vendeu o bonde e o ônibus.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a terá tempo,
agora, para discorrer sobre sua matéria. Valeria a pena
talvez deixar o tempo para um outro Constituinte ou
V. Ex.a já fez a sua? '

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Eu estou pen
sando que V. Ex.a. me deu a palavra e não ...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Eu não. V. Ex.a
está usando de um aparte concedido pelo Constituinte Fer
nando Santana.

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Eu acho que
meu caro colega ...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - É tão brilhante a
sua exposição que temos pena de mandar V. Ex.a parar
de falar.

O SR. CONSTITUINTE GIL Cl!JSAR - Eu pensei que
V. Ex.a tivesse me concedido a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Nós
o estamos ouvindo religiosamente. O termo - religiosa
mente - está exatamente correto, porque apesar de não
crente ouve o seu pároco. .

Ooneordo int'eiramente com o nobre Constituinte GH
César na parte de integração. Evidentemente, se' há no
mundo 3, 4, 5 entidades que exercitam ou fazem o trans
porte, é Imprescindível que haja uma integração para
o melhor aproveitamento dos diversos componentes des
sas transportadoras, etc. Concordo. Mas discordo do pre
zado colega no que se refere à manutenção da questão
do ônibus. Porque, primeiro, os' ônibus, segundo o que
está demonstrado, eles engarrafam a cidade inteira, trans
portam pouco e engarrafam; e mais do que isto, po
luem. A poluição feita pelos ônibus torna a qualidade de
vida nas cidades muito -ruím, apesar de ela: ter também
grande contribuição de poluição por parte dos carros, Se
reduzírmos, ou se eliminarmos até, mesmo os.õníbus, Gomo
transporte dentro da cidade, e usarmos Q ..ptÓPrio. ônibus
elétrico, que já existe·· em S"'ao Paulo,' e ·se~··usa:nhQS nas
grandes Iínhas os tréns movidos à eletricidade', evidente.,
mente que iremos melhorar, não só a qualidade" de vida,
comoa qualidade ,eo custo> 'do transporte, Porque ~eja ele
qual ror, ou a gás ou a óleo diesel, ,e1<3 'é muito mais caro
do que o transporte feito, através de grandes trens moví
dos à energia elétrica. E além do mais, .íremos 'desconges
tionar as ruas.. transportando num trem; talvez. cente
nas e centenas de passageiros, o que nenhum ônibus po
de' fazê-lo. Por outro lado temos uma indústria de ma
terial pesado ferroviário, tanto de trilhos, como de dor
mentes, como de 'carros, vagões locomotivas, que j;>odoerã
atender perfeitamente às necessidades do PaÍSi e melho
rar, substáncíalmente, não só a segurança como a qua-
lldade do transporte. .

'Eu ,exemplifiquei. por exemplo, Brasília, que é uma
cidade, Capital dó Pais, e que tem único exclusivamente
um sistema viário montado em cima de, ôníbus, QuàJ.quer
movimento de 'greve, que são normais até, reivindicações
corretas, a cidade pára, porque o suíeíto que mora no
Gama, em Ta~atinga -e trabalha no Plano Piloto, não
terá nenhuma condição de se transportar, a não ser a pé,
e a pé ele não chegará nunca ao serviço, Então Brasílía
necessita urgentemente 'de uma alternativa ferroviária
de superfícíe, que venha realmente ser o principal trans
portador das cidades satélites e do próprio Plano -Piloto.
Acredito que esta sería uma solução não só econômica
'Como até patriótica. Porque estaríamos valorizando as
nossas indústrias e consumindo aquilo que nós próprios
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produzimos. Porque, queiram ou não queiram, o óleo Diesel
e o petróleo são bens perecíveís a curto prazo.

Tivemos ocasião de ler um levantamento energético
do mundo, reíto nos Esta:dos Unidos, por iniciativa da
RockfeIler Foundation, que reuniu os maiores especialis
tas em todo o ·tipo de energia, nuclear, eólía, renovável,
carvão, todos os tipos de energia, e também aquelas re
ferentes a petróleo que serviram à humanidade por mais
de um século. As previsões a que se chegaram lá, através
destes especialistas, é de que o petróleo não atingirá tal
vez além do ano 2030, isto, para uma vida humana, pode
ser importante, mas para a vida da humanidade é quase
que um segundo, ou menos de um segundo. Então, deve
mos partir para outros tipos de energias alternatívas,
energias renováveis. E a energia elétrica é um tipo de
energia que poderemos conservar durante milênios se
soubermos também conservar os rios e 08 cursos de água.

Concluindo, Sr. Presidente, eu gostaria apenas que o
nosso colega Constituinte Gabri:el Gue·rreiro estivesse aqui,
para formular umas questões em torno do setor mineral,
desatendendo em parte ao nosso colega Dirceu Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.& terâ opor
tunidade amanhã.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
Agradecendo ao Sr. Presidente, peço desculpas aos co
legas. Aliás, o nobre Constituinte Gil César f.alou uma
parte quase que o mesmo tempo do que falei. Estou muito
satisfeito por isso.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Em primeiro lu
gar, eu queria dizer ao Constituinte Gil César que, de
acordo com a sua solicitação, a Mesa se dirigiu ao Mi
nístérío das Minas e Energia, e está aqui com a .cópia da
resposta que foi dada às perguntas que V. Ex.& f.ez, e ela
está à disposição de V. Ex.& Eu pediria à seeretáría que
lhe passasse às mãos. E se V. Ex.& já fez o seu pronuncia
mento, ou sua interferência, eu daria a palavra ao Cons
tituinte Denísar Ameíro.

O SR. CONSTITUINTE GIL Cli:SAR - Eu queda, Sr.
Presidente, em primeiro lugar, agradecer a presteza da
Mesa em conseguir a resposta, a respeito da Petrobrás.
Amanhã, pretendo comentá-la. Mas só para encerrar,
dentro daquilo que foi dito, inclusive pelos assuntos ra
pidamente abordados por mim, da solução do problema do
transporte, porque aí virá a seguinte questão, que tenho
certeza, os colegas irão levantar. O Governo Federal exe
cuta o serviço do trem de superfície ou do metrô, como
que'ram, e o entrega à administração metropolitana.
Quem paga a operação? Essa é uma história antiga, por
que se o Governo Federal pode fornecer recursos à Rede
Ferroviária, porque o transporte de passageiros é defici
tárío em qualquer lugar do mundo, Inclusíve no Japão.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
Mas é mantido.

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Então, é de
ficitário. Mas se o Governo Feder.al subsidia o transpor
te de passageiros, ele pode perfeitamente repassar esses
recursos ao Estado que, através do órgão metropolitano,
administraria esses trens metropolitanos, esses metrôs.
Acho que o problema primeiro a ser resolvido é o do ôni
bus, porque, imagine o colega Fernando Santana a cifra
que foi investida no metrô do Recife - 400 milhões de
dólares! - Quando hoje já estão funcionando alguns
ônibus articulados, a que fez referência o ex-Prefeito. Es
ses ônibus têm projetos prontos, estão em fabricação nor
mal, e estão sendo vendidos, íneluslve, pal1a o exterior. A in
dústria de carroceria de ônibus no Brasil consegue vender
no exterior facilmente e vende para a América Latina ,es
pecialmente.

Par.a encerrar: em primeiro lugar, como eu não apre
senteí ISSO como proposta, e queria colocá-lo no tema
Transporte para ser discutido, retirando esse poder ex
clusivo da União para criar impostos, delegando-o ao ~

tado e ao município que o faça, retirando da União o di
reito de administrar os chamados metrôs e trens metro
politanos. Vamos deixar, porque há grandes Iobbíes mon
tados nesta estória; que o GoveTno Federal os faça e eon
tráLa os seus empréstimos externos, como disse o colega
oacdoso Alves, quando falou do trem de Seatle que, o di
nheiro venha de onde vier, mas que na hora d~ adminis
trar, que ele seja entregue a quem o fará muito melhor
que é o órgão metropolitano, porque terá que responde;
diretamente à população.

Fiz uma pesquisa em Belo Horizonte, onde a classe
política ficou com 4% da opinião pública - com 4%!
Perdemos para os banqueiros, para a instituição Igreja
para ~udo. O cidadão não sabe mais a quem procurar. O
P~efelto respode pelo que? Responde pelo transporte?
Nao. No caso específico de minha cidade, quem responde
é um negócio chamado Metrobel. No caso específico da
luz, quem responde é a Cemig. No caso da água é a
Copag, que é o órgão estadual Então o transporte, q.ue é
fundamental para a cidade funcionar, concordo com os
cole~a~ que aqui falaram, é fundamental, tem que ser
ad~!mstrado pelos homens ~leitos que respondem pela
regiao, Temos que dar condiçoes a eles de assumir a res
ponsa~ilidad~ da fi~a~ão da tarifa, ou o subsídio que vem
embutído. Nao subsídíar empresas, como acontece - sub
sidiar o usuário.

O vale-transporte, que é uma experiência que come
çou a funcionar em 'pequena escala, tem que ser ampliado.
E de que maneira? Com o poder local assumindo essa
administração. Entendo que uma das grandes coisas que
poderemos faz~r, a nível constitucional, me perdoem se
ínsísto nisso, e fazer com tudo aquilo que o Governo
Federal inventa em Brasília, temos a Politica Nacional
do Menor, Funabem, Fundação Nacional do Bem-Estar
do Menor; temos a Legião Brasileira de Assistência' até
o leite está sendo distribuído através do Governo' Fe
deral. Se não dermos poder ao Município, especificamente
no caso do transporte, se mudarmos a política, através des
se Conselho de Prefeitos, e dar-lhes recursos iremos con
tinuar talvez, aqui, no Congresso, ou como e~tá aqui pro
posto, fa~endo lei ordinária, para dizer o que é serviço
metropolItano. Acho que isso não irá levar a lugar ne
nhum, se a nível local esses assuntos não forem discuti
dos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr
president~,.eu ,gostaria de fazer uma proposta se V. Ex.á
me permítír: e que temos, agora, dois depoimentos que
consíderamos da maior importância tanto do Constituin
te Denísar Arneiro como do Colega' Manoel Castro.

· .o SR. PRESIDENTE (José Lins) - Aliás, o Cons
títuínte Manoel Castro está em primeiro lugar ...

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - E
eles falarão para três pessoas. Eu proporia aos nobres
Depoentes que deixassem para falar amanhã de manhã
porque teriam um clima melhor de debate e de assistên~
cía, Eu falei para pouca gente; mas para falar para 4
pessoas, _eu gostaria de submeter a minha proposta à
apreciaçao dos Colegas restantes.
· O SR. PRESIDENTE (José Lins) - ... porque o Cons

tituinte Fernando Santana é um bom ouvidor.
· O SR. CONS~ITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Sr. Pre

sídente, eu quena encaminhar neste sentido também.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Se os colegas con
cordam, (Pausa.)



112 Quinta·feira 9 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

o SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Se
eles consentirem, porque acho que seria mais proveitoso
para eles e para a nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Neste caso eu su
giro à Secretaria que inscreva os dois em primeiro lugar
para amanhã.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO - Eu con
cordo, Sr. Presidente. Eu só queria fazer uma intervenção
rápida, por sinal.

Senti que, em um certo momento, discutimos muito
qual seria o melhor mecanismo. Insisto em dois pontos,
que vou repetir amanhã, mas, quem sabe, eu os anunciando
hoje, os companheiros aqui presentes já podem pensar e
refletir sobre eles no debate de amanhã.

Volto a insistir na questão da prioridade. Eu citaria
até um exemplo que toca a todos nós. Hoje o grande tema
de discussão nacional é a Ferrovia Norte-SUl. Sem querer
entrar no mérito desse assunto, os investimentos previstos
para esta Ferrovia, se fossem aplicados alternativamente,
nos programas de transportes coletivos das grandes cida
des brasileiras, relação custo-benefício per capita seria de
tal natureza favorável esta segunda hipótese, que não
teria nem o que discutir. O que teremos a fazer é decidir
a nível de um Poder Legislativo que se respeitasse, e que
uma decisão dessa natureza fosse tomada. Não acredito
que ninguém de bom senso votará contra, se tivesse duas
alternativas de qual seria a prioridade a dar.

Outra questão também fundamental dentro deste con
ceito é de que foi dito, e tem que ser repetido perma
nentemente, e que todos tentam recusar esta realidade: o
custo da tarifa do transporte coletivo é proibitivo para
a população de baixa renda, que não consegue pagá-la.
Alguém terá que pagá-la. Ou então as pessoas irão andar
a pé quando for possível, e quando não o for, porque as
distâncias maiores requerem um esrorço Impossível de ser
atendIdo pelo ser humano, ele a faz uma ou duas vezes;
ninguém é atleta para fazer todos os dIas uma míníma
ratona. Então, isso irá terminar influenciando, como já
ocorre nos grandes centros urbanos brasileiros, na quali
dade do servíço prestado pelo trabalhador nas organiza
ções empresariais. Portanto, o problema do transporte não
é apenas responsabilidade do G<lverno, ele é responsabili
dade da comunidade como um todo, e aí envolvendo tam
bém os empresários e todos aqueles que detenham uma
parcela de responsabilidade em todo o sentido, em relação
à vida comunitária. Até amanhã.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A nossa reunião
de amahã será realizada às 10 horas.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 35 minutes.)

lo.a Reunião (Ordinária)

Aos três dias do mês de junho do ano de mil novecen
tos e oitenta e sete, às dez horas e cinqüenta minutos, em
sala do Anexo II do Senado Federal, reuniu-se, sob a
Presidência do Constituinte José Lins, a Comissão da Or
dem Econômica. O livro de presença, registrando as assi
naturas dos Constituintes Santinho Furtado,' Manoel Cas
tro, Hélio Duque, Virgílio Galassi, Vladimir Palmeira, Ivo
Mainardi, Luiz Marques, Rosa Prata, Albano Franco, Car
doso Alves, Luiz Salomão, Myriam Portella, Paulo Zarzur,
Edison Lobão, Irma Passoni, Assis Canuto, José Ulisses
de Oliveira, Roberto Campos, Gerson Marcondes, Victor
Fontana, Rachid Saldanha Derzi, Dirceu Carneiro, Bene
dicto Monteiro, Fernando Santana, Noel de Carvalho, Lézio
Satlher, Denísar Ameíro, Virgílio Guimarães e José Men
donça de Morais, não consolidou o quorum necessário, mas,

sendo a reunião apenas para discussão de matéria consti
tucional, deu por iniciados os trabalhos o Senhor Presi
dente. A seguir, solicitou o Senhor Presidente fosse dada
como lida a Ata da reunião anterior, que foi aprovada.
Tomou a palavra, para sua exposição, o Constituinte Vir
gílio Galassi. Após o tempo regimental do orador, o Se
nhor Presidente comunica aos presentes que a próxima
reunião da Comissão será no próximo dia oito de junho,
às dez horas. Nos debates seguidos à fala do Presidente,
usaram da palavra os Constituintes Manoel de Castro;
Denisar Arneiro, aparteado pelos Constituintes Luiz Sa
lomão e Irma Passoni; Myriam Portella, aparteada pelos
colegas Irma Passoni e Luiz Salomão e 'finalmente a
Constituinte Irma Passoni, aparteada pelo Constituinte
Fernando Santana. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente informa que a Secretaria da Comis~ão estará
à disposição de todos os Membros da Comissão para quais
quer informações, encerrando a reunião às onze horas e
quarenta e oito minutos. O inteiro teor dos trabalhos será
publicado, após tradução das notas taquigráficas e o regis
tro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Oons
tituinte. E, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy BaTres
dos .Santos, Secretária, lavreí a presente Ata que, depois
de Iída e aprovada, sera assinada pelo Presidente.

Anexo à Ata da lo.a Reunião (Ordinária), da
Comissão da Ordem Econômica, realizada em 3
de junho de 1987, às 10 horas e 32 minutos, integra
do apanhamento taquigráfico, com publicação
devidamente autorizada pelo Senhor Presidente da
Comissão, Constituinte .José Lins.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Havendo número
regírnental, declaro aberta a reunião.

Pergunto a V. Ex.as se há necessidade de ler a ata
da reunião passada. (Pausa.)

Então, vou submetê-la a voto.
Em votação.

Os Srs. ConstItuintes que a aprovarem queiram per
manecer sentados. (Pausa).

Aprovada.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Virgílio
Galassi.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GALASSI - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, estou vendo aqui a pauta
d?s trab~lhos para o fim-de-semana e da próxima. No
dia 6 de Junho, o Sr. Relator Severo Gemes fará a entre
ga, até às 24 horas, do parecer preliminar aos Membros
da Comissão. Como parece que não vai adiantar porque
os 'Constituintes não vão esperar sábado até à me'ia-noite
e possivelmente _domingo também, já estarão afastado~
dos trabalhos, nao seria prudente, Sr. Presidente - é o
que proponho - se dê mais um dia ao Relator? QU~ S. Ex.a
entregue no dia 7, domingo, à meia-noite, para que pos
samos receber na segunda-feira cedo. Não prejudica nin
guém, no meu.entender, e dará :uma pequena folga ao Rela
tor,. que, considerando a quantidade de serviço, só lhe po-
dera favorecer. .

Era o que tinha a propor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE' (José Lins) - A sugestão não
me parece interessante, porque, depois que o Relator en
tregar o parecer, vamos publicá-lo. De qualquer forma
não seria uma entrega imediata aos Srs. Membros d~
Comissão. Precisamos do dia de domingo para fazer a
multiplicação do texto e já à tarde, se possível mandar
dei~r nos eseanínnos idos gabinetes cu nas re~idências.
De qualquer modo, na segunda-feira, bem cedo, a Secre
taria estará aqui às ordens para entregar a V. Ex.as o
avulso, se por acaso não o tiverem recebido em casa.
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o SR. CONSTITUINTE VffiGÍLIO GAL~SSI - Sr.
Presidente não constava aqui essa observação do prazo
para publicação. Então, retiro a proposta. Está razoável.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Já poderi~ ficar
marcada para segunda-feira a reunião da Comissao. Na
segunda e na terça-feiras, dias 8 e 9, no item n.O 2, como
V. Ex.as estão vendo, vamos poder apresentar emendas,
ao mesmo tempo que vamos debater o parecer do Relator.
Então, poderíamos marcar uma re:u~iã<? para segunda
feira às 10 horas, solicitando as provídêneías da Secretana
neste sentido.

Concedo a palavra ao Constituinte Manoel Castro.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO - Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, combinamos ontem que volta
ríamos a falar hoje sobre a questão urbana e o problema
de transportes, o tema prioritário da nossa reunião de
ontem à tarde, que ficou incluída. Lamento que parte dos
nossos companheiros constituintes que estiveram na: reu
nião de ontem não estejam aqui, porque, na realídade,
entre as diversas intervenções, ouvimos de alguns com
panheiros uma observação muito repetida de que se estava
falando se descrevendo muito um quadro já conhecido de
todos, ~ que se falava muito pouco, que se sugeria muito
pouco a respeito das v~rdadeira.s Intervenções a serem
realizadas na Constituiçao com VIstas a questão urbana.

No meu entendimento, é ponto fundamental a falta
de compreensão da realidade da questão urbana. InexiBje
no Pais uma definição de prioridade com relação à questao
urbana. Em todos os problemas relacionados com a cidade,
a busca de intervenção é sempre realizada a partir dó as
pecto setorial. Discute-se a questão da segurança, da edu
cação e da saúde, também pontos básicos, como habitação
e transportes, mas sempre de um ângulo setorial. A prio
ridade absoluta em relação à questão da cidade inexiste a
partir de uma indefinição política. Comentamos ont6'~
_ e vale a pena ser aqui repetido - que as cidades brasí
lelros, principalmente as capitais, as grandes, ~idades, fica
ram até recentemente sem um comando político represen
tativo só superado pela própria Presidência da República,
que p~rmanece através de um sistema de eleição indireta.

No caso da eleição dos prefeitos recentemente realiza
da ainda assim esses prefeitos assumiram dentro de um
quadro de absoluta destruição de um esquema de uma sus
tentação administrativo e financeiro. Todos sabemos da
crise financeira da crise econômica que atinge a cidade, que
também tem uma conotação política. A receita das cidades,
os impostos passíveís de serem cobrados pelo municípi?,
particularmente o IPTU e o ISS, requerem um prestígío
que infelizmente, a área política municipal não consegue
ter 'para fazer a sua verdadeira cobrança, sob o pretexto
de que a carga tributária é elevada, sob o pretexto de que
se paga muito imposto. O Imposto Predial ,e Territorial Ur
bano, um imposto socialmente justo! na medida ~m q~e
deve pagar mais aquele que tem mais, mesmo aSSIm nao
é observado, porque as forças políticas atuam no sentido
de neutralizar qualquer iniciativa por parte do poder mu
nicipal. Essa indefinição de prioridades faz com que, mes
mo a nível da Assembléia Nacional Constituinte assistamos
permanentemente a reivindicações de natureza estadual,
regional, setorial, mas nunca a nível da cidade.

Causou-me espécie o fato de que uma entidade a nível
nacional, como é o caso da Associação Brasileira de Pre
feitos de Capitais, não tenha apresentado sequer :uma
única sugestão. Vejo a Bancada do Nordeste reunir-se
vejo a Bancada da Amazônia reunir-se, vejo a Bancada do
Brasíl-Cenbral do Sul as Bancadas estaduais pressionando
em relação a 'tudo q{re diz respeito aos interesses d-essas
áreas. No entanto, não vi sequer uma única voz protestar.
inclusive quanto à prioridade, por exemplo, da tao falada.

da tão comentada, da tão momentosa Ferrovia Norte Sul.
Os investim-entos previstos por essa ferrovia, superiores a 2
bilhões e meio de dólares, seriam recursos que, se aplica
dos nas grandes cidades brasileiras, prmcípalmente nas
grandes capitais, poderiam trazer um benefício a um
número incomensuravelmente maior de pessoas. No entan
to, as cidades não se pronunciaram a respeito. Existem
outros aspectos em que essa indefinição de prioridades se
consubstancia na prática. Por exemplo, o compulsório co
brado sobre o combustível, um dos pretextos de sua apli
cação seria o transporte coletivo urbano. No entanto,
nenhum centavo do PNB, nenhum centavo do empréstimo
compulsório sobre o transporte foi aplicado, em nenhum
instante, em qualquer cidade brasileira, em relação ao
transporte coletivo.

Discutimos muito ontem sobre formas de transportes.
Falamos sobre o uso do combustível a gás, falamos sobre
o problema da modernização da frota, sobre o transporte
através de energia elétrica, falamos em todas essas coisas.
A meu ver, não é fundamental, e não é o trabalho
desta Constituição, definir qual é o modelo de transporte
que devemos usar. Duas coisas são fundamentais em rela
ção ao transporte: a primeira, o reconhecimento inquestio
nável que o usuário, aquele que realmente necessita do
transporte coletivo, não pode pagar o custo da tarifa. A
tarifa é subsidiada nos maiores eixos urbanos do País 
no caso Rio e São Paulo, principalmente, onde o metrô e
o trem são subsidiados. No entanto, em todo o País, aquele
que se locomome através de ônibus paga uma tarifa aeíma
das suas possibilidades em relação à sua renda, paga um
valor caro, porque o Estado indiretamente, beneficia al
gumas áreas e se recusa sistematicamente a ter, inclusive,
um tratasnento diferenciado do transporte coletivo, atra
vés de incentivos interferindo no preço do diesel, que pode
ser controlado nas frotas urbanas, o problema de insumos,
o problema de equípamentoa etc.

Outra questão é a necessidade do investimento gover
namental. Sabemos que, salvo a frota de transporte cole
tivo por ônibus, os investimentos exigidos pelo setor de
transporte requerem necessariamente a participação da
União, já que os Estados -e, particularmente, os municípios,
são incapazes de atender a essa necessidade.

Falando destas questões principais, abordarei três
outros aspectos que considero extremamente importantes.
Ouvimos falar permanentemente, nas nossas subcomissões,
sobre o tema fascinante da gestão democrática da cidade.
Falamos muito em democracia nesta Casa, mas a democra
cia, para ser praticada, precisa de alguns instrumentos
fundamentais, entre eles ° planejamento. Não há como
se praticar a gestão democrática da cidade sem um posicio
namento em relação ao problema do planejamento urba
no. Destruiu-se neste País a questão do planejamento, sob
um pretexto ideológico. No entanto, toda a sociedade, toda
a comunidade paga as conseqüências da inexistência de
um planejamento não só que defina o ritmo de expansão
das próprias cidades, não só que oriente essas cidades como
devem crescer. O cust-o que pagamos pela falta de pla
nejamento recai sobre toda a sociedade. E, mais que isto,
não temos uma política de uso do solo urbano, nem só a
nível da cidade, não temos uma política que permita o
uso espacial do nosso solo, estabelecendo prioridades para
cidades desse ou daquele tipo, desse ou daquele tamanho,
dessa ou daquela localização. Falou-se muito, ínelusíve,
sobre a necessidade de parar o crescimento de algumas ci
dades, falou-se das conseqüências dos crescimentos ímen
suráveis de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. No
entanto, as nossas grandes cidades - Recife, Salvador,
Fortaleza - hoje, em termos proporcionais, apresentam
uma quantidade de pobreza absoluta, assustadora, em
relação à própria qualidade de vida no interior. Portanto,
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há necessidade do estabelecimento de uma política de
planejamento não apenas dentro da própria cidade, como
torna-se indispensável a definição nacional de uma polí
tica em relação a uma política urbana.

Outro ponto extremamente debatido na nossa Sub
comissão, que tem a ver com a Comissão da Ordem Eco
nômica como um todo, é o aspecto da desapropriação.
Afirmou-se e reafirmou-se, a nível da Subcomissão, que a
desapropriação não poderia ser feita a não ser em dinhei
ro, inviabilizando, de uma vez por todas, a qualidade das
administrações municipais. É impossível, neste País,
se administrar cidades sem cuidar, sem que o município
tenha um poder instrumental no que diz respeito à desa
propriação. Toda a discussão voltada sobre o valor relativo
da terra é inconseqüente daqueles que não têm experiên
cia, de fato, no que diz respeito à administração muni
cipal.

Outro ponto também aqui abordado, que anotamos e
voltamos a enfatizar, é a necessidade de um Sistema Fi
nanceiro de Habitação a nível nacional. O Sistema exis
tente anteriormente, com todas as suas falhas - e foram
muito mais falhas de forma do que de conteúdo -, o uso
indiscriminado dos recursos, tanto do FGTS quanto da
poupança, para outras finalidades que não fossem o pro
blema habitacional e a infra-estrutura urbana, é conse
qüência do agravamento da crise habitacional nas cida
des brasileiras. Sabemos que grande parte desses recursos
foram desviados, mas se hoje requer não só 8 exclusivida
de de aplicação de recursos dessa natureza, como ainda
se faz necessária uma parcela adicional, porque os custos,
tanto do FGTS como da caderneta de poupança, impõe
a exístêncía de outra fonte de recursos orçamentários a
fundo perdido, principalmente para programas habitacio
nais de baixa renda.

Estas, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, as considera
ções que trazemos à elevada consideração da Comissão da
Ordem Econômica, porque entendemos que o relatório da
Subcomissão não retrata os debates ali realizados, e essas
questões estão a exigir não só a conscientização como um
posiclonamento, uma atitude de todos nós, para que a
nova Constituição contemple a definição de prioridades,
tanto para a questão urbana como para o problema do
transporte coletivo urbano.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
nobre Constituinte Denizar Arneiro.

O SR. CONSTITUINTE DENIZAR ARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, embora não sejamos efeti
vos nesta Comissão, e sim um simples Suplente, temos da
do a nossa contribuição e nossa presença efetiva, por en
tendermos que esta Comissão é uma das mais importantes
desta Assembléia Nacional Constituinte.

Entretanto Sr. Presidente, parece que isto não está
sendo observado pela Casa, pelos Srs. Constituintes, e até
pela imprensa. Se levarmos em consideração que o nosso
Pais, que tem hoje 28% do povo morando no inte:.i0r e
72% já nas pandes cidades, chegare~os_a c,onclusao de
que o mais Importante para este pa~s n8;0 e a refor1?a
agrária é a reforma urbana. Esta, sim, e que vai criar
proble~as para o País nos próximos 20/30 anos. Foi dito
aqui, por muitos dos companheiros, que os Estados Uni
dos têm hoje 3 a 4% de sua população no campo, o resto
está nas cidades - e vai ocorrer com o Brasil o mesmo.
O nosso companheiro Cardoso Alves foi muito feliz
quando disse que as luzes dos televisores chamam o
povo do campo para as cidades, e é mais que natural, por
que todo mundo deseja conforto, embora não ache esse
conforto .na cidade.

Então, a nossa Comissão deveria ter maior atenção
de todos os srs. Constituintes e também, vamos dizer, da
queles que foram responsáveis pela elaboração do nosso
relatório final.

Esteve aqui, ontem, a Constituinte Irma Passoni, que
falou muito sobre São Paulo; temos aqui o nosso com
panheiro Manoel Castro, que foi Prefeito na Bahia e falou
muito de Salvador. Vou falar alguma coisa sobre a minha
cidade, que conheço, o Rio de Janeiro.

A experiência do Rio de Janeiro é uma das mais dra
máti-cas possíveis em termos de transporte urbano. Não
podemos dizer aqui o que seria ideal para a resolução
do problema do transporte urbano numa cidade como a
do Rio de Janeiro, São Paulo, e o que será Salvador, Reci
fe, Porto Alegre, Fortaleza. Só temos a dizer que no Rio
de Janeiro houve uma experiência, feita pelo Governo an
terior, que resolveu, em determinado momento, encampar
16 empresas particulares, das 40 que operavam no Rio de
Janeiro. Pelo que observamos, a experiência foi catastró
fica. Não veio em benefício daquilo que esperávamos, em
benefício do povo, da população, de quem necessitava de
transportes. Houve um empreguismo muito grande nessas
empresas; aquelas que tinham 2.100 ônibus, hoje estão
desfalcadas de mais de 800 ônibus, estão servindo de almo
xarírado para outros ônibus, por vários motivos. Primeiro,
o governo não tem dinheiro para comprar peças de repo
sição; segundo, não existiam peças naquela oportunidade'
terceiro, existe uma desídia, mesmo por parte dos empre~
gados encarregados de cuidar daquelas empresas.

Então, fazemos uma pergunta: é interessante que o
transporte urbano seja todo ele feito pelo governo? Seja
todo ele estatizado? Esta resposta não podemos dar mas
vamos continuar fazendo uma análise daquilo que ~imos
e conhecemos.

Transporte urbano é muito difícil de ser realizado. Fa
lou-se que talvez a solução fosse integrar o Metrô e a
Rede Ferroviária Federal à CBTU. Realmente se é trans
porte urbano, deveria existir um comando só' para poder
existir também um cobrador só; depois, fosse' feita a dis
tribuiç.ão, en~re os vários modais de transporte, daquilo
que f?l recebido em termos de tarifa. Esta, é a nossa ím
pressao.

Sabemos que a iniciativa privada, Sr. Presidente tem
muito mais condições de administrar um negócio difícil
como o transporte coletivo. Conhecemos de perto esse pro
blema. Sabemos que o português, dono da empresa às cin
co horas, antes de sair o primeiro ônibus, está lá' exami
nando qual o veículo que tem condições, qual o limpador
de pára-brísas que está em condições, qual a quantidade
de óleo que tem, a situação do pneu.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - V. Ex."
me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE DENIZAR ARNEIRO - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Não é
só ônibus. Houve, no Brasil, uma estrada de ferro cha
mada Companhia Paulista de Estradas de Ferro, adminis
trada por particulares - era propriedade particular, por
tanto - que tinha algumas características muito síngu
lare s: era a estrada de ferro mais pontual que já houve
no Pais. Há até certa legenda em São Paulo, segundo a
qual o fazendeiro que tinha fazenda à beira da Paulista
de Estradas de Ferro acertava o relógio quando o trem
passava, tamanha a sua pontualidade. Era de uma lim
peza exemplar, com carros-dormitórios, com restaurante,
enfim, uma companhia de estrada de ferro que se igua
lava as melhores do mundo, evidentemente, mutatls mu-
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tandis, dada a pobreza do Brasil, guardadas as nossas pro
porções. Não era o trem bala, mas era uma companhia
excepcional. Pois bem! Em 1961, foi desapropriada pelo
Governador Carvalho Pinto, na melhor das intenções, e
até hoje se arrasta a indenização dos antigos proprietá
rios da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro.
Mas, hoje é uma estrada de ferro semelhante a todas as
estradas de rerro do País. Em outras palavras, impontual,
suja, quebrada, com trilhos defeituosos, sem prestar ne
nhum serviço à altura do nosso tempo e da nossa civi
lização. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro é o
exemplo típico da excelência da administração privada e
da íncapaeídade, da ineficiência da administração públi
ca. Está lá para quem quiser ver. jiJ uma pena que os Srs.
Constituintes não tenham conhecido, na década de 40/50,
a Companhia Paulista de Estradas de Ferro.

O SR. CONSTITUINTE DENIZAR ARNEIRO - Agra
deço ao nobre Constituinte cardoso Alves a contribuição,
que vem de encontro ao nosso pensamento. Pela respon
sabilidade que o oovemo tem no transporte público, prin
cipalmente urbano, deve levar em consideração que não
é bom gestor, e deve delegar àquele que o é.

Como ia dizendo, isso no Rio de Janeiro é feito. A
maioria das empresas de transporte sãC!, operadas pel0!l
seus proprietários, por portugueses. Est~o l~ d~ manha
cedo examinando o onibus na hora de sair, Tem interesse
no resultado final, têm interesse em algum lucro. Nao
podem trabalhar de graça, têm que ter lucro. Para ter
lucro suas empresas devem ter também condições de ope
rar. éomo? Tendo a sua rentabiíldade.

Sr. Presidente, se levarmos em consideração o que foi
dito aqui, que CBTU, hoje detentora dos ramais da Rede
Ferroviária Federal, tem, em termos de linhas, quase 400
km somente operando os subúrbios do Rio de Janeiro,
vamos ver que o custo da passagem para a CBTU é de
Cz$ 30,00 por passageiro. Entretanto, são cobrados CZ$ 3,00.
Só 10% do custo cobrado. Com os Cz$ 27,00 de diferença
quem entra é o Governo, que, mensalmente, entra e cobre
essa diferença. Não ocorre o mesmo com os ônibus, com
aquelas empresas que operam particularmente. Têm que
operar na sua tarifa e ter dali o seu resultado.

A solução já existe. Nós, na nossa subcomissão, apre
sentamos uma idéia, exatamente o art. 24, § 3 o:

"§ 3.0 A lei definirá mecanismo para implan
tação imediata do sistema nacional do vale-trans
porte, com aplicação obrigatória em todo o terri
tório nacional."

Tem que ser obrigatório, Sr. Presidente. Deixando por
conta dos sindicatos, nos seus acordos de trabalho, faze
rem inclusão nas suas exigências, não conheço nenhum
sindicato de trabalhadores que a tenha feito, estão plei
teando outras coisas, não estão preocupados com o trans
porte do seu operário, não estão preocupados com os pas
sageiros e Com o povo em geral, porque, estivessem, todos
eles, nas decisões coletivas de trabalho, as suas exigências
seriam que o transporte fosse uma das coisas mais impor
tantes a serem incluídas ali. É uma obrigação do empre
sário participar do transporte do seu operário, que vem
de duas horas de transporte - como foi dito aqui, com
muita felicidade, pela nossa companheira Irma Passoni
- que, quando chega ao trabalho, tem uma produção mui
to menor do que ~ aquela que se devia esperar, ele tem
25% a menos, na segunda hora 15%, assim, até que ele se
integre realmente. Por quê? Porque ele vem traumatizado
da forma como chegou ao trabalho, com um transporte
precário, deficiente e, infelizmente, podemos dizer, da pior
qualidade.

Como disse, tivemos a experiência do Rio de Janeiro,
que foi catastrófica, foi infeliz e não deu certo. Hoje, não

sei a decisão que o atual governo vai tomar, mas tenho a
impressão de que, se não devolver as empresas à iniciativa
privada, vai ter mais déficits, porque não tem nenhuma
companhia que explore o transporte urbano em capital
ou cidade grande que não seja deficitária. Por que são
deficitárias, Sr. .Presidente? Porque está faltando que o
governo complemente aquilo que é necessário ao seu fun
cionamento. Por isso, também terá que ser complemen
tado, dentro de um controle rígido, que poderia ser feito
pelo sindicato dos trabalhadores, poderia ser examinado,
porque, como disse aqui, com muita propriedade, o pre
feito de Curitiba, é preciso que alguém acompanhe as
planilhas que são feitas.

Sou empresário. É uma necessidade que aquele que
utiliza transporte, aquele que utiliza o serviço, também
acompanhe as planilhas. Não podemos defender, dizendo
que o empresário brasileiro é um empresário de primeira
linha como empresário nenhum no mundo é, como tam
bém operário nenhum é. O operário também faz a sua
gazeta, se puder, na hora de comida, demorar mais cinco
minutos, demora. O empresário também faz as suas gaze
tas, em termos de fazer as suas mutretas, o que é natural
em todos os lugares do mundo. Só que no Brasil atingiu
um volume tal que não é possível a economia mais agüen
tar. Hoje temos uma economia paralela em termos de
40%, quer dizer, 40% do PIE, sobre os quais não se paga
imposto. Não há País nenhum que consiga resistir a isso.

Sr. Presidente, é uma necessidade que essa situação
seja resolvida. Dizer-se aqui, como foi dito, que se gastou
em Recife 400 milhões de dólares para se construir um
metrô que hoje transporta 100 mil pessoas, que se gastou
300 milhões de dólares em Belo Horizonte, como foi dito
aqui por um companheiro mineiro, que transporta 20 mil
pessoas, então, não adianta fazer esses investimentos esta
tais nesse volume, porque não vamos chegar a nada e não
vamos resolver o problema de transporte para as áreas
urbanas.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Permite
me V. Ex.a um aparte?

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO - Ouço
V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Nobre
Constituinte Denisar Arneiro, só para relembrar à comis
são que desde ontem estamos discutindo questão do trans
porte público, e parece que está provado que, ou tomamos
a linha de direção de que o transporte público é um direito
do cidadão, porque, como conseqüência, vem o trabalho,
vem a locomoção a nível de assistência médica e assistên
cia em todos os setores, ou colocamos a questão como
direito a um transporte digno, ou vamos tentar resolver
o problema das empresas transportadoras. Como tal, pri
meiro vamos garantir o princípio do direito ao transoprte,
esse tem que ser garantido acima de qualquer coisa. Em
segundo lugar, não consegui dedicar muito tempo à pes
quisa do transporte urbano, mas tive algumas informações.
Talvez V. Ex.a, que esteve na comissão estudandó, esteja
mais bem informado. Nas grandes cidades do mundo, como
Paris e outras, o transporte é estatal, justamente porque
é muito difícil, como V. Ex.a mesmo colocou a passagem
custa CZ$ 30,00, o passageiro paga Cz$ 3,00' e o resto é
coberto.

Está aprovado, então, que o transporte público é um
serviço essencial e um direito primordial dos trabalha
dores, porque é condição para o trabalho. Então, não dá
para pensar que num transporte se possa ter o preço da
passagem, que inclui a conservação: do veículo, o paga
mento justo do salário do motorista e do cobrador, a
recolocação da frota gradativamente e, ainda o direito
que o empresário tem de obter o seu lucro -' não estou
questionando isso. Será que é possível, em qualquer país,
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fazer-se um processo de transporte público através de
empresas particulares?

O que V. Ex.a está colocando parece-me inviável:
garantir-se a recomposição da frota, garantir-se um bom
transporte públicõ e garanti-se ainda o lucro, apenas pelo
transporte do ônibus. Em qualquer cidade maior, não co
nheço muito, mas há essa informação direta, primeiro
deve haver uma integração. Não dá para colocar apenas
o transporte via-ônibus. O metrô é essencial, o trem é
essencial, só que precisa ter uma integração, e esta pre
cisa ser assumida. E também nas áreas metropolitanas,
que são diferentes. de um pequeno município. Nas gran
des areas metropolitanas, onde se entroncam vários muni
cípios e vários sistemas de transporte, parece-me que não
dá p.a~a fazer, ~ não s~r subsidiado mesmo. Tem que ser
subsídíado. Sera que da para passar para a empresa pri
vada essa sustentação dentro desses critérios? Parece-me
que não.

Vejo que essa degradação do serviço público está nos
desafiando, que o transporte público deve ser estatal. A
solução final é esta, deve ser sustentada.

Existe a proposta de um imposto-transporte: os que
usam carros pudessem contribuir para uma melhoria do
transporte público de massa, para compensar, isto é, quem
está com seu carro está ajudando a compensar a passagem
de quem não poderia pagar o suficiente.

Esse imposto seria repassado para a empresa através
do quê? Aí nos foi colocado um desafio.

O .SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO - Agra
deço a nobre Constituinte Irma Passoni a intervenção.
Sinto-me muito feliz quando V. EX.a diz que temos que
decidir se é direito ou se é obrigação.

_ Te~ho uma e:n.!enda, apresentada na subcomissão, que
nao sei por que nao foi aproveitada, que diz exatamente:

"O transporte urbano é um direito do cidadão
e uma obrigação do Estado."

Está escrito na minha proposta que é um direito e uma
obrigação. Divergimos quanto à exploração do sistema ...

A SRA. CONSTITUINTE mMA PASSONI - Por quê?

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEmO - Por
que, como disse, no Rio de Janeiro, tivemos uma expe
riência catastrófica. O Governo encampou dezesseis em
presas que vinham, bem ou mal, servindo muito melhor
do que agora, e o empresário tendo algum resultado em
tarifas que a própria OPTC tem. O que ocorreu? Esse em
presário estava sobrevivendo. Para conseguir sobreviver,
tem que segurar seus custos o máximo possível, o que não
ocorre exatamente na parte governamental. Nessas 16
empresas que o Governo encampou, as que tinham 400,
500 empregados, passaram a ter 1.200 empregados, e os
ônibus diminuíram. Por quê? Porque quebraram, por que
não repuseram suas peças, não repuseram as frot/lS e o
Governo, sem crédito para poder melhorar suas frotas, se
viu envolvido demagogícamente, sendo que seus motoris
tas passaram a ter direitos que, na iniciativa privada, se
procurava evitar que alcançassem aquilo, tanto que os
motoristas não querem voltar atrás. Reconhecemos que
existe excesso de oferta, reconhecemos também que Q
problema social brasileiro precisa ser resolvido. Entretan
to, faço uma pergunta: como é possível o Governo man
ter uma situação em que ele aumenta o emprego, aumen
ta o número de empregados, mas não dá condição para
que aquela empresa tenha um serviço eficiente de aten
dímento à população?

A SRA. CONSTITUINTE mMA PASSONI - Como é
que dá para um trabalhador agüentar, se 30% de seu
salário são gastos em transporte?

o SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEffiO - Por
isso estou defendendo o vale-transporte. A única solução
é esta: os sindicatos têm que Se ater mais a esse pronle
ma; quando for discutir com os patrões assuntos sala
ri ais, as reivindicações salarías, as reivindicações dos em
pregados, é necessário que um dos primeiros itens que
ventilar seja é um direito e uma obrigação. Então o
patrão tem que assumir uma parte substancial do valor
do transporte. Por quê? Porque também o patrão vai-se
adaptar à necessidade. Como já disse em nossa subcomis
são, é muito fácil, muito cômodo para o patrão pôr no
jornal "precisa-se de datilógrafo". No Rio de Janeiro, os
datilógrafos de Copacabana, de Botafogo, de OlM'ia, de
Madureira soe inscr-evem e fazem a prova e, naturalmente,
o 'que ele vai fazer? Vai procurar a melhor datil:ógrafa
aquela que se apresenta melhor, só que ela mora em Co~
pacabana. Mas a firma dele é em Olaria, e no momento
em que el tiver que pagar parte dessa passagem, tenho cer
teza de que vai pôr no anúncio "precisa-se de datilógra
fa, dando preferência a quem more na região Ieopoldt
nense, como Olaria, etc.". O que ocorrerá? Três coisas
importantes: primeiro, o trabalhador vai ter menos tem
po dentro do transporte e, assim, quando ele chegar ao
seu trabalho, vai ter mais produção, porque não vai ficar
duas horas, mas apenas meia hora dentro do transporte:
em segundo lugar, o patrão vai pagar menos; em tercei
ro lugar, o empregado também vai telr condições de es
tar com sua família mais tempo, e isto é muito impor
tante.

Cito o caso do Japão: o japonês não está preocupado
com seu transporte de carga, em termos de vagões, em
termos de estrada de ferro. Está preocupado em trans
portar em trens o homem, porque ele considera. que a
melhor e maior importante máquina do mundo é o homem,
este é que tem que chegar à fá:brica e apertar o botão na
hora certa, para a indústria poder ter a condição neces
sária. Então, ele faz com que seus trens sejam velozes e
baratos, para permitir à economia japonesa chegar às
condições a que chegou. li: o que temos de fazer em nosso
País: dar preferência a um melhor sistema de transpor
tes. Não considero que estatizar todo o transporte seja o
essencial. Podemos até ter uma situação híbrida, porque
vamos medir a eficiência de um com o outro.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Mas que
não haja a ínterterêncía do particular, como em São
Paulo. V. Ex.a sabe que em São Paulo manda maís o em
presário particular do que os órgãos públicos, que preci
sou de ação judicial para poder ter acesso às plamilhas
que V. Ex.a mesmo defendeu.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO - Isso
aí é uma distorção que no Brasil precisa acabar.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Permite
me um aparte? (Aquiescência do orador) - Nobre Cons
tituinte DeniSar Arneiro, V. Ex.a vem apresentando uma
longa justificativa para suas teses com muitos argumen
tos, com os quais até concordo. V. Ex.a invocou, COmO um
mau exemplo, o processo de encampação das empresas
de ônibus no Rio de Janeiro, que V. Ex.a acompanhou,
mas que taívez não estej a informado de todas as suas
nuanças, para poder desqualificar como um processo mal
sucedido. Em primeiro lugar, creio que V. Ex.8 concorda
que não há nenhuma cidade no Pais onde a situação do
transporte públíeo seí a tão escandalosa como no
Grande Rio, na medida em que cobravam as tantas mais
elevadas de todo o País e oferecíam um serviço de pés
sima qualidade, mantido por um processo conduzido pela
iniciativa privada, que tinha a capacidade de dirigir
poder concedente, o órgão responsável pela concessão e
pela permissão. Isto foi, de certa forma, a motivação que
levou o Governo do Estado, na administração passada, o
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Governo Leonel Brízola, depois de Inúmeras tentativas
de negociação, de moralizar, com a própria iniciativa pri
vada, o setor, a assumir aquela atitude extrema. V. Ex.a.
talvez tenha omitido, no seu raciocínio, situações muito
críticas que se passaram, sobretudo no ano de 1986, que
foi exatamente o congelamento das tarifas, motivado pelo
Plano Cruzado, e o surgimento, a proliferação do ágio no
setor de peças, na reposição de material rodante. De modo
que isso praticamente inviabilizou esse processo, na medí
da em que o pneu, por exemplo, passou a custar o dobro
do seu valor de tabela. Uma empresa do Estado, evidente
mente, não podia pagar ágio, uma empresa do Estado não
tinha condiões de, tentando moralizar a principal dístor
ção do serviço público do Rio de Janeiro, o turno único,
a forma de escravidão com que os empresários do setor
de transporte público coletivo, no nosso Estado, subjuga
ram os trabalhadores do setor de transporte, era um com
promisso do Governo do Estado de eliminar o turno único,
eliminar esse sacrifício que põe em risco a vida dos traba
lhadores que são transportados. E foi conseguido durante
esse período, com um aumento de custo conseqüente, que
também não pôde ser repassado às tarifas. De modo que
tudo isso contribuiu para dificultar a situação econômíco
financeira das empresas.

E o que se observa hoje? É o retrocesso desse pro
cesso. Não é a tentativa de investir nesta estratégia, que
V. Ex.a. definiu muito bem, que seria ideal: a convivência
do setor público com o setor privado sob a forma de
permissão, no sentido de estabelecer um paradigma, de
estabelecer padrões de comparação sobre quem está seno
do mais ou menos eficiente, inspirando medidas corretivas
num ou noutro setor. Apenas solicito a V. Ex.a., não que
retifique sua posição, porque tenho que respeitá-lo, mas
que pondere sua argumentação, no sentido de temperar o
seu argumento com a realidade crítica que vivemos, em
vista da ilusória situação criada pelo Plano Cruzado, que
prometia inflação zero, que prometia estabilidade de pre
ços e tarifas, e, na verdade, não foi capaz de conter a evo
lução dos preços dos insumos dos transportes coletivos
em todo o País.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO - Agra·
deço ao nosso companheiro Luiz Salomão o aparte, que s6
veio enriquecer aquilo que vinha dizendo. Somente direi
que realmente uma pequena parte, com essa encampação,
deve ter sido beneficiada: exatamente os empregados das
empresas, porque, se o nobre Constituinte for à Estação
Menezes Cortes, correr os passageiros que ali estão hoje,
e perguntar àqueles que são usuários, que são dezenas,
talvez centenas de milhares de passageiros, naquelas filas
imensas que se formam ali, se estão satisfeitos hoje com
a situação, ou se preferiam que retornasse à situação ante
rior; a resposta não será de 98%, mas de 100%, de todos
aqueles que ali estão, que não estão satisfeitos, porque
piorou muito o serviço. Foi a constatação que fiz, porque é
da minha área.

É necessário se ache também solução. O Governo Fe
deral aumenta, por intermédio do CIP, o preço do veículo,
aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do peso
soal, o que é natural, porque há inflação, aumenta o preço
das carroçarias, dos pneus, enfim, aumenta tudo. O Go
verno Federal autoriza os aumentos e depois determina que
Os prefeitos, estes sim, aumentem as tarifas.

É uma injustiça que se pratica com o político prefeito,
quando ele não tem poder nenhum de conter os custos,
mas tem o ônus de ser obrigado a aumentar a tarifa. Deve
mos achar solução, ou nesta Constituinte, ou dentro de
leis ordinárias, para que se tire esse encargo do prefeito,
enquanto o Governo Federal comandar os custos.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lima) - V. Ex.a tem a
palavra, pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Levanto,
Sr. Presidente, uma questão que se refere à subcomissão,
e depois remeto à Presidência.

Tivemos um problema na Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária, a agressão a dois
jornalistas - Sérgio 'Marques, da Globo, e Márcio ohaer,
da Folha de S. Paulo, no dia da votação do parecer.

Segundo o Constituinte Edison Lobão, foi encaminha
do expediente à Presidência, que já respondeu a S. Ex.a
- e lamento que o Senador Edison Lobão já se tenha au
sentado desta reunião, pois poderia nos dar a informação
- que novamente remeteu ao Constituinte Rachid Salda
nha Derzi e ao Constituinte Fernando Santana, para enca
minhamento de solução. Só que até o momento não temos
nenhuma informação sobre a decisão final.

Então, recorro à Presidência, para que as medidas que
foram tomadas, primeiro, sejam dadas ao conhecimento
desta comissão, porque a subcomissão não existe mais, e
ao conhecimento dos jornalistas.

Não podemos deixar passar como se nada tivesse aeon
tecido. Foi uma agressão séria, por parte de funcioná
rios do Senado, que não podemos permitir. Solicito a
V. Ex.a informações sobre quais foram as medidas torna
das pelos Constituintes Rachid Saldanha Derzi e Fernando
Santana quanto a esse encaminhamento por parte do Se·
nador Edison Lobão.

Por outro lado, também encaminharei à Presidência,
ao Dr, Ulysses Guimarães, um pedido de anulação da reu
nião em que se processou a votação do parecer da Subco
missão da Política Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária.

O Constituinte Ulysses Guimarães já encaminhou ao
Constituinte Edison Lobão, e este, parece-me, já despachou
só que não tenho conhecimento desse despacho. Solicitó
que seja dado 'Conhecimento aos membros desta comissão
e a mim qual foi a decisão desse pedido de anulação da
reunião.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Esta matéria, eví
dentemente, não é da alçada da comissão. No entanto, se
V. Ex.a. encaminhar um pedido por escrito, tentaremos con
seguir as respostas que foram dadas e encaminhá-las a
V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Entendo,
Sr. Presidente, não existindo mais a subcomissão, que foi
incluída nesta comissão, passa a ser responsabilidade des
ta os encaminhamentos.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Não, o Regimento
não prevê nada disso. De qualquer modo, a Presidência
terá o maior prazer em atender, contanto que V. Ex.a
ponha, realmente, a questão de ordem por escrito, para
que possamos caracterizar melhor e adotar as medidas
cabíveis.

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

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
nobre Oonstítuínte Cardoso Alves.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Pre
sidente, estou recebendo aqui algumas instruções. Solicito
a V. Ex.as me conceda a palavra posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Passarei adiante
e voltarei a chamar V. Ex.a

Tem a palavra a Constituinte Myriam Portella.
A SR.a CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

Sr. Presidente, nobres Constituintes, comunico à Comissão
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que o Prefeito de Teresina se encontra, neste momento,
com o Palácio da cidade sitiado pelos "sem-terras". Isso
é resultante de quê? De que, ao longo destes anos, não
foram dados à administração municipal aqueles instru
mentos necessários para que o Poder municipal solucio
nasse esse problema.

Pude constatar, com muita tristeza, que na Subco
missão da Questão Urbana e Transporte não houve o
menor interesse em se dotar as municipalidades dos ins
trumentais, dos mecanismos necessários para que soe solu
cione o problema da terra urbana.

Coloquei, muitas vezes, que havia uma correlação entre
a definição da propriedade, quer urbana, quer rural, com
o problema da questão urbana; que havia uma correlação
entre a questão urbana e a questão rural; que o pro
blema da cidade é agravado pela problemática da migra
ção rural. Quando assim me pronunciava, havia sempre,
por parte dos constituintes, uma ligeira aversão para
se tratar o assunto.

Se não dermos uma definição à propriedade privada,
se não dermos uma conotação objetiva, clara e concreta,
que o interesse social de'ye .prevalecer ~obre o in~ere~se

individual e particular, nao Iremos solueíonar, no âmbito
desta Constituição, os graves problemas que afligem o
campo e a cidade.

Existem no Brasil dois grandes barris de pólvora:
o campo e ~ 'Cidade. Não podemos deixar de considerar
que 70% da população brasileira é urbana e que a cidade
deve ser de todos, não deve ser privilégio de poucos.
O que ocorre? Quando se procura discutir que o imposto
deve ser progressivo; que o munícípío deve contar com
aquelas terras de expansão das fronteiras urbanas; que
o usucapião deve ter Jm prazo menor;. que a desapro
priação não pode e nao deve ser em din?-eIro, senao, o
poder público nunca vai poder desapropríar, e sera um
comprador como outro qualquer; quando se procura tratar
de todos estes problemas, não se consegue definir, ou
se define uma posição em favor daqueles que têm, e nunca
em favor daqueles que não têm.

De modo que faço um apelo a todos os constituintes,
para que nos adentremos nestes problemas e procu~emos

solucioná-los, porque não é mais possível ficar a CIdade
apenas restrita às mãos de poucos.

Tratou-se da enfiteuse na Subcomissão da Questão
Urbana e Transporte, e o que ocorreu? Havia sempre uma
farsa procurando dar uma tintura e um tom de que se
estav~ querendo tirar a terra do. pobre e do ~ar.ente,
quando, por detrás disso, sub-reptlcíamente, su?IImmar
mente, o que existia era a procura de defesa dos ínteresses
de empresários e donos de terras.

Procura-se extinguir o instituto da e~iteuse, m.as os
pobres e aqueles que têm os terrenos torerroe na perírería
da cidade não vão aproveitar ~sa extinção,_ porque nao
pagam o foro, não constroem, nao vendem, nao resgatam,
então, não pagam laudêmio.

Então, o que acontece? Vamos privatizar a ter:a .do
domínio público, que ~€nde às pre~eituras os laud~ml?S
e o resgate, e vamos prrvar as preteíturas das mU~~Clpa!.i
dades, que já estão à mingua de recursos, que ~a esta;o
à beira de falência, de um r~ndimento que yodena servir
para toda a comunidade. Sao essas questões que te~os
de ver e tratar com a maior seriedade, com o maior
espírito público procurando não visar os interesses pró
prios, porque o' povo brasileiro espera por mudanças.

Se não avançarmos em institutos, em mecanismos
que possam dar ao povo uma melhor 'Condição de vida,

teremos decepcionado todo o povo brasileiro, que espera
de nossa parte uma postura de avanço, uma postura
de mudança.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - V. Ex.a
me concede um apart-e? (Assentimento da oradora.)

Nobre Constituinte, enalteço sua visão inicial sobre
a questão da articulação do problema da cidade e do
campo, do problema fundiário no campo e na cidade,
que, de fato, não têm sido tratados de maneira articulada,
e sim de maneira estanque, como se fossem problemas
independentes. Este, obviamente, o primeiro requisito para
o encaminhamento correto da questão da moradia, da
questão do local para produzir e trabalhar.

Imagino, inclusive tenho emendas nesta direção, que
a função social da propriedade, que alguns preferiram
chamar de obrigação social, tanto da terra urbana como
da rural, ainda que haja características um pouco dife
rentes, deve contemplar o mesmo objetivo de atender às
necessidades do ser humano e da sociedade.

Neste particular, merece um tratamento equivalente,
isto é, sempre que o interesse público se impuser, é neces
sário que o Poder Público esteja dotado de instrumentos
adequados para assumir e redistribuir a propriedade da
terra, tanto urbana quanto rural.

A nossa proposição é no sentido de, a exemplo do
que se fez na Constituição de 1967, permitir a utilização
de títulos públicos para o pagamento das indenizações
em desapropriações de terras rurais. Deve-se dar essa
faculdade ao Poder Público, sobretudo aos Estados, em
casos de projetos de reforma urbana. É muito impor
tante frisar, para evitar-se uma deturpação dos objetivos
dessas propostas progressistas: ninguém está interessado
em desapropríar o terreno do "fulaninho", do operário,
ou mesmo do empresárío, que o tem ou para si ou para
sua famílía, porquanto isso não resolveria, absolutamente,
o problema urbano, pois não permitiria o remanejamento
da malha urbana, Todavia, aplícar-se-ía àquelas glebas
enormes que servem apenas como reservas de valor no
processo de sspeculacão imobiliária; que impedem o avan
ço da cidade; que não têm sequer valor de mercado, por
quanto têm um valor prospectivo que só o proprietário é
capaz de avalíar,

Neste momento da Constituinte, devemos nós, mem
bros desta Comissão, rerletír sobre a necessidade de dotar
o Poder Público de eapaeídade para efetivamente admi
nistrar a cidade, o solo urbano, que apresenta sítuações
verdadeiramente dramáticas.

Vou citar apenas o caso do grande Rio, da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, que é o meu Estado, onde
vivo e conheço relatívamente bem.

Nos 14 municípios da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro há de acordo com levantamentos do IBGE,
nada men~s .do que 1 milhão e 200 mil lotes vazios.
Se imaginarmos uma única família em cada lote, repre
sentaria uma população de 6 mílhões de pessoas que po
deriam estar vivendo em condições dignas, em contra
posição a um quadro dramático de_ favellzação, que.lá
atinge cerca da um terço da população urbana da Reglao
Metropolitana do Rio de J,aneiro.

E,sse quadro tem-se revertído. Os loteamentos clan
destinos prolifera-ram não só na Região Metropolltana
do Rio de Janeiro como em todas as regiões' metropoli
tanas de todo o País, de maneira absurda, em vísba da
'Cumplicidade que se acabou criando entre as adminis
trações municipais e os loteadores. Os prefeitos, à mingua
de recursos, como V. Ex.a bem frisou, aceitaram trans-
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formar terra rural em terra urbana, para poderem arre
cadar um pouco mais de IPTU. A conseqüência é uma
malha urbana desconectada, onde se tornam inviáveis os
investimentos em infra-estrutura. Não é só o transporte,
como disse o nobre Constituinte Denísar Arneiro. :É a
questão do saneamento, da iluminação pública, das vias,
enfim, toda a infra-estrutura urbana que minimamente
é necessária e deveria ser direito de todos os cidadãos
deeste País. Embora seja a oitava economia do mundo,
subjuga o País grande parte de sua população rural e
urbana a condições de vida indignas do S'6r humano.

Congratulo-me com V. Ex.a. por essa visão articulada
do problema da terra rural e da terra urbana, requisito
índíspensável para uma reflexão séria sobre o problema
da terra, da moradia, da humanização das cidades '8 do
campo.

A SRA. OONSTITUINTE MYRIAN !PORTELLA
Agradeço a V. Ex.a o aparte.

Para complementar, há necessidade de se disciplinar
a propriedade urbana e a propriedade rural. Como falou
o nobre Constituinte do Rio de Janeiro, há pessoas que
estocam terrenos para especulação imobiliária.

Apresentei uma emenda, propondo que se Iímíte a pro
priedade. Não é possível existirem milhões e milhõees de
brasíleíros sem habitação, quando alguns estocam a terra
exclusivamente para ganhar em cima daquilo em que
nunca trabalharam. A cidade é um ente coletívo, para a
qual todos contribuem. A cidade é construída com o ím
posto pago por todos. O poder econômico detém a pro
priedade da terra, utilizando-se dos benefícios implanta
dos com o dinheiro de todos.

Temos que limitar a área da propriedade, quer ur
bana, quer rural. Sem ísso, não vamos equacionar o pro
blema brasileiro.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI -.Sr. Pre
sídente ressalto a posição da Constituinte MyrIan Por
tella n~s várias emendas que aoresentou, em especial na
emenda da habitação. Ressalto a postura de dignidade
com que S. Ex.a atuou na Subcomissão da Questão Ur
bana e Transporte e que agora retoma aqui.

Bei que isto está-lhe custando um pouco caro. Toda
vez em que alguém assume com dignidade a sua fun
ção, é cerceado e ;punido. O que se desej a são pessoas
submissas, capachos dos outros, pessoas' que passam e o
direito coletivo fica.

Não é assim que a Constituinte Myr.ian Portella tem-se
colocado. S. Ex.a coloca respaldada por um programa par
tidário não apenas por posição pessoal. É um programa
partldlÍrio escrito e que deveria ser defendido por todos
do seu Parttdo.

S Ex.a lembra que a cidade é um bem coletivo, onde
mais 'se desafia o bem comum. Onda mais se desafia a
eonvívêncía é na cidade. A cidade tem que ter diretrizes
claras de vida de propriedade, de serviços públicos', por
que ela não é propriedade do prefeito nem dos dirigentes
ocasionais do poder local.

Ressalto .essa posição da nobre Constituinte. que con
sidero ímportantíssíma, ressalvando que somos poucas
mulheres nesta Casa, embora representamos uma popu
lação muito grande desta Nação, população que contribui
bastante com o PIE, mas que, na verdade, não é consi
derada como tal, pois muitas das atividades que exerce
mos' não são consideradas produtivas.

Quando chegamos aqui, muitos gostariam que fôss~

mos apenas enfeites, apenas musas desta casa, e ISto nao

aceitamos, porque sabemos da responsabilidade que nos
cabe perante esta Constituinte.

A Constítuínta Myrian Portella tem desempenhado
esse papel e precisa ser levada a sério nas colocações que
faz. Ressalto ainda a colocação de S. Ex.a em relação à
enfiteuse. Realmente é algo que precisa ser resolvido, tem
que ser encaminhado, não pode ser retirado. Sua posição
deve ser ressaltada e aprovada aqui.

A SRA. CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA _
Agradeço à Constituinte Irma Passoni as colocações. Ao
mesmo tempo ratifico e reitero esta será a minha posi
ção, de dignidade, assumo uma postura e a defenderei,
não implicando num radicalismo, e sim implicando na
quilo que pude sentir, que pude ver e que pude auferir
ao longo destes anos: os anseios, as necessidades e as
aspirações da população mais carente do meu Estado e,
por que' não dizer, a população mais carente do Brasil.

Será dentro desta visão global, será dentro desta iden
tificação que irei atuar na Constituinte. Disto não me
afasto. Já explicitei o meu pensamento desde o primeiro
momento e entendo que esta postura é muito importan
te. Como disse a Constituinte' Irma Passoni, a mulher
brasileira representa mais de 50% da população, e a nos
sa atuação aqui dentro vai ter uma grande repercussão
para que a mulher passe a enfrentar e a entrar na
vida pública e na vida política com este destemor, com
esta capacidade criativa, com a sensibilidade que a mu
lher brasileira tem, e que temos de trazer para o Con
gresso Nacional, já que viemos com esta sensibilidade e
com esta criatividade para a Constituinte.

De modo que peço a todos, e encerrando as minhas
palavras, procuremos ter essa sensibilidade para com a
problemática do campo e da cidade, Os dois grandes pro
blemas que enfrenta o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a pala
vra à nobre Constituinte Irma Passoni.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Vou
aproveitar, então, este tempo, Sr. Presidente, para le
vantar outra questão que não foi muito debatida ainda
nesta Comissão, a questão das jazidas minerais e demais
recursos. Não debatemos esta questão e deixá-la passar
despercebida parece-me muito perigoso.

Apresentei várias emendas, inclusive uma foi apro
veitada pelo Relator, mas depois derrubada pela Comis
são, que diz:

"As jazidas de minas e demais recursos mi
nerais bem como as grandes potências de ener
gia hidráulica, como tais definidas em lei. são
objeto de propriedade da União, distintas do solo."

É preciso que este princípio fique claro, porque o mi
nério é uma riqueza não renovável e uma riqueza essen
cial. Como essencial e não renovável, tem de ser preser
vada e a Nação tem de ser soberana sobre os minérios.
Se não houver o poder sobre essas minas, sobre a sua
exploraçâí etc., cria-se um processo incontrolável e de
instituição de poderes em nível internacional.

Foi colocado a questão do petróleo, no entanto, a
questão da exploração de minas,. a quest~o dos minérigs
essenciais, foi pouco tratada aqui. A medida em que n~o

se trata. à medida em que não se discute, esta questão
passa despercebida e, aí, vamos praticar o crime do sé
culo.

Não há - parece-me - interesse por parte dos Cons
tituintes para discutir, o que é lamentável, porque se
trata de omissão grave deixo registrado. Não vou falar
para mim mesma, não continuarei falando. A omissão
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desta Comissão se cobrará, profunda e historicamente,
se houver aprovação, da maneira que está, do -substítu
tlvo aprovado pela Comissão da Ordem Econômica. É um
princípio geral que temos de defender e do qual não po
demos abrir mão.

Uma questão que considero essencial é a do petró
leo, e deixo clara a minha posição, que tem o seguinte
teor:

"O petróleo existente no Territ6rio Nacional,
aí incluída a plataforma continental '8 com
preendidos todos os hidrocarbonetos naturais,
constitui propriedade da Nação, que exercerá mo
nopólio quanto à sua exploração, produção, refi
no, industrialização e comercialização extensiva
dos seus derivados."

Qualquer contrato em relação a minérios deve ser
feito exclusivamente por pessoas brasileiras e com con
tratos definidos. Não pode haver um contrato indefinido
pelo qual se explore até esgotar a mina. É preciso que haj a
reserva nacional desses minérios.

Parece piada, mas quero deixar claro aqui que, à
medida em que o Japão leva o minério da Serra dos Ca
rajás e, agora. está por trás da Ferrovia Norte-Sul, le
vando os navios com cota máxima, por um preço bara
tíssimo, fazendo lá a reserva de minérios para eles, a
forma como está sendo encaminhada, essa exportação é
criminosa - estamos deixando carregar in natura quase
que praticamente o minério -, assim como os Estados
Unidos já carregaram e já conseguiram aumentar sua re
serva de minérios, histórica e indefinidamente. Não sou
técnica nesta questão, mas 03 téenícos disseram. a asso
ciação coloca, o sindicato coloca, os geólogos colocam, a
posição nacional definida. E nós, Constituintes, somos
insensíveis, às vezes chegamos a ser traidores dos inte
resses nacionais. Isso não podemos permitir e temos de
deixar registrado aqui.

Portanto, retomo a questão da exploração de miné
rios. O Subsolo é da União, é nosso, proprietário do solo
não pode ser colocado como propríetárío do subsolo. A
exploração do petróleo tem que ser feita especificamen
te por empresas nacionais, controladas, com contrato de
início, meio e fim, e não quando acabam os minérios.

Coloco aqui a última questão: a defesa e a seguran
ça nacional. Se a Polícia Federal, se os Ministérios do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica tivessem a res
ponsabilidade do controle do contrabando nacional já
seria mais que suficiente a sua função. Não é preciso
que intervenham no Estado.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
P.ermite-me V. Ex.a um aparte? É sobre a questão do
alumínio, a que V. Ex.a se referiu.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Só me
permita concluir o pensamento, nobre Constituinte.

É preciso que a defesa nacional veja essa questão do
contrabando maciço que está havendo e a omissão per
mitida, por parte dos órgãos de segurança nacional, que
deveriam defender e são os que fazem, muitas vezes, os
trambiques e estão muito bem envolvidos e colocados no
contrabando do ouro e de todos os minérios brasileiros.

Portanto, é preciso que se revela, inclusive, o papel
das Forças Armadas aí. Elas deveriam realmente defen
der toda essa nossa riqueza e são, pelo contrário, omis
sos nessa questão.

Ouço o aparte do nobre Constituinte Fernando San
tana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA 
Nobre Constituinte, eu falo pouco. O nobre colega Car
doso Alves sabe que sou um dos que menos fala nesta
Casa. Sou um bom ouvido.

Deputada Irma Passoni, V. Ex.a tratou de um assun
to que consideramos da maior importância.

Informo a V. Ex.a que há uma portaria do ex-Minis
tro das Minas e Energia, oésar Cals reduzindo talvez a
mais de um terço, o custo da energia para essas empre
as que usam a energia de Tucuruí para fins de indus
trialização ou para a indústria do alumínio. Como V. Ex.a
sabe, fio de alumínio, placa de alumínio, é energia
concentrada. Justamente por isso é que está haven
do esse 'Corte de energia de 10 a 15% no Nordeste
porque a Albrás gasta tanta energia que não dá par~
VII' para o Nordeste. E V. Ex.a sabe de uma coisa? O custo
da energia, se não me falha a memória, é de 46 dólares o
megawatt, ·e essas empresas pagam 15 dólares pelo me
gawatt são as empresas que pagam energia mais barata
no B:::a.s~l. Não há nenhuma empresa nacional que pa
gue tao pouco como essas empresas japonesas que explo
ram o minério bauxita. Ainda mais, o Japão não tem
energia nem minério, e dizem que o preço da tonelada
desses produtos industrializados com base na bauxita que
podem ser fio ou placas de alumínio, quando são ,eXpor
tados diretamente para o Japão, aí o preço da tonelada
é 5 dólares abaixo do preço internacional.

É o que queria juntar ao díseurao de V. Ex."" como
uma informação preciosa: essas empresas têm energia
barata, . têm matéria-prima de graça e ainda têm preço
tavorecídc, quando a exportação é diretamente para o
Japão.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Quando
completo o Iote d'9 navio, não pode carregar mais, agora
se faz a exploração da Ferrovia Norte-Sul, para 'que se
possa completar o navío com grãos e disputar no Mer
cado Comum Europeu com o preço rebaixado. E ainda
nos chamam, aqui, de atrasados, de xiitas etc., quando
defend-emos o princípio de defesa nacional, e não pode
mos permitir que o Constituinte RobeTto Campos nos
trate dessa maneira, como se fôssemos uns ingênuos uns
burros e não p-ercebêssemos nada. É um crime o' que
acontece n-esta Comissão, inclusive o desinteresse até de
se discutir. É muito sério, Sr. Presidente, esta Comissão
se omitir diante de tão graves problemas, quando ela
d-eve ser responsável pelas respostas a essas questões fun
damentais.

É a última reunião de debates e, na hora das emen
das - e ainda resta Plenário -, podemos ser vencidos,
mas não capitularemos. Esse setor míneraã é essencial e
lamentavelmente, não foi debatido suficientemente aqui'
não sei se por desinformação. Há interesses para não sé
debater, há interesses para que não fiquem claros Os gol
pes que estão sendo dados à Nação brasileira, não a esta
Comissão, mas à Nação, e isto passa como se não esti
vesse acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (José Limo) - Tenho a impres
são de que esta Comissão não se tem omitido, haja visto
a presença marcante de V. Ex.a neste Plenário.

Não há mais nenhum Constituinte inscrito.
Aviso a V. Ex.a que o Relator, conforme é o do nosso

conhecimento, no sábado, até meia-noite, entregará o pa
recer preliminar e, no domingo, a Presidência mandará
reproduzir o parecer. Assim, a partir de domingo à tar
de, ou segunda-feira de manhã, será distribuído O pare
cer, não só nos guichês como nas residências dos Senho
res Membros desta Comissão. Além disso, na segunda
feira, pela manhã, estará o parecer, aqui, na Comissão
à disposição. ' ,
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Vamós tazer reuniões para debater o parecer do Re
lator e para a apresentação de emendas, na segunda e
na terça-feira, tanto às 10 horas como às 17 horas.

Estas são as informações que conísdero necessárias
no momento. Para qualquer informação adicional ou
apoio de que V. Ex.as precisem, está à disposição da Se
cretaria dá Comissão, inclusive a posslbílídade de apoio
técnico, através de Assessoria Parlamentar do Senado,
aos Srs. Constituintes.

Estã encerrada a reunião.
(Encerra-se a reunião às 11 horas e 50 mí

nutos.)

il.â Reunião (Ordinária)

Aos oito dias do mês de junho do ano de mil novecen
tos e oitenta e sete às dez horas e trinta e, sete minutos,
em sala do Anexo Ií' do Senado Feªeral, reuniu-se a Cor~l1s
são da Ordem Econômica, sob â Pre~idência do oonstítu
inte José Lins e a presença dos seguintes Senhores C~ns
tituintes: Jorge Vianna, V~rg~1io Gala~si, O~waldo LIma
Filho, Luiz Salomão, Vladirmr Palmeira, VIc.ente Bpgo,
Benedicto Monteiro Delfim Netto, Marcos LIma, Nyder
Barbosa, Severo G~mes, Hélio Duque, E!.aldanha De~zi,
Rosa Prata, Raquel Cândid~, E~ison Lobao, Beth :AzIZ~,
Valter Pereira, Alysson Paulinelli, Fernando Santana, GIl
César Mauro Borgêã VirgilUâsió dé Senna, Irma Passoni,
Card~so Alves Manóel Castro, Assis Canuto, José Egreja,
Gabriel Guerr~iro, Raquel Capiberibe, Antonio Ueno, José
Ulisses Luiz Roberto Ponte e Denisar Arneíro. Havendo
númer~ regimental, o Senhor Pr~s~dente deu por iniciados
os trabalhos. A seguir, deu-se inicio ao EXIJedi~nt~ com o
Presidente solicitando aos Membros da Oomíssão fosse
dada corno lída a Ata da/réuni~o anterior, que f<;>i ~pro
vada. Para conhecimento dos Membros da oomíssao, o
Senhor Presidente comunica que novas sugestões foram
recebidas pela Secretaria e que as mesmas, se assim o
desejarem, estarão à disposição dos Constituintes para
apreciação. Também para conhecimento dos Senhores
éonstituintes o Senhor Presidente pediu a mim, Helena
Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Secretária, que fizesse
a leitura dos expedientes recebidos pela Comissão, respec
tivàfnente os ofícios das Lideranças do PTB e PFL que
solicitam alterações de partidários seus na composição ~a
Comissão; requerimento do Deputado Gerald? Alckr;n~n
solicitando a retirada de emenda de sua autoría e OfICIO
do ex-Presidente da Subcomissão da Política Agrícola e
Fundiária e da Reforma Agrária, Senador Edison Lobão,
respondendo a questionamento escrito da Constituinte Irma
Passoni. O Senhor Presidente, após leitura dos expedientes,
põe os mesmos à disposição dos interessados. Convidando
à Mesa os primeiro e segundo Vice-Preside~te~, o Senhor
Presidente passa a palavra ao Relator, Oonatítuínte Severo
Gomes, para fazer considerações sobre. seu Substitutivo
Prelímínar. Terniináda a exposição do Relator, o Senhor
Presidente, para debate da matéria, passa a palavra aos
seguintes Constituintes: Marcos Lima, que é aparteado pe
los colegas Fernando Santana e Vladimir Palmeira; Vir
gílio Galassi, aparteado. pelo ConstituiJ?-te Ra.chid Saldariha
Derzi: Vladimir Palmeíra; Oswaldo Lima FIlho, que con
cede, ~parte ao Constituinte Héiio Duque; Raquel Cândido;
Vicente Bogo, que aceita !1dendo à sua exposição dos C~ns
tituintes Oswaldo Lima Filho, Cardoso Alves e BenedlCto
Mont~iro., Interrompendo por. instantes os debates, ~ S~
nhor Presidente apela aos Senhores Membros da, oomíssão
que a obediência regimental do tempo de cada orador,
estipulada em dez minutos, deverá ser rigorosamente cum
prido. Feita a colocação, imediatamente passa a palavra
ao Constituinte Fernando Santana, que recebe aparte do
colega Hélio Duque. Não mais havendo oradores inscritos
para debater a matéria, o Senhor Presidente exalta que,

para á ordenação e mesmo racionalização das reuniões da
Comissão, principalmente na atual fase de discussão e
finalização dos trabalhos, ao plenário caberia a decisão
sobre a aceitação ou não das emendas apresentadas antes
da entrega do Substitutivo Preliminar do Relator por oca
sição dos destaques ao Substitutivo definitivo. Levantando
Questões de Ordem usaram da palavra os Constituintes
Cardoso Alves, Virgildásio de Senna, Luiz Salomão, José
Ulisses e Vicente Bogo. Encerradas as questões e posta
em votação a matéria, foi aprovada, tendo, entretanto, o
voto contrário do Constituinte Virgildásio de Senna. A se
guir, o Senhor Presidente faz a leitura, para conhecimento
de todos os Membros da Comissão, de ofício do Excelen
tíssímo Sênhor Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte, Deputado Ulysses Guimarães, que versa sobre a
permissão de Substitutivo que venha a ser apresentado
por quaisquer dos Membros da Comissão. Informou tam
béni o Senhor Presidente que acatava, na íntegra. a deci
são do Senhor Presidente dá Assembléia Nacional Cons
tituinte. Levanta Questão de ordem o Constituinte Valter
Pereira que, com veemência, exalta a inconstitucionalidade
de tal decisão da Mesa, ocasião em que é contestado pelo
Constituinte Cardoso Alves. Retoma a palavra o Senhor
Presidente, informando que a discussão em torno de sua
decisão em nada a modificaria, uma vez se tratando de
matéria vencida; que apenas para não cercear o direito
da palavra dos Constituintes, permita a discussão do as
sunto. Pela Ordem 'solicitam e usam da palavra os Cons
tituintes Virgildásio de Senna, Oswaldo Lima Filho, Luiz
Salomão, Irma Passoni e Valter Pereira. Ratificando sua
decisão, o Senhor Presidente intervém na discussão para
informar que, salvo um novo expediente do Senhor Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte retificando
sua decisão escrita, a Mesa manteria, na íntegra, da decisão
de ácatar substitutivo. solicita a palavra o Constituinte
Vicente Bogo, que propõe, com o apoio tia Constituinte
Irma Passoni, levar a questão para decisão em plenário
da Assembléia Nacional Constituinte 01.1 mesmo na Comis
são de Sistematização. O Senhor Presidente declara que
é um direito de todos o récurso. Pelo tardar da hora, o
Senhor Presidente consulta aos Senhores Constituintes
presentes sobre a possibilidade de se transferir para o
/período da tarde a continuidade dos debates, no que
é atendido. Encerra, então, a reunião às doze horas e trinta
e sete minutos, convocando a próxima para às dezessete
horas de hoje, oito de junho. O inteiro teor dos trabalhos
será publicado, após tradução das notas tãquígráríeas e o
registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy
/:?arres dos Santos, h}vrei a presente Atá que, depois de
Iída e aprovada, sera assinada pelo Presidente.

Anf;lxo à Ata da n,« Reunião (Ordinária), da
Çófuissão da Ordem }:conômica, realizada em 8
de junho de 1987, às 10 horas e 37 minutos, integra
do apal1hámeútó taquigrãfico, com publicação devi
damente autorizada pelo Senhor Presidente da
Comissão, Constituinte José Lins.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Havendo número
regimental, declaro aberta a reunião.

Solicito aos Constituintes a dispensa da leitura da ata
da reunião anterior.

É aprovado o pedído de dispehsa da leitura da ata.
O SR., PRESIDENTE (José Lins) - Solicito à Secre

tária leía todo o' matéríal de expediente disponível.
(Leitura do expediente.)

SUGESTõES ENCAMINHADAS Á CbMISSAd DA
ORDEM ECONÔMICA, EM 4-6-87

Associação dos Laboratórios Farmacêuticos
Nacionais - SP.
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Câmara Municipal da Estância Balneária de
Itanhaém - SP.

Câmara Municipal de França - SP
Câmara Municipal de Barbacena - MG.

Comissão Pró-Participação Popular na Cons-
tituinte - Tauá ~ CE.

Câmara Municipal de Umuarama - PRo
Ação Catarinense Pró-Constituinte - SC.

Fundação Prefeito Faria Lima - SP.
Sindicato dos Trabalhadores de Guimarães
MA.

Sindicato Rural de Alcobaça - BA.
Associação dos Vereadores da Microrregião do

Alto do Rio das Velhas - MG.
Federação das Associações de Moradores do

Estado do Rio de Janeiro - RJ.

Associação dos Docentes do Campus de Botu
catu - SP.

Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura - DF.

Oâmara Municipal de Santiago - RS.
Câmara Municipal de Santo Cristo - RS.

Ootrisul - Caçapava do Sul - RS.
Animação dos Cristãos no Meio Rural - Ba-

cabal - MA.
União dos Vereadores do Brasil - Taboão da

Serra ~ SP.

Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa
do Brasil - DF.

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
- DF.

Comunidade de Colatina Velha - ES.
GABINETE DA LIDERANÇA DO PTB
Ofício n.o 134/87

Brasília, 4 de junho de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte

Senhor Presidente,
Com vistas ao esclarecimento de dúvidas

levantadas quanto à nossa representação parti
dária nos eomíssões temáticas, encamínho à con
sideração de V. Ex.a, para os devidos fins e efeitos,
as alterações procedidas por esta Liderança em
relação às Comissões do Sistema Tributário, orça
mento e Finanças e da Ordem Econômica, tor
nando sem efeito as respectivas indicações ante
riores.

V - Do Sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças:

Titulares: Deputados Fábio Raunheitti e Ro
berto Villar Torres;

Suplentes: Deputados Joaquim Bevilacqua e
Roberto Jefferson;

VI - Da Ordem Econômica:
Titulares: Deputados José Egreja e Roberto

Jefferson;

Suplentes: Deputados Jaime Faliarin e o Se
nador Carlos Alberto.

Na oportunidade reitero a V. Ex.a protestos
da mais alta consideração. - Deputado Gastone
Righi, Líder do PTB.

Ex.mo Sr. Presidente da comissão da Ordem
Econômica

Geraldo Alckmin Filho, Deputado Federal
Constituinte infra-assinado, 'autor da Emenda
n.O 600929-8, apresentada [unto a essa R. Comis
são, em data de 1.°-6-87, que acrescenta parágrafo
ao art. 9.° do Anteprojeto do Relator da Subco
missão de Princípios Gerais, Intervenção do Esta
do, Regime da Propriedade do Subsolo e da Ativi
dade Econômica, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, requerer a retirada da refe
rida Emenda n.o 600929-8, antes de sua apre
ciação pelo Sr. Relator.

Termos em que,

P. deferimento.
Brasília, 3 de junho de 1987. - Geraldo Alck

min Filho.

GABINETE DO LíDER DO PFL

Ofício n.? 195/87-PFL
Brasília, 3 de junho de 1987.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado José Lins
DD. Presidente da Comissão da Ordem Econômica
Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:

Indico a Vossa Excelência o nome do Senhor
Deputado Rubem Medina, como representante
desta Liderança junto à Comissão da Ordem Eco~
nômíca.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia protestos de apreço e distInta consideração. 
Deputado José Lourenço, Líder do PFL.

SUBCOMISSAO DA POLíTICA AGRíCOLA e
FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRARIA

Brasilia, 1.0 de junho de 1987.

Ex.mo &.
Deputado José Lins
DD. Presidente da Comissão da Ordem Econômica
Nesta

Senhor Presidente:
Em resposta ao despacho aposto por V. Ex.a

no expediente que lhe enviou a Senhora Deputada
Irma Passoni, com data do dia 28 de maio de 1987,
tenho a honra de encaminhar ao seu conheci
mento cópia das informações que prestei ao
senhor Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte a respeito do mesmo assunto.

Aceite V. Ex.a a manífestação de minhas con
siderações.

Atenciosamente, Senador Edison Lobão,
Presidente.
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Brasília, 5 de junho de 1987.
Excelentissimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Cons-

tituinte
Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
O recurso da Senhora Deputada Irma Passoni,

despachado a mim por Vossa Excelência é, em
tudo, semelhante ao do Senhor Deputado Percival
Muniz, já respondido. As alegações são as mesmas
e os objetivos, também.

Através do expediente com que respondi às
alegações do Deputado Percival Muniz, procurei
demonstrar que tomei conhecimento do Substitu
tivo com base no Regimento e por determinação
de Vossa Excelência. Cumpre, agora, falar sobre a
preferência concedida à votação do Substitutivo
tRosa Prata.

Requerida, foi o pedido recebido com base nos
parágrafos 1.0 e 3.0 do art. 62 do Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte. Posto em vota
ção, o pedido de preferência obteve aprovação pela
maioria da Subcomissão. E de tal modo esse pe
dido de preferência teve sua legalidade reconhecida,
que o próprio Senhor Relator exerceu seu direito
de pedído de destaque para artigos do Substitutivo
votado e, a seguir, adotou em seu parecer a matéria
aprovada em Comissão.

Permita-me Vossa Excelência observar que o
dever de defender a lisura na aplicação das normas
regimentais não é apenas do Presidente da Subco
missão, da Comissão ou da Assembléia Nacional
Constituinte, senão de todos os Senhores Consti
tuintes. Portanto, a objeção que se faz à aplicação
correta de tais normas importa, segundo penso, em
grave lesão à lei regimental de que se cuida.

Receba Vossa Excelência a manifestação de
minha admiração e apreço.

Cordialmente, - Senador Edison Lobão, Pre
sidente.

Brasília, 1.0 de junho de 1987.

Excelentíssi!lllO Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional

Constituinte
Câmara dos Deputados
Senhor Presidente:
Em resposta ao requerimento do Senhor Depu

tado Percival Muniz, despachado a mim por Vossa
Excelência, informo:

1) Em nenhum momento a lisura do processo
constãtuínte foi posta em risco, salvo pelas mano
bras de um grupo da Subcomissão que, obstinada
mente, tentou obstruir os trabalhos do órgão;

2) A aceitação de Substitutivo, por parte da
SubCO'missão, deu-se em virtude da tradição legis
lativa, de dispositivos regimentais e finalmente por
recomendação do eminente Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte através do Oficio
GP-O-266/87-ANC, de 18 de maio de 1987. Através
do ofício citado, Vossa Excelência analisa os arti
gos 21 e 23 do Regimento da Constituinte, uma vez

mais invocado e mal interpretado pelo Deputado
Percival Muniz, e conclui:

"Nestas condições poderão ser oferecidas Emen
das Substitutivas, desde que haja, entre seus dis
positivos, articulações e tratem de modificações
correlatas".

3) De tal modo as decisões do Presidente da
Subcomissão foram acertadas que, aprovado o
substitutivo do Deputado Mosa Prata, o Relator
Oswaldo Lima Filho e outros titulares apresenta
rasn pedido de destaque para a rejeição dos arti
gos 2.0, 3.0 , 4.0 , 5.0 e 6.0 do aludido substitutivo,
reconhecendo-lhe, assim, a existência legal.

4) Em nenhum momento esta Presidência fe
riu o Regimento da Assembléia Nacional Constitu
inte ou os demais que lhe são subsidiários. Tenta
ram feri-los, isto sim, os que se levantaram contra
tais disposições, bem como às decisões emanadas
de Vossa Excelência, entre os quais o Deputado
Percival Muniz. .

5) Na condição de Presidente da Subcomissão
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária, era meu dever resistir às tentativas de
lesão aos dispositivos regimentais. Foi o gue fiz.

Receba Vossa Excelência as expressões do meu
renovado apreço.

Cordialmente, - Senador Edison Lobão, Pre-
sidente. '

O SD. PRESIDENTE (José Lins) - A respeito do
Ofício do nobre Constituinte Presidente da Subcomissão da
Política Agrícola e Fundiária e da !Reforma Agrária coloco
a sua resposta à disposição de V. Ex.a, especialm~nte da
IDeputada Irma Passoni, diretamente interessada no
assunto.

(Continua a leitura do expediente).
scrp DF-142/87

Brasília, 29 de maio de 1987.
Deputado José Lins
Presidente da Comissão da Ordem Econômica
Prezado Senhor:
Estamos encaminhando cópia do ofício enviado

ao Senador Edison Lobão presidente da Subcomis
são da Reforma Agrária, pedindo providência das
agressões sofridas pelos Jornalistas Sérgio Marques
do O Globo e.Márcio Chaer da Folha de S. ~u1o.

Ateneíosamente, - Bartolemcn Rodrigues da
Silva, Presidente em exercicio - Paulo Cezar ç.
Coelho, Secretário-Geral.

SJP/DF 136/87

Brasília, 25' de maio de 1987
Exrn.O Sr.
Senador Edison Lobão
DD. Presidente da Subcomissão da
Reforma Agrária
Nesta

Presidente,
Como é do conhecimento de V. Ex.a, os jorna

listas Sérgio Marques de O Globo, e, Márcio Ohaer,
da Folha de S. Paulo, foram covardemente agredi
dos por seguranças do Senadó Federal quando rea
lizavam a cobertura jornalística dos trabalhos da
Subcomissão de Reforma Agrária, no dia 24 de
maio passado.
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Elm deeorrêncla das agressões, o repórter-foto
gráfico Sérgio MarqIIe\S sofreq fratura- do nariz, o
Clll~ evídeneía 'a maneira grotesca em que agiram
os seguranças. l!: impJ.'IesciriÇlíyel que V. EX,a, como
Presidente dess~ subeomtesão, apUJe os tatos ime
diatamente para responsabílízae admínístratãva-
mente o.s agr·essores. .

Nijo fa~ Sentido, e V. E~.& VFLi concordar, que
.i9rnaJ.i!?tas sejam agredidos no exercício da pro
fis,sáQ, pivulgandO, os trabalhos da Assembléia Na
cíonal eopstituipte. Depois de 21 anos de arbítrio,
~ ÃssªmbJéia Nlleionl:!-1 Constituinte não pode ser
palco de agressões covardes sem que a Presidên
eía adote providências imediatas.

oertos de que V. Ex.a adotará todas as medi
das cabíveis colocamo-nos, este Sindicato e os [or
nalístas agredidos, ao seu díspor para 0$ escla
recimentos necessários. - Armand() S. Rollemberg,
Presidente - Bàrtolomeu RtJdIignes da Silva, více
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Convido para fazer
parte da 1I1e$a, o 1.'-Vice-Presidente, o ilustre Deputado Hé
lio Duque, e o 2.o-Vice-Presidente, o nobre Senador Albano
Franco.

ooncedo a palavra ao pobre Relator da Comissão, Se
nador Severo Gomes, para fazer a apreeíaçãe do seu rela
tório.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Sr. Presidente e
Srs. Constituintes, como temos um tempo muito curto
para o debate e apresentação de emendas e tendo Os Srs.
Membros da. Gomis~ão o t~xtQ que apresenteí, creío que
~ri& ~ p7-"!itwp inieiássemos .os debates, dispensando
me AA leitllfª ae;;ti texto.

Lembro que foram três Subcomissões, onde muitas
posições extremadas se colocaram, e procurei fazer um
esforço para aproxímação dos temas e das conclusões des
sas diferentes Subcomissões. l!: evidente que tentei trazer
um relatório que possa ser apreciado pelo conjunto da Co
mif$$ií,Q.-

Peço ao Sr. Presidente mi~ie os @Mtes, para que os
f#lÇlla;t'~~imçntos possam vir d(! acordo eom aquilo que
mais preocupa os diferentes lI4~mbro!3 9.eêta Comissão.

. O SR, Fij,;E8JDENTE (José Lins) - A Mesa avisa aos
S1's, CQnstitJ.Úntes que estã à disposição de cada um uma
lista de ínsertções.

Ooneedo a pall:WTa ao nobre ponstitui!l,t~ Mª-re9S Lima.

O S:R.. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Sr. Presí
dente e Sr. Relator, preliminarmente, já que t~P10S um
curto tempo para os debates e apresentação de emendas,
manifesto a minha estranheza, pois na Subcomissão B-A,
o Relator, o Constituinte Virgildásio de Senna, apresentou
um relatório baseado na sua visão pessoal, e como S. Ex.a
sempre dizia aqui que <ta solidão era a sua fortaleza", vimos
que esse relatório foi praticamente todo derrotado. Mani·
festa minha estranheza quando V!'ljo vários artígos e pará
grafos ressucítados nesse Substitutivo. Estou çlizendo, estou
comentando sobre a Subcomissão 6-A, de Principios Gerais,
Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo
e de Atividade Econômica.

Apelo, pois, ao Sr. Relator, para que S. Ex.& apesar do
tempo curto, da dífículdade, aceite a conversa, aceite o
diálogo. É com desagradãvel surpresa que revejo aqui as
suntos veneídos pela ampla maioria da Subcomissão e que,
acredíto, serão também vencidos na nossa comissão da Or
dem Econômica.

Portanto, faço um apelo ~ S, ;E~.a apesar do tempo
curto para a apresentação de emendas §l çlePllttetl, possa·

mos caminhar- Para um en,tendimento e evitemos posições
extremadas.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Per
mite-me V. EX,lI- um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Pois não,
nobre Constituinte Fernando Sant!J.na, tem V. Ex.a o aparte.

O SR. CONSTITUINTE :rrE~N4NDO SANTANA - Pe
diria ao nobre Colega, se possível, designasse os artigos da
sua. díscordãncía.

O $R. çON~l';rTPINTEM,4;R,CQS LIMA - São vários,
rui1;lre ÇOlJ,Stituinte Fernanqo Santana. A primeira vista,
digo a V. Ex.& sobre o art. 12, que diz respeito à pesquisa
e a 1favra dos recursos minerais. Veja bem, a pesqutsa, não,
mas a lavra, nunca eoncordaría que fosse por tempo deter
minado. Não há sentido. Já foi derrotado, já foi ampla
mente discutido aqui. Como se vai explorar uma jazida
por tempo determinado quando não se sabe se se vai de
predar uma jazida, se for por tempo determinado. Este é
um dos pontos. -

Vou fazer um exame acurado e acredito que na próxí
ma reunião, hQje à tarde, tenha condição de responder a
V. ~x:.g. com toqal;l as minúcias e sobre todos os artígos.

Fil1alizo esta minha pequena intervenção, Sr. Relator,
renovando o apelo para que V. Ex.a GRia. na realidade da
eQmis{?ão e aceite as ponderações, sem voltar àquela mãxí
ma da solidão, que é a fortaleza do nosso antigo Relator.

O S;R,. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a pala
Vl'fI, !W nobre RelatQr, para comentar.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) "7" Ao término dos
trabalhos das dif~rep.tes E?ubcomj~sões, e no PjlSO da Sub·
comissão 6-A, tjve contato com muítos Membros desta
8~bcomis.são, Q)1e, ínelusíve, colocaram "l questão de que
a Y9tj:lÇijo 99ntrárjª a tqdol? os artigp.s estava, em alguns
CªIlP§, Hgaçlª, ª dívergêncía e, em outros, ~ radicalização
qU!'l se produzfu dentro da subcomíssãe. :pe tal modo que,
indo p~:ra ~ ÇpJ:l1Íssão, não só os Membrps da Subcomis
são A corno os Membros da Subc.omi:>são :t3 e da sueco
missão C, estão num espectro muito mais amplo desta
gonstitl!inte, que se VO~~!'1fl a algumas questões que con
siderávamos importantes e .que r~fletem o pensamento de
muitos companheiros. Agora, estamos apresentando um
pré-re~ªtó'ri9 mml reç,eper emendas até o relatório final.
Não se trata da reprodução da Subcomissão e também não
se trata da reprodução da mesma atitude que muitos dos
Constituintes que derrubaram o parecer colocaram como
uma questão ligada ao eonrronto, à ra~iicalizaç§ío que ocor
reu na discussão inicial.

O SR. eONSTITUmTE MARCOS LIMA - Temos de
evítá-Io; a partir de um diálogo, realmente, q~ l;ieja aceito
de parte a parte... .

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Estamos dialo
gando.

<:) SR. CONSTITUINTE MARCOS :I,.IMA -=- ... senão
vamos ficar falando sozinhos aqui e vai aparecer tudo de
novo.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA - O
nobre Constituinte Marcos Lima quer tudo. S. Ex.a não
quer ceder nada. Isto não é negoeíação,

O SR. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Meu caro
CompaniJ,ei:l'D Vladimir Palmeira, V. E~.a estã completa
mente enganado. QlWro, e para isso fui eleito, estar aqui
junto com o nobre Comp~~irQ Vla~r ;PJl,lmeira, que
conviveu .eom,igo no ;ij,io de J4n~il'o de Jlll!7-1~a, eonhece
m~ ~?m, ,sa~ q'l~ estou pr~çJl19aq9 ÇQ,m a QQm;tituição
b~m Mt!J, mmj, o flltufQ pP n,O/3§Q ilaí!3. l1l§tpu pronto a
conversar, estou faIªndo em d,iálogo e o Co~panheiro Vla
tU,111i!' Pl'llm~ju~ ~ªbe qi§~o.



J~J1ho dI! 19@i' (;lulnla-feira 9 125

o SR. ;P\RESIDENTE (José Lins) e-r- Concedo a palavra
a,Q nà~re oonstttuínte Virgílio Galassi.

o SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI - Sr.
Presidente, Sr. Relator, referir-me-ei ao Capítulo :Ba Ques
tão Agfária, art. 30:

"As benfeitorias serão indenizadas em dinhei
ro. A declaração de imóveis como de interesse para
fins de reforma agrária opera automatieamente
a ímíssâo ÇJ.a trníão' na posse dç bem, permitindo
o registro da propriedade." -

Sr, Presidente, este artigo é absolutamente injusto.
~ecentemente, em São Paulo, houve cinco grandes erros
do Inera, desapropríou propríedades produtivàs e a Jt,lstiça
reconheceu imediatamente o erro. -

Como está colocado .aqu! o art, 30, o proprietário rural
fica completamente indefeso. Já conversei com o ilustre
~êlllto:r S. Ex.a alega que a Justiça é demorada, Imagine,
ilustre ~~à.tor, se a Justiça é demorada para decidir isso,
Sl?:r~ dEJnlOra,da também para, decidir que essa desapro
priação seja feita em dinheiro. E também é injusto, por
que, sendQ uma propríedade produtiva, se tiver sido come
tiçl.() Q ÇlP'O, êv~denteJPente o proprietário fica sem defesa.

'Então, apelo ao nobre Relator para que discutamos
o assunto. Sê for neeessárío, se crie ímedíatamente a Jus
tiç!j. Agrária Q!I Se estabeleça prezo para a Justiça dís
çutír o ~êunto, porque a prçpríedade rural não pode ficar
ef!:P9sta" J!.l;lsQJuta,m~nte, a uma situação como esta, uma
gilh9tina armada contra a propriedade produtiva.

o ~R: CONSTITUINTE RACHID SALDANIjA DERZ!
- Permita-me V. Ex.a uma aparte?

O $,. CONS':rlTUINTI) VIRGÍ:t.!O GA!-ASSI - ;J?ois
não.

O SR. CONSTITUINTE RAÇHID SALDANHA DERZI
-e-e V. J1;~.l} tem razão no que se refere a esta parte da
4~J:P..orfl. da Justiça. Conversando com o eminente Relator,
chegamos à solução de que a Justiça deve agilizar a solu
ção do problema, porque não interessa a ninguém, nem
ao PFQpr~etário, nem ao desapropriado, nem ao Inera,
nem IW MJrarl, que esses processos se eternizem, devem
1?6J! resolvidos dentro da, maior brevidade possível.

:(1lpiªº, sugiro se encontre um~ for~a, .d~.?t;ro da lei,
4~ llgP!Zf1,rnws a Justiça n.a eoneessao da ~n:~ssao de posse.
'fººoª ~l'tll:rn9s de acordo que e necessarro. NUJP::t terra
improdutiva ao ser dssapropríada, o expropriado VaI reçor
rer somente quanto ao preço. No Estado do Mato Grosso
do ~ul, na região de Mundo Novo, foi desapropríada uma
ârell muito grande, onde se fez uma colonízação pelp
Incra. ' Levaram colonos do \Río Grande do Sul, de Santa
Catarina e do Paraná. Realmente, são homens de primeira
ordem que estão Já çultívando e com grande resultado.
No entanto, Df> prçpríetários, que foram desapropríados,
qiscutjram o preço. O Superior Tribunal Federal, depois
de 12 ou 13 anos, deu ganho de causa aos desapropríados,
Até hoje, já vão mais de 20 anos, o Incra não fez o paga
mento da terra. Então, é preciso que se encontre uma
forma de o Governo Pagar. l!: fácil num diálogo com o
nobre Relator, encontrarmos uma forma para sairmos des
sa dificuldade, uma forma de ;;LperteiçQ~rmQs este artigo.

O SR. CaNSTITl)":IN'.I'E VffiGtI,.IQ ~1\LA~Sf ~ por
tanto Sr Presidente, apelo aO IlQSSO ,querido ~elator,
pjira 'l;lU~ se encontre ª' possibil,id,ac;le de se estapeleçer
prfl,~Çl parJ!. a JUEit~ça dar rea.l!llente ª qfiJcJ~ãp. A§sim, pin
guém ficará prej]ldicfl,do.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) -,- Concedo a pala
vra ª,O nobre Relator.

a SR,. CQNSTITUlNTE VLAPU.P:IJ, PAJ;,.ME+RA - Sr.
Presidente, 'PêÇO a p~av:r~ pam, qmliL Q!1el'ltão de orde~.

o 8;R. :rRE~IDEN~ Vosê ~ns) - Concedo a palavra
a Y,J1;x.l!-

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR ;PALMEIRA - Sr.
Presidente, minha questão d~ ordem prende-se ao fato de
que, se o Relator, a cada intervenção, fizer um esclareci
mento, esta reunião não vai servir tanto para ferir o que
a oomíssão pensa.

Sugiro a S. Ex.a faça uma intervenção mais longa,
mas ao final das intervenções dos Srs. Constituintes, senão
esta reunião vai-se arrastar e ficaremos num bate-bola
entre os 81'S. Constituintes e o Relato!'.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A mesa está dando
prioridade à preferência 40 Relator.

o ~R. RELA,T()R (Severo (lpmefi) - ooncordo.
O SR. FRESIDElNTE (José Lins) - Concedo a palavra

ao nobre Oonstítuínte Oswaldo Lima Filho.

ç> SR. CONSTITlJlbITE OSWJU,oq LIMA, FILHO - Sr.
Presidente, um dos grandes Pensadores liberais da França
e um dos seus maiores parlamentares liberais costumava
dizer que os discursos podem mudar as opiniões, mas não
mudam os votos,

~S§'a é um!l- pr~tica pa:rJj1.me~tar que, depois de trínta
!!IIlOll, se enraizou no meu espírito, De maneira que a
opinião que vou expender visa' mais osAnaís da Assem-
QJéia Nl'!-ç!onal 09:ql'ltituinte. ' -

Sr. Presidente, tenho rundadas restrições ao parecer
d? nobre~ Corwtituinte Severo Gomes, vou procl1.lJar ex
P?:las. Nao contra !l- fQrma escorreíta, admírávet, à eon
cisao do trabaíno de S. Ex./\ o que só POl'lSO louvar, mas,
em primeiro lugar, a minha erítíca vai também à ori
entação que S. E1f:.a tomou, e que está muito corrente
nos mej.o,;l empresaríaís, nos meíós conservadores do Paia!
defendeu 9 que o Oonstítuírite Marco Maciel chamá de
~,m.fl. CQp.Eit!~1fiç?-Q ~uS~int~. ~r~tendei-:s~ '1ffi1.a çO~l3~itui'::
çft? sueínta ~~D:j. PaIS em qu~ as, cºp.tradiç~~ S9C!~is
aU,ºgI'ra l11 Q nível do Brasil Ele l},ojf}, é simplesmente fazer
uma Çop.stitu~ç1j.o para as ~fites, que elãs"pEÍssaJ1! Iê-Ia,
cQ!Q(lIÍ-]p, nM bil;l!iot~~, "qol'er sur tr~nche" e lá re
pç.!1{!!/l-r por ~uito tempo, A~im é que S. Ex:a, pÓr exem
nlo, recusou prattcamente tDq§s as 'e):lltln-dS,§ oferecidãs
no ~m'Qito Àa §ulJCQmWEiª,O da Polítiii Argrtcola e'Fun
dil!.r1!l e ~gforIl1ª, Agrªr~a, que procuravam estabelecer
~ ~QrmEY? g.~rª~ sl?br,e pQJít~c!Í, agJ;íçola. 1v.tesI!l-9 Qf3' adver
Sl!!rIOS mais Impenitentes da reforma agrária consentem
que, se se realizar, ela dependerá basicamente do crédito
rural, O crédito rural é fato euríal, tranqüilo, é uma
censtatação evidente, constitui o principal instrumento
para a consolidação da reforma agrária. Defendemos a
reforma agrâría como uma precondíção para o estabe
leeíments dl't demoeracía no pais, assim o entendemos,
assim o entendem, também os que defendem a chamada
modemízaeão conservadora do campo. Apenas, de nossa
parte, entendemos que o crédito rural deve ser corrigido,
para que não S€ preste às atuais, deformações que fazem
dele um instrumento de concentração de renda e um
ínstmmento de fortalecimento das grandes empresas, so
bretUl,ip das empresas ballcápas, q]le i,nicil!-l'a~ a SUft in
tervenção e o alargamento da 80ua esfera de trabalho e
se tornaram grandes latifundiários no Brasil de- hoje.

~r. presiqente, as minhas restrições ao parecer do
i1gstr~ Qop,stjtuinte ~e dirigem ta:qlbém aQ coração do
S'eu projeto. .

Nós, naciona"list?s, vjuculadQs à idéia de q1l-~ o desen
VQ]:vim~~t9 n~!Jionfl,1 se qeve operar em favor da grande
InªSB<a do PQvº J;>r~tIe,i~o, embori!- sem dispe~sar, eviden
~~I!tl;l, ~ cOlltIipuiç~9 do capi~l estrangeiro, :m~ :J.i.mj.
t~ªa ª d~1iefnúnadgs állefts de atividade' e S{)b acUsci
plina ~ l§stliLqo, ~empre tjv~mos U111 prp'plema muito gra-
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ve e muito sério no Brasil - a definição da empresa na
cional, a distinção dos nacionais e dos estrangeiros para
a atividade econômica. Esta matéria é velha no Brasdl.
Frei caneca, mártir da Independência e do nacionalismo,
lutou por ela no início do século XIX. Nunes Machado,
grande parlamentar pernambucano, no tempo do Impé
rio, morreu defendendo essa tese, numa revolução líber
tária de 1848, quando destinava a brasileiros grande par
te da atividade econômica de então.

Ora, o substitutivo do Constituinte Severo Gomes,
como está expresso no seu art. 3.0, deixa muito a dese
jar. S. Ex.a aâí expõe:

"Art. 3.° Somente será considerada empresa
nacional a pessoa jurídica constituída e com sede
no Pais, cujo controle efetivo esteja em caráter
permanente, exclusivo e condicional, sob a titu
laridade, direta ou indireta, de pessoas físicas,
resídentes e domiciliadas no País, ou por entida
des de Direito Público interno."

Aparentemente 'a redação deixa entender que S. Ex.
procurou conceituar a empresa nacíonal visando defender
o interesse do País. A matéria, todavia, é delicada. A
questão da nacionalidade da pessoa jurídica vem sendo
objeto de discussões muito amplas. O grande mestre, Bar
bosa Lima Sobrinho tem a respeito um traJbalho exem
plar, que recomendo a- S. Ex.a, o Sr. Relator. Nos ter
mos em que está exposto e está proposto o art. 3.°, é
muito fácil a qualquer empresa estrangeira manter o
controle do seu capital em mãos de estrangeiros residen
tes no Brasi:!, estrangeiros dependentes da matriz exter
na, e, conseqüentemente, o controle das decisões da em
presa contínuarla no País.

Deixo bem claro que com esse ponto de v1sta nenhum
de nós se opõe à atividade das empresas- estrangeiras no
Brasil. Elas devem vir e serão até bem-vindas em muitos
aspectos da atívídade econômica nacional, mas devemos
agir como age hoje e sempre agiu o Japão, na defesa do
tnteresse nacional, reservando as áreas de atividade eco
nômica ao capitai estrangeiro e definindo o que é nacio
nal la o que é estrangeiro. Nos termos em que esta defi
nição está, não será de nenhum modo difícil a empresa
automobilistica sediada no Brasil, a Standard Oil, a
Pfeizer, as companhias que dominam o mercado de quí
míca fina ou de medicamentos no Brasil se organizarem
de forma a serem definidas como empresas nacionais'.

Este, no meu entender, é o defeito fundamental do
substitutivo do nobre 'Constituinte severo Gomes. A E;ste
respeito, ofereci emenda que l;i.mitava a 20% a pa:rtIci
pação de estrangeiros no caprtal da empresa, naeíonal,
de forma a defini-la como aquela em que 80% do capi
tal com direito a voto deve pertencer a. brasnei~. A de
finição que ofereci foi apenas a título de reflexão. Qual
quer definição que assegure que o capital das empresas
naeíonaís esteja majoritariamente no poder de brasileiros
residentes no Pais terá, evidentemente, o meu aplauso.

Ainda de passagem, Sr. Presidente, alguns comentá
rios sobre o § 5.0 do art. 9.°, quando o Relator propõe a
manutenção das atuais concessões de lavra pelo período
de três anos.

Ora Sr. Presidente, sabemos que, nesta matéria, os
governo~ militares C?meteram o maior cri~e. contra o
interesse nacional. 80 uma companhia, a Brltish Petro
leum .receoeu milhares de ocncessões de lavra no Brasil.
I;sso mesmo afirmamos ao Sr. Ministro César Cals, quan
do convidado a depor no congresso Nacional. S. Ex.a. não
nos contestou nem se defendeu. Será para isto que foi
éonvccada uma COIl&tituinte? Para que mantivéssemos
as concessões criminosamente concedidas ao capital es
trangeiro no Brasil por um governo irresponsável?

Sr. Presidente, este é outro defeito gravissunc na
proposição do Senador Severo Gomes, e estranho, porque
até então tinha 8. Ex.a. como militante das hostes na
cíonalístas,

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO DUQUE - Reafirmo
ao nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho, apesar de um
argumento acacíano, que esse não é o relatório final, o
nobre Constituinte Severo Gomes não está trazendo um
anteprojeto finalista. Exatamente esse esboço que S. Ex.a
traz hoje a esta Comissão da Ordem Econômica, e sabe
V. Ex.a muito bem, é exatamente para merecer consi
derações tão pertinentes quanto essa de V. Ex.a. e outras
que por certo se seguirão, e outras que já foram eXIl:OO
tas. Temos exatamente hoje e amanhã, nobre Consti
tuinte Oswaldo Lima Filho, paira apresentar emendas:
para expurgar. Este não é o relatório final que se queira
meter goela abaixo desta Comissão.

Desculpe-me V. Ex.a, é apenas para reatírmar que
aqui não estamos num processo de votação nem este é
o esboço finalista, não é terminal. li':o inicio, exatamente,
para um processo de discussão, para que se ouçam con
siderações tão pertinentes como as que V. Ex.a traz à
Casa. Desculpe-me a minha intervenção profundamente
redundante, apenas para reafirmar esse princípio.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Nobre Constituinte Hélio Duque, compreendo pedeita
mente a observação de V. Ex.a e a acolho. Aliás, é uma
norma regimental, não poderia desconhecê-la. Apenas, se
esse relatório fosse feito por outros Representantes com
outras idéias, não estranharia a inclusão do dispositivo.
Estou exatamente procurando mostrar a minha posição,
porque parte de um ilustre companheiro de Partido.

No mais, S'r. Presidente, ficam aqui as minhas res
trições. Também estas' são aínda mais expressívas, ou
mais fortes, digamos assim, à exclusão no anteprojeto
de dispositivos sobre politica agrícola. Por exemplo, lem
brei a S. Ex.a, quando me deu conhecimento do relatório,
que há disposições absolutamente inocentes do ponto de
vista politico, mas de grande relevêneía do ponto de vista
da poíítíea agrícola geral, como a destinação do crédito
rural 008 bancos oficiais, para evitar as deformações hoje
verificadas, e uma disposição, inclusive, adversáría dos
pontos de vista que defendemos na Subcomissão da Po
lítica Agrícola e Fundiári'll. e Reforma Agrária, quando o
nobre Deputado e Constituinte Alysson Paulinelli chegou
a aplaudir a questão da criação de um Departamento
Nacional de Defesa do Solo.

Sr. Presidente, sabemos, os que lidam com a questão
agrícola e com a questão agrária, a maís profunda, a
mais grave, a mais séria'questão nacional em matéria
de terra é a do mau uso do solo, que está criando deser
tos nas regiões de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no
oeste do Paraná, por todo o Nordeste, e matéría desta
relevâneía não pode deixar de ser tratada na Consti
tuição.

Lamento a orientação que S. Ex.a imprimiu nessa tal
Constituição sucinta, que vai repousar na paz das bi
bliotecas. t

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a palavra
a nobre Constituinte Raquel Cândido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO - Se
nhor Presidente e ilustre Relator, congratulo-me com o
colega Hélio Duque pelo aparte, sem jamais me contra
por à resistência, à luta e à dignidade desse eminente
Parlamentar OSwaldo Lima Filho.

A luta que se travou aqui na suubeomíssão de Prin
cípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Proprie
dade do Subsolo e de Atividade Econômica foi tão ardo-
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rosa, foi tão difícil quanto a da iPolítica Agrícola e Fun
diária e Reforma Agrária, e esta humilde ColWtituinte,
em todos os momentos, procurou não o conchavo nem a
conversa com o Relator, mas procurou de perto, aqui, no
local adequado, a composição dos interesses, coisa conhe
cida da prática democrática, cedendo aquí e apertando
dali, sempre no interesse nacional, sempre no interesse
deste País.

O eminente Relator Virgildásio de Senna não carece
de- defesa, mas, quando a injustiça é cometída, é preciso
a solidariedade.

O que o eminente Rel8ltor Severo Gomes fez foi de
monstrar que temos que resgatar pelo menos a cara
metade deste Brasil que está mascarado há vários anos,
E serviu de exemplo tanto a derrota na reforma agrária,
e da ansiedade do povo trabaãhador que não tem terra,
como do subsolo, 62% hoje retido nas mãos das multína
cíonaís, Nunca e jamais será através de acordos escusos
e interesses íneontesséveís que iremos acertar esse con
senso da cara-metade do Pa.is.

O art. 12 do atual relatório, que trata das concessões,
traz, em seu bojo, eminente Constituinte Oswaldo Lima
Filho, a certeza de que sofrerá uma emenda, e tenho
quase que absoluca certeza de que iremos enfrentar, para
corrigir uma distorção maior, uma composição democrá
tica, onde Os interesses daqueles que foram mais prtvt
Iegíados trouxeram sua maioria ao Congresso Nacional.
Até mesmo os 'banqueiros, os entreguístas, os latifundiá
rios terão que Se sentar à mesa com aquelas pessoas
simples, para que o subsolo do país, para que a soberania
da Pátria possa ser resgatada. Os discursos, e falou muito
bem V. Ex.a, não mudarão Idéias, mesmo porque ouvi
muitas vezes o eminente ex-Presidente da nossa Subco
missão, Constituinte Delfim Netto, dizer que a minoria
discursa e a maioria é que decide. E como decide bem
em seus interesses...

lIfi preeíso ressaltar, estamos vendo aqui uma luta
consensual, volto a dizer, onde todos os segmentos que
!foram representados nas !três SUbcomdssões tiveram
ocasião de apresentar, de ceder e de avançar n05 seus
interesses. Foi dentro dessa visão que saiu o primeiro an
teprojeto relatado pelo eminente Constituinte Virgildásio
de Senna.

Aceitamos a derrota, mas também tivemos a coragem
de aceitar, por exemplo, a modificação do significado da
empresa nacional, de uma forma consensual, e nós, que
somos tachados de radicais, estamos satisfeitos, porque
não é justo que um cidadão, muitas vezes vindo de alguma
parte do Mundo, faça sua vida, faça sua riqueza neste
iPais e se torne mais brasileiro do que muitos que aqui
estão, com mandato de Constituinte. Temos condições de
resolver este problema, como já foi resolvido em outros
países, colocando na legislação ordinária a obrigação de
esse cidadão, aqui sediado, proveniente de outro país se
naturalizar, porque tem o seu eapíta; aqui.

Não me dou por satisfeita, gostaria fos'Be feito me
lhor, mas confesso que tem sido difícil. Cedendo a esses
interesses, tentamos resgatar o que há de mais sério
neste Pais, a meu ver, o problema minerário. Minéa:io não
dá duas sarras, não é como o soja, não é Como o feijão
ou O arroz. Os maseríaís fisseis nucleares, o petróleo, o
ouro, o níóbío, o quartzo, enfim, todos estes carecem, de
nossa parte, uma análise mais concreta. O contrato mi
neral, por tempo determinado, virá sem sombra de dúvi
da, nobres Constituintes - e aqui foi restabelecido dando
três anos - para aqueles que já são detentores de 60%
do subsolo nacional, para se índustríalízarem,

Sabemos que eles irão fazer apenas uns furinhos para
manter, novamente, de forma desumana, de forma co
varde, o lastro lá fora entre os 8 países poderosos e ricos,
à custa da nossa dignidade e de nossa soberania.

Queremos a composição, sim, mas que ela passe, acima
de tudo, pelo resgate e pela injeção de novo sangue que
não s'eja contaminado, como o da A.IiD8, que está a matar,
que é a politica entreguísta do subsolo e das riquezas na
cionais. .cada montanha de ouro que se entregou neste
País foi revertida no pacote de dólar, que foi corrigido
através de juros, e em momento algum se fez uma re
visão dos valores dos' minérios concedidos. Portanto. mi
nério está correlaeíonado com dívida 'externa, e temos
esta riqueza para fazer a nossa libertação, através da
eubagem e das jazidas, porque 6 mentiroso aquele que
diz que não sabe o valor de uma jazida e a durabilidade
dela. Para isto já temos tecnologia avançada, para medir,
para cubar até OS' nossos poços petrolíferos.

Também me congratulo com o Presidente e o Rela
tor desta Comissão, pelllA coragem, pela nacícnalídade,
pelo altruísmo com que restabeleceram o problema do
monopólio do petróleo, contra aquela coisa tão pavorosa
que a centro-direita, a direita entreguísta 'aqui pensou
com a palavra "processamento". Não queremos entrar na
questão petroquímica do País, mas temos o direito de
manter garantído aquilo que os nossos antecessores, ·ao
longo de quase 50 anos, estabeleceram,

Por isto, fica aqui o meu coração, o meu espírito
desarmado, e creio que em nome de muitos companhei
ros, não para conversar sozinha com o Relator, mas para
expressar aqui, de forma simples, de forma clara, quais
os interesses maiores que deverão estar em jogo, em nome
de quem e por que 'estão sendo jogados desta forma?
Estou aqui para discutir democratícamente, e, acima de
tudo, para salvaguardar a soberania do meu País.

O ss, PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
Constituinte Vicente Bogo,

O SR. CONSTITWNTE VlOENTE BOGO '- Sr. Pre
sidente, Sr!r Relator, a manifestação da nobre oonstítusn
te Raquel Cândido traz muitas preocupações que muitos
de nós, nesta Comissão da Ordem Econômica, temos e
vivemos diariamente.

Já tive a oportunidade, nesta mesma Comissão, em
aparteando um dos ccnststuíntes, de me manifestar a
respeito do caráter mais geral ou sintético da constitui
ção que deveremos deíxar pronta até o final deste ano,
lembrando que, várias vezes, muitas pessoas me têm ques
tionado se sou fllivorável a uma Constituição síntétíea,
ou geral, ampla? A meu ver, as duas não se contrapõem,
mas tenho respondido que, na minha visão, em razão
das circunstâncias brasileiras, da discriminação existente,
do quadro sócio-político-econômico do País, sou favorá
vel a que nova Constituição brasileira seja ao máximo
específica, especíalmente no tratamento das desigualda
des que hoje marcam a nossa sociedade.

Embora todos os méritos apresentados, pelo que já
pude avaliar no substitutivo do Relator Severo Gomes',
em que se incluem, sem sombra de dúvida, itens e artigos
da importância maior que vêm, efetivamente, ao encon
tro de muitas aspirações populares, manifesto ao Sr. Re
lator e aos nobres Constituintes a minha preocupação,
também em parte já manífestada pelo Constituinte Os
waldo Lima Filho, quanto 810 espaço que é aberto, no seu
'anteprojeto, para a legislação posterior. Tenho notado
que boa parte dos artigos está tratada de forma que a
lei 'estabelecerá, ou conforme dispuser a lei, ou dispor a
lei posteriormente. COm isto abre espaço ou deixa de es-
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pecífícar muitos assuntos que, entendó, deveriam ser, nesta
hora, tratados com rigor pela Assembléia Nacional Cons
tituinte, sob pena de, posteriormente, ficar um espaço
muito grande aberto à manipulação ou a outros jogos
que poderão não ser interessantes ou convenientes ao con
junto da sociedade brasíleíra,

O SR. ICONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Permite V. Ex.& um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ViCENTE BOGO - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Exatamente desejo lembrar que na Constituição de 1946
os conservadores usaram esta mesma tática, todos os dis
positivos progressistas da Constituição de 1946 foram su
bordinados a uma lei complementar ou ordinária, que,
diga-se de passagem, nunca fói votada.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BaGO - Agradeço
a V. Ex.a esta contribuição.

Mas continuo, Sr. Presidente, o meu raciocínio. Efeti
vamente entendo que a nossa comissão e a própria Assem
bléia Nacional Constituinte, necessariamente, não, devem
fazer uma enciclopédia, mas tratem com determinação,
com especificidade, os assuntos que são de relevância para
a vida nacional, e devem pôr fim às situações discrimina
tórias que enfrentamos atualmente.

Sem aqui citar, nobre Relator, OI! aspectos positivos,
que são sobressalentes, como é o caso do monopólio, co~o
é o caso da limitação da remessa de lucros, o usucapiao
na área urbana, embora também fiquem sujeitos à. legis
lação posterior, eu levanto, para conhecimento de V. Ex.a,
esperando que após eu apresent~r emen~as inclusive a
respeito desses assuntos, V. Ex.a possa avaliar a essas mi
nhas emendas, em alguns aspectos, especialmente na ques
tão agrária - questão quê temos discutido calorosamente
na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e Re
forma Agrária - e levanto alguns pontos que devem ser
contemplados neste anteprojeto da Ordem Ecimômica.
Inclusive alguns tive oportunidade de 'COmentá-los rapi
damente' com V. Ex.a.: primeiro ponto - ao disposição
transitória, que deve constar dó texto constitucional, no
que se refere à realização de unia discriminatória.das
terras públicas. Há hoje suspeitas sobre a real quantía e
localização das terras que estão sob o domínio da União,
mesmo porque boa parte delas ou poderiam ser reservas
florestais, ou poderiàm ser utilizadas para o processo da
reforma agrária, sem necessidade, portanto, de desapro
príação dessas áreas.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVÉS - Permite
v. Éx.& um aparte?

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Pois não.

O SR. CONSTÍTUINTE DARI>OSO ALVES - Se
essas terras estão sob suspeita, o que dizer do cadastra
mento do Incra, dos cadastros repartidos pertencentes
aos proprietários rurais?

li: grave a denúncia de V. Ex.a.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sou am

plamente favorável a que se faça um completo levanta
mento, para que tenhamos uma atualízaçãó,

O SR. CONSTITUINTE BENEDIC'rO MbNTEmO
Permite V. Ex.a um aparte, Constituinte Vicerí'té Bogo?

O SR. CONSTITUINTE VIÔENTE BaGO - Se o tempo
permitir.

O SR. CONSTITUINTE BÉNEDICTO MONTEIRO - :e
rápido, só para complementar esta afirmação de V. Ex.a
dizendo que, nó caso, não é suspeito. !,!o meu Estado, °
Pârá, por exemplo, existe centenas de processos em que

se coloca não, a suspeição, mas acusações gravíssimas
sobre quantídades imensas de terras da União que foram
griladas indevidamente pelos seus ditos proprietários.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Nobre
Constituinte Vicente Bogo, permite V. Ex.a um aparte?
É sobre o assunto que V. Ex.& está explanando.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Tem o
aparte V. Ex.&

O SR. CONSTITUINTE ASSIS CANUTO - Gostaria
realmente de aditar à sua proposta, inclusive fazê-la sua,
caso o Relator estiver disposto a incluir nas disposições
transitórias o problema da discriminação das terras públi
cas, o problema do recadastramento geral do País, porque,
na realidade, já, que é uma disposição transitória, é muito
importante conhecermos a situação das terras públicas e
também das particulares e privadas, para que possamos
ter um espelho exato da nossa realidade cadastral.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Agradeço
a V. Ex.a o aparte.

Para concluir, Sr. Prsidente, há mais alguns pontos
que gostaria de observar ao Sr. Relator, além desse que
os nobres constituintes vieram em socorro da nossa inten
ção.

.Outro ponto, polêmico e não teve aprovação, inclusive,
na Subcomissão da Polítíea Agrária e Fundíáríã e Reforma
Agrária, e não consta deste substitutivo, é quanto ao limite
máxítno da propriedade da terra. Sou daqueles que pensam
quê deveríamos estabelecer um Iímíte, nem que para isso
tenhamos que situar, eventualmente, aquela área que este
ja cumprindo a função social atualmente, como foi o caso,
que teve acolhimento aqui, da questão do monopólio do
petróleo, em que foi atribuído o monopólio da União na
pesquisa, lavra, refino, processamento, importação, trans
porte, e assim por diante, e no § 2.° ficam excluídos o
monopólio, de que trata este artigo, e as refinarias que já
estavam em funcionamento antes de determinada data.
Talvez se possa pensar em algo semelhante para o límíte
máximo da propriedade da terra, a partir de agora, no
País. Tenho apresentado sugestão pretendo fazer nova
emenda neste sentido. '

Outro ponto que também não está constando dó ante
projeto de V. Ex.a é a questão das terras estrangeiras.
Sou partidá.rio à limitação do acesso à propriedade da
terra n.o .Pals aos, estrangeiros..Se algum estrangeiro qui
ser r~slç1lr no PaIS, quiser aqui se naturalizar, ter a sua
propriedade e se enquadrar dentro das normas do País
P,01S assim. o faça; mas, quanto àquele que esta residindó
la fora, VIvendo em outras circunstâncias nem sempre
sabidas no País, devemos estabelecer um IÍmite para ga
rantir que os brasileiros tenham o mínimo também de
acesso a essa propriedade.

Hoje consta que os estrangeiros, pessoa jurídica ou
física, teriam em torno de 35 milhões de hectares de ter
ras. Seria o equivalente ao assentamento de peito de um
milhão de trabalhadores rurais no País, numa média de
30 a 35 hectares para cada um se fôssemos considerar
área com certa fertilidade ou cóndigáo de prôdutividade.

Ainda outro ponto que V. Ex.a coloca e importante
sê refere à imissão ímedíata na posse, ponto que defendo:
mas, de outra parte, também V. Ex.a permite o recurso
ao ato da desapropriação e fio caso de o recurso ter o
acolhimento do iJudibiário, transformando a indenização
TDA em dinheiro. Éramos mais favoráveis ao recurso
quanto ao valor da indenização e não quanto ao mérito
da desapropriação.

Neste aspecto, faço 'uma 8ugestãb complementar para
que, se for mánüdo o recurso à desáptópriáçãb, seja éspe-
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cificado mais o que é a função social da propriedade, cuja
interpretação fica um pouco vaga e está muito sujeita à
subjetividade do Poder Judiciário.

Também que V. Ex.a considerasse a inclusão no ante
projeto de um artigo ou um parágrafo quanto aos despe
jos, os desapossamentos de trabalhadores rurais naquelas
áreas em que foram feitas a desapropriação para efeito de
reforma agrária, enfim, onde houver um posseiro, um tra
balhador rural, para que seja impedido o desapossamento,
o despejo, porque provocaria, na prática, dois processos:
um, da :retirada; outro, novamente, do assentamento. Isto
além de elevar o custo, seria irracional.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Permite
V. Ex.a um aparte?

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Com pra
zer, concedo o aparte a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Congra
tulo-me com V. Ex.a quando diz que o critério da produti
vidade não pode ficar sujeito à subjetividade do Poder Ju
diciário - a assertiva de V. Ex.a é sábia e me!~ce ?S no~so~
aplausos -, como também não pode ficar sujeita a subjetí
vidade dos burocratas do Incra.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Todos
queremos o melhor para o País e para nosso povo.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Então,
não vamos colocar a objetividade da lei.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - li:, inclu
sive, a minha preocupação, nobre Constituinte. Agradeço
a V. Ex.a o seu aparte.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Faço um apelo
aos nobres Constituintes para que nos mantenhamos den
tro do prazo dos 10 minu~~s, porque já temos quase 15Ç
minutos cedidos. V. Ex.a ja termmou o prazo, mas tera
direito a completar o seu tempo.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Só estou
fazendo a intervenção para colaborar na posterior reelabo
ração ou parecer do nobre Relator.

Tenho mais um ponto a considerar, quanto à política
agrícola. O Relator põe apenas. um artigo, ou parágrafo,
que se não me engano, determina que em doze meses o
Con'gresso Nacional aprovará a lei de diretrizes, e assim
por diante. Quanto à política :;tgrÍ?ola, também devel?J-os
especificar mais no texto constitucional, para earacterízar
prioridade da política oficial em relação à política agríco
la. Ater-me-eí mais a isto, como forma de colaboraçao na
avaliação do anteprojeto do relatório por V. Ex.a apresen
tado.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a palavra
ao nobre Constituinte Fernando Santana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr.
Presidente, ontem cheguei tarde, porque fui a Salvador,
há meses não ia lá; ao retornar, encontrei o envelope
branco do anteprojeto do Relator e não tíve tempo senão
de passar uma vista muito rápida, e, chegando ao art. 17,
que trata dos príneipíos da ordem econômica, que, termí
nado, entra no outro Capítulo, iDos Problemas Urbanos,
nesses 17 artigos, pode até ser correto, S. Ex.a remete à lei
complementar 10 artigos; existem 10 leis complementares.

Até que S. Ex.a pode ter razão, porque não examina
mos detidamente se realmente poderia ser levado à lei
complementar ou se' poderia ser decidido no próprio texto
auto-aplicável. Depois S. Ex.a examinará. Até o art. 17 há
10 leis complementares.

Na Constituição de 46, apesar de todas - as modifica
ções feitas durante os 20 anos do sistema militar, restou
apenas uma prerrogativa ao Congresso, a de fiscalizar as

contas da União, e jamais essas contas foram fiscalizadas.
Mesmo esse dispositivo, sendo conservado por todas as
emendas feitas, inclusive a Emenda n.O 1, que quase fez
outra Constituição, apesar de tudo, esse dispositivo da
Constituição de 46 foi mantido. Não obstante ter o PMDB
crescido em força, a partir de 1987, substancialmente, e em
1983 ter chegado até a derrubar decretos-leis do Presidente
da República sobre questões salariais, essa lei complemen
tar até hoje está por ser feita. De sorte que não estamos
aqui contra as leis complementares, leis que nascem na
ilharga da Constituçião e que exigem um quorum qualifi
cado, igual ao quorum em que numa Constituinte se apro
va cada artigo da Constituição.

]jJ necessário que chamemos a atenção de nossos Cole
gas para a responsabilidade que vamos ter, de modo a defi
nir rapidamente essas leis que por acaso fiquem para as
decisões do Congresso, através de lei complementar, por
que tudo que sai da Constituição deve ser uma lei com
plementar.

Concordamos com o nosso Colega Relator. Tenho a
deformação do engenheiro. Conseqüentemente, não conse
gui penetrar muito na definição que S. Ex.a dá no art. 3.°,
que coincide exatamente com o anterior. O anterior tam
bém era art. 3.° Aquele estava límpido, claro, definia a
emprea nacíonal 'de maneíra límpida e parecida com a
emenda do Constituinte Afif Domingos, segundo o relato
rio inicial saído do Prodasen, mas, depois, perdeu aqueles
comentários iniciais e finais e saiu apenas o texto seco.
Segundo a minha memória, essa definição do art. 3.° sobre
o que é empresa nacional ou brasileira era de autoria do
nosso Colega Afif Domingos. Ali achei claro, embora me
parecesse ainda-muito pior. Mais claro, mais bem definido,
uma coisa que não merecia nenhum esforço, até mesmo
um engenheiro poderia entender claramente.

Neste aqui, confesso, estou em dificuldade para enten
der, porque é muito jurídica essa descrição.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO DUQUE - Permite-me
V. Ex.a ?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA 
Concedo o aparte a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE Hli:LIO DUQUE - Constituinte
Fernando Santana, há uma emenda, a de n.O 169, cujo
autor é o Constituinte Antônio Carlos Franco, que, creio,
vem exatamente dentro do que propõe o Sr. Relator.

Esta emenda diz, simplesmente:
"Empresa brasileira ou nacional é aquela

constituída sob as leis brasileiras, que tem a sua
administração sediada no País e cujo controle
decisório e de capital pertença a brasileiros."

Está uma emenda sucinta, objetiva e se este for o
pensamento dos Srs. Constituintes, li, ainda há pouco ...

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Se
eu soubesse que V. Ex.a iria falar sobre isto, não lhe
teria dado o aparte. (Risos.)

O SR. CONSTITUINTE Hli:LIO DUQUE - Era só o
aparte que eu queria dar a V. Ex.a Só para dizer que
as soluções começam a ser encontradas aqui.

O SR. CONSTITUINTE. FERNANDO SANTANA 
Perfeito.

O SR. CONSTITUINTE HÉlLIO DUQUE - li: só deba
ter, é só dialogar.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Eu
já -havía anotado no meu papel: "veja, à página 43, a
Emenda n,v 1169", justamente porque achei essa emenda
do Constituinte Antônio Carlos Franco perfeitamente
aceitável pelo chamado grande empresariado ou pequeno
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empresariado brasileiro, porque, no nosso ponto de vista,
Sr. presidente, não estamos aqui fazendo nenhum dis
curso ideológico nem queremos convencer ninguém dos
nossos pensamentos, mas creio que pode ser uma linha
média e comum a defesa, ou o início do resgate da
soberania deste Pais e a burguesia nacional realmente
assuma o seu papel, porque até hoje ela não o assumiu,
esta é a verdade.

O Brasil é hoje um País trabalhador, no sentido de
ser a B.a potência e ter a '60.a posição no que se refere
ao trabalho, divertimento, educação, e por ai afora. Então,
há 59 produtores que estão abaixo de nós, mas estão
melhores. Por quê? Porque 'a mais-valia não fica para
nós, vai para os outros, e o capitalismo só enriquece
acumulando a mais-valia, como o socialismo também.
Nossa mais-valia parece que vai toda embora, pelo menos,
sendo a 8.a potência e tendo 60% de analfabetos, 80% de
carentes do ponto de vista alimentar... Por exemplo,
no Nordeste não acho mais o número dos meus sapatos
- calço o nP 43 - e agora só os acho em São Paulo.
O pé do nordestino está diminuindo, está caindo para
38, 37. O tamanho está assim, nanico. (Risos.) É a fome
generalizada, Sr. Presidente, Sr. Relator. Então, precisa
mos modificar.

Precisamos enriquecer este Pais para poder distribuir
melhor, porque estamos a cada dia mais pobres. Apesar
do desenvolvimento, do ponto de vista geral, a nossa
pobreza cresceu, também, na mesma medida do desen
volvimento.

Por exemplo, o art. 10 melhorou quanto à faixa de
fronteira, mas, naturalmente, essa melhoria substancial
do art. 10, que no outro projeto é o art. 14, vai depender,
também, no nosso ponto de vista, de uma melhor defi
nição de empresa nacional.

Evidentemente, já melhorou a definição de empresa
nacional, mas creio que ela deva ficar mais transparente.

O art. 12, a que nosso colega Marcos Lima se refere,
diz:

"A pesquisa e a lavra dos recursos minerais,
bem como o aproveitamento dos poteneíaís de
energia e dos recursos hídricos, dependem de
autorização ou concessão do poder público, contra
tadas sempre por prazo determinado, no interesse
nacional, não podendo ser transferidas sem prévio
anúncio ao poder concedente."

Está perfeito, Sr. Presidente, porque, na realidade,
as concessões se negociam fora do controle do poder con
cedente, que é a União, o País.

A Brascan, por exemplo, que por um ano deixou de
entregar tudo de graça ao poder público - o contrato
da Light era de 99 anos - antecipou um pouco e fez
uma chamada "nacionalização", quando, a nosso ver,
dever-se-ia esperar o contrato vencer e receber tudo de
graça. Pelo menos eram assím os termos do contrato da
Brascan, conhecida como Light. Entretanto, por razões
que desconheço, foram pagos BOO milhões de dólares e
a Brascan transformou-se, no Brasil, em uma grande
exploradora do setor mineral. Ela tem mais de 2.600
concessões.

Ora, Sr. presidente, Sr. Relator, evidentemente a
Brascan não tem condições de explorar todas essas jazi
das, não tem.

Há empresas subsidiárias com capital de 2 a 4 mil
cruzados - é vergonhoso - só para obter concessões
minerais. Não dá para pagar nem o salário do servente,
e ,é esse o capital que essas empresas registram para

obter concessões no Departamento Nacional de Concessão
Mineral. A British Petroleum, em menos de cinco anos,
já tem mais de 1.600 concessões no Brasil, Sr. Presidente,
Sr. Relator. Não é possível!

S. Ex.a, adiante, dá o prazo de três anos. Proponho
que aquilo que S. Ex.a coloca como artigo dai! Disposições
Transitórias seja redigido da seguinte maneira:

"Toda e qualquer concessão que não esteja
sendo devidamente explorada reverte ao controle
da União."

Não é possível fiquemos aqui como idiotas a dar
concessões e mais concessões a essas empresas, sem que
o País leve alguma vantagem. O ouro é 1%, não dá nem
para pagar os aposentados. Em Minas Gerais, os que
trabalham no fundo da mina de Morro Velho os que
perdem a capacídade de trabalho, porque todo; os seus
alvéolos são calcificados e eles ficam com asma perma
nente, só ° número desses doentes, o Imposto Único so
bre o Ouro, que é 1%, não dá nem para pagar os apo
sentados.

En,tão, o Brasil praticamente entrega o ouro de gra
ça, entrega o ouro ao bandido.

. Morro Velho, Sr. Presidente, Sr. Relator, explora ouro
ha 153 anos e essa mina nunca esteve em mãos de bra
sileiros - vamos dizer até mais regionalmente - de ne
nhum mineiro. É uma vergonha!

Fornecerei alguns dados rapidamente Sr. Presiden
te, perdõe-me: a bauxita está sob cont~ole estrangeiro
em 79,58% das jazidas; o amianto, 93%; o ferro em Minas
Gerais, uma província eminentemente ferrífera 545% do
ferro de Minas está na mão do estrangeiro, no B~asií, como
um todo, mais de 30%; ° níquel, 57,9%, e toda aritmética
manda que se diga 58%; o ouro, 79% da pesquisa e da
lavra está nas mãos deles. Por exemplo: hoje, a mina de
Morro Velho está na mão da Anglo-América, que não é
nem inglesa nem americana, é da África do Sul; também
a mina de ouro de Jacobina, na Bahia, está na mão da
Anglo-América, e outras jazidas que ela pretende explo
rar, e as empresas estrangeiras têm 79% da exploração
e da pesquisa do ouro; o tungstênio está todo na mão
deles; o estanho, 30%; e o diamante, Sr. Presidente 
vamos cair de costas - 9B%.

Ora, nestas condições, o setor mineral, a nosso ver,
sem nenhum sectarismo, sem nenhum ideologlsmo, está
necessitando que as grandes forças políticas deste País
decidam patrioticamente, já não digo ideologicamente,
decidam civicamente, porque, a continuar como está, va
mos perder totalmente, e já perdemos grande parte do
controle sobre esse setor que é de importância fundamen
tal para o desenvolvimento de qualquer país, principal
mente o nosso.

Não tenho nenhum xenorobísmo, não tenho nada con
tra americano, contra japonês, contra quem quer que seja,
mas já somos 135 milhões de habitantes, só o Vale do
Araguaia-Tocantins, segundo a FAO, dá para alimentar
500 milhões, de pessoas e somos 135 milhões, um décimo
da população da China, que é de um bilhão e 300 milhões,
e a China tem, de terra agricultável, menos que o Estado
do Pará; o Brasil tem muito mais terras agricultáveis
que a China e mantém BO% dos 135 milhões de brasilei
ros carentes.

Não é possível, Srs. Constituintes!
Na próxima reunião, Sr. Presidente, falarei sobre a

questão agrária.
O SR. PRESIDE..'l\l'TE (José Lins) - Srs. Constituintes,

colegas desta Comissão, antes de prosseguirmos neste de-
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bate submeto a V. Ex.as alguns pontos que julgo essenciais
para ordenação dos nossos trabalhos daqui por diante.

Em primeiro lugar, é claro, no momento é preciso ter
muita paciência e dar mesmo espaço ao diálogo, porque
- creio - o Helator está muito interessado no diálogo,
a Comissão também, e este é realmente o momento em
que podemos examinar com maior cuidado os nossos pon
tos de vista, em busca de um parecer que se aproxime,
ao máximo possível do consenso da Comissão. Evidente
mente, há que cheg~r um momento em que vamos partir
para votação, e aí o problema até da contagem do tempo,
e o posicionamento da Presidência sera~, de certo mo~o,

diferentes, em função mesmo da neeessídade da funeío
nalidade da nova etapa que vai surgir.

Há dois pontos sobre os quais gostaria de conversar
com a Comissão: primeiro, na reunião do dia 2 de junho
está incluída na ata a seguinte expressão:

"Sobre sugestões encaminhadas à apreciação
de Membros da Comissão e, oportunamente, o Pre
sidente teceu considerações sobre os trabalhos fu
turos a serem realizados pela Comissão, inclusive
informando aos presentes que, quando da votação
do parecer definitivo do Helator, as emendas até
então apresentadas serão acatadas, à época, para
efeito de destaque."

O meu entendimento, naquele momento, foi que as
emendas apresentadas na primeira fase dos nossos tra
balhos, isto é, aquelas apresentadas aos pareceres das Sub
comissões, teriam o direito de destaque, da mesma form_a
que as emendas que serão apr;sentada:s.hoje e amanha.
Este foi o entendimento que fICOU detínído naquele mo
mento. No entanto, não encontrei na ata uma referência
à votação desses assuntos pelo Plenário.

Como esta matéria é extremamente importante, para
que na hora não se discuta, a validade de um ?-estall..ue
ou não, e como hoje temos numero legal para deliberação,
eu peço ao Plenário aprecie este assunto e tomemos uma
decisão sobre ele.

Na minha opinião, e foi o que conversa~os estes. ~ias
todos poderão ser destacadas, para votação dennítíva,
emen'das que estão constando d.este docume_nto como aque
las que serão apresentadas hoje e amanha.

Se V. Ex.as estão de acordo, passaremos a votar esta
matéria.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr. Pre
sidente, sem prejuízo do parecer do Relator?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Claro. Apenas é
o direito de destaque, pelos Srs. -Constituintes de emen
das para votação definitiva, tanto as. já apresentad::s co
mo as que serão apresentadas de hoje para amanha.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Pre
sidente tenho certo receio dessas deliberações processuais
de últiina hora. Não tenho dúvida nenhuma em acatar
o ponto de vista. Acato plenamente a sugestão de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Não acredito que
seja uma discussão de última hora. Estamos para votar
há quase uma semana. Quero q~e_ a Comissão tenha um
entendimento claro sobre a pOSIÇao da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES- Devo de~

xar bem patente é que temos um Regimento da Consti
tuinte e temos mais três Regimentos, com o primeiro sub
sídio do Hegimento da Câmara do.s Dep~tadOS, e. toja
matéria, por mais deliberada .que seJ.a aqui, na <?OI~llSSaO,

fica sujeita aos cânones regímentaís da constítuínte e
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Não me parece
que seja intenção da Mesa, ou da Comissão, subtrair-se
aos ditames desses documentos institucionais, desses Re
gimentos. Apenas como esta matéria não é clara, ou não
é tratada nos Regimentos, prefiro que fique esclarecida
junto à Comissão, por deliberação da Maioria, para que
depois não se conteste a posição da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Permite-me V. Ex.a?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) V. Ex.a tem a pala
vra.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, permita-me V. Ex.a discordar - emendas
se apresentam a um projeto. Evidentemente que emendas
apresentadas a documento que não tem mais qualquer
sentido, porque é coisa do passado e arquivada, não me
pareceuma norma regimental procedente dar destaque a
emendas apresentadas a anteprojetos que não existem
mais. O que me parece pertinente e significativo é que
o documento sobre o qual vamos trabalhar daqui para a
frente é o anteprojeto elaborado pelo nobre Relator Seve
ro Gomes. Os demais anteprojetos de relatórios, ou ante
projetos, não têm mais nenhuma razão de ser, não são
documentos sobre os quais se vá exercer a atividade e a
discussão.

Deste modo, seria mais próprio, seria muito mais útil
no encaminhamento da discussão que os Constituintes
que apresentaram emendas, que, ao nosso entedimento,
não tinham sentido, porque apresentadas a um documen
to que não seria base de discussão, e julgaram pertinen
tes em relação à matéria apresentada pelo nobre Relator
Severo Gomes, que o façam novamente, porque não tem
sentido discutir emendas a um anteprojeto que não é
objeto de deliberação.

Para isto que eu queria chamar a atenção de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAo - Peço a
palavra para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a tem a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAo - Sr. Pre
sidente, chegamos a prever esta hipótese que se está con
figurando agora, quando caracterizamos as 'emendas apre
sentadas e coligidas nesse volume como emendas no es
curo. Estávamos emendando algo que não conhecíamos,
o novo projeto do Relator. Tendo em vista que o proce
dimento adotado pela Subcomissão, que, depois, foi esten
dido às demais Comissões, foi no sentido de abrir prazo
para emendas sobre o relatório, não há nenhuma razão
para desprezarmos essas emendas que já foram aprecia
das pelo Relator, pela sua equipe de assessores, simples
mente descartá-las. Temos que reapresentar todo o mes
mo papelórío, fazer todo o mesmo procedimento, botar no
computador, submeter a reexame dos assessores, o que
me parece um trabalho inútil, devemos evitar. Na medida
em que um Constituinte tenha uma emenda que queira
destacar como substitutivo ou aditivo de alguma coisa do
projeto, quando houver uma referência adequada, é des
necessário reapresentar a emenda apenas para efeito bu
rocrático de que agora estamos emendando um antepro
jeto conhecido. Esta questão ficou assentada naquele en
contro de 2 de junho. 1!; útil mantenhamos a validade des
sas emendas, para nos dispensar de reapresentar os mes
mos papéis que já foram submetidos à consideração do
Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA
- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) Tem a palavra V. Ex.a
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA
Sr. Presidente, pergunto se as emendas apresentadas

como destaque serão analisadas somente como supressí
vas ou poderão ser modificativas ou aditivas?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - O Regimento é
claro. Podem ser substitutivas, modificativas, aditivas. Não
há nenhuma limitação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA
- Então, qualquer emenda apresentada hoje e amanhã,
dentro do prazo regimental, pode ser modificativa e adi
tiva.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Podem ser desta
cadas. A dúvida é apenas se poderão ser destacadas as
-emendas já apresentadas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA
- Então, está confirmado: o meu destaque poderá ser
modificativo.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Pelo Regimento,
art. 18, as emendas que tinham direito a destaque são
essas já apresentadas. Houve entretanto, uma decisão des
ta Comissão: o Relator apresentaria. por livre e espon
tânea vontade, um parecer preliminar, ao qual também
ofereceríamos emendas. Posteriormente, esta decisão to
mada pelo Plenário da Comissão, com aquiescência do
Relator, foi estendida a todas as Comissões pelo Presi
dente da Constituinte.

A mim me parece uma decisão fundamental, porque
vamos, agora, discutir um documento objetivo, alguma
coisa palpável, que V. Ex.as podem emendar. Tenho a im
pressão de que a maioria das emendas destacadas vai ser
a este parecer do Relator, que é um documento funda
mental. De acordo com o Regimento e com o que ficou
estabelecido, pelo menos no consenso, de qualquer emen
da já apresentada a esta Comissão, isto é, aos pareceres
das Subcomissões, como aquelas que serão apresentadas
ao parecer do Relator, os -Brs. Constituintes terão direito
de pedir destaque.

Este é o entendimento desta Comissão, desta presi..,
dêncía já que é o entendimento mais consentâneo com
a letr~ regimental e que submeto ao Plenário, para que
fique decididamente assentada esta posição da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Peço a pa
lavra, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - O pedido
do destaque é à emenda ou a um artigo do anteprojeto?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tanto faz. Estou
me referindo apenas às emendas, porque o outro é óbvio.

Submeto à votação de V. Ex.as

Os srs, Constituintes que estiverem de acordo com
o destaque das novas emendas apresentadas permaneçam
sentados. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Há
um voto contra.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Outro assunto
que também considero de suma importância é este que
consta do Ofício 6 PO n. O 266, do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, que diz:

"O nobre Constituinte Cardoso Alves levantou
questão de ordem sobre a interpretação do § 2.0

do art. 23 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, que diz o seguinte:

Fica vedada a apresentação de emenda que
substitua integralmente o projeto ou que diga
respeito a mais um dispositivo, a não ser que
trate de modificações correlatas, de maneira
que a alteração, relativamente a um dispositivo,
envolva a necessidade de se alterarem outros."

Também o § 1.0 do art. 21, que diz respeito à con
sulta do nobre Constituinte Cardoso Alves:

"Aplica-se às emendas apresentadas nas Co
missões e Subcomissões o disposto no § 2.0 do

art. 23 deste Regimento."

Responde o Presidente:

"O art. 23 faz parte do Capítulo II, Do Pro
jeto de Constituição, enquanto o art. 21 integra
a Seção Ir, da elaboração do Projeto de Consti
tuição, do Capítulo I, Das Comissões Constitucio
nais, caracterizando, assim, tramitação diferente."

Realmente, ao projeto de Constituição fica vedada a
apresentação de substitutivo, já que é uma peça múltipla
e nao apenas se constitui de uma única parte. As Subco
missões apresentam anteprojeto referente a certo e deter
minado assunto ou tema, devidamente articulado. O § 2.0
do art. 23 permite a apresentação de substitutivo desde
que se "tEate de modificações correlatas, de maneira que
a alteração relativamente ao dispositivo envolva a neces
sidade de se alterarem outros".

Nestas condições, poderão ser oferecidas emendas
substitutivas, desde que se achem entre os seus disposi
tivos articulações que tratem de modificações correlatas.

Evident.en:,ente, a Pre~idência considera que, a nível
da Subcorrussao, o tema e o mesmo e tudo é correlato
E diz, especialmente, que, nestas condições poderão se~
oferecidas emendas substitutivas. '

.~ou cOnhe?imento ao Plenário, porque se tratà da
dec1S~o do ~preslden~ da Constituinte, para o qual apenas
cabería recurso, .e nao para esta Presidência.

Tem a palavra o nobre Deputado Valter Pereira.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Essa
foi a decisão prolatada pelo ilustre Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, o Constituinte Ulysses Gui
marães, aceita na Subcomissão da Política Agrícola e
Fundiária e Reforma Agrária. No entanto, em várias Sub
comissões onde o problema veio à tela não teve a acolhida
dos Parlamentares que as compunham. Exatamente por
que essa decisão fere frontalmente o texto do Regimento
Interno.

A mim não me parece que o Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte detenha poderes tão impe
riais a ponto de revogar o dispositivo regimental para
prevalecer a sua decisão.

Desta forma, Sr. Presidente, sugiro a V. Ex.a faça
à Comissão de Sistematização ou ao Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte uma consulta, no sentido de
ratificar ou não esta decisão do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, já que é arbitrária e anti-regimen
tal, principalmente, Sr. Presidente, porque a sua aceítação
não foi pacífica nas Subcomissões, à exceção da de Polí
tica Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a palavra
ao nobre Constituinte Cardoso Alves.
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o SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Pre
sidente, o substitutivo é uma peça adotada em todos os
Parlamentos democráticos do mundo. O substítutívo con
tém, em essência, o princípio da economia processual, e
esta contém todas as outras economias, inclusive de papel,
de trabalho, de raciocínio, de esforço, tudo, é incrível
que um Parlamentar queira obstaculízar o substitutivo.
Posso obter a mesma coisa que obtenho no substitu
tivo através, no caso vertente, -da apresentação de 36
emendas. Uma substituindo as. 36, não, não pode, porque
o principio da economia processual não pode ser adotado
no Parlamento brasileiro, porque é um Parlamento irra
cional, é um Parlamento desarrazoado, um Parlamento
que quer enfiar à goela abaixo um único trabalho sob
exame do seu Plenário. Este é o princípio do substitutivo
adotado em todos os Parlamentos do mundo. Em segundo
lugar, o substitutivo é adotado nos Regimentos Internos
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e no
Regimento Comum.

O SR. VALTER PEREIRA - Mas não no da Cons
tituinte.

Õ SR. -CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Ouvi
V. Ex.a falar sílente, respeitoso, quietinho, do mesmo jeito
que V. Ex.a vai-me ouvir.

O Regimento Comum, o Regimento da Câmara e do
Senado adotam o substitutivo, é da tradição do Direito
brasileiro. Todos os regimentos de todas as assembléias
e de todas as câmaras, de todos os sodalícíos legislativos
do País, adotam o substitutivo. A não adoção do substi
tutivo, Sr. Presidente, ilide, impede, dificulta, veta o exa
me do melhor, faça a dois ou a três, ou a quatro, ou a cinco,
impõe um só, aquele que existe, outro não pode ser apre
sentado, porque aquele que existe deve ser o único a ser
examinado e respeitado que é uma barbaridade, sob o
ponto jurídico, e é uma heresia, sob o ponto de vista
democrático - é um negócio que não pode entrar na cabe
ça de ninguém que pensa.

O substitutivo, Sr. Presidente, consta,como rieou claro,
do Regimento Comum, do Regimento da Câmara dos
Deputados e do" Senado Federal, e consta do Regimento
da Constituinte. A letra é morta o espírito vivifica. A letra
grava apenas aquilo que é impresso e a interpretação da
lei a coloca em movimento e a conforma à razão e ao
entendimento.

Foi com base nestes argumentos e em mais alguns até
que levantei, perante o Presidente da Assembléia ~a~ional
Constituinte, esta questao de ordem, porque a lei nao se
conforma como o absurdo. O absurdo anda opostamente
ao lado da lei. A lei anda para um lado, o absurdo, _para
-outro. A lógica e o Direito andam de mãos dadas, nao se
apartam. A Lógica e o Direito são companheiros insepa
ráveis. Ah! se não fosse, Sr. Presidente, o arbítrio venceria
todas. .. São namorados. Lembra imparcialmente o nobre
Constituinte Fernando Santana, com a elegância que marca
a sua personalidade, são noivos, são amásíos, são casados,
são xifópagos. A Lógica e o Direito andam juntos, nao
podem andar apartados, de jeito algum,

Assim levantei a questão de ordem, e o Presidente
Ulysses Guimarães, um homem lúcido, democrático, ju
rista um Parlamentar experimentado, que conhece a vida
dos Parlamentares mais do que muitos aqui, pelo menos
muito mais do que eu, resolveu que cabe substitutivo.

Ora não foi a força imperial do Presidente. A força
imperiaÍ do Presidente não se exerce na Presidência da
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte, se exerce
em outra Presidência, na da Constituinte não, porque ali,
por iniciativa minha, foi adotado no projeto de Regimento,
que não havia uma emenda abrindo ensejo ao recurso para

o Plenário de todas as questões de ordem levantadas peran
te o Presidente e por S. Ex.a resolvidos. Só que isso tem
um prazo, isso também tem lógica, tem nexo, não pode
ser, depois de um ano e meio, levantar-se o recurso, mas
cabe recursos ao Plenário. Se algum Sr. Constituinte qui
ser, com base na irracionalidade, na ilógica, levantar outra
questão de ordem e recorrer ao Plenário, pode.

De modo que, Sr. Presidente, considero matéria ven
cida. Na Comissão da Política Agrícola e Fundiária e Re
forma Agrária não foi pacífica, houve absoluta falta de
ética parlamentar. Se não fosse a conhecida bravura cívica
do Presidente Edison Lobão, não teriam votado, queriam
manu militare. Costumo dizer que no Parlamento há duas
maneiras de vencer: no grito, quando o adversário é cevar
de, e no voto, quando as partes são civilizadas. Queriam
ganhar no grito,- mas não conseguiram. De modo que me
congratulo com S. Ex,a

Há outro documento do Presidente Ulysses Guimarães,
em que S. Ex.a fala em substitutivo, quer dizer apenas
que temos direito de apresentar substitutivo, e, se julgar
mos necessário ao interesse público, o faremos sem nenhu
ma cerimônia.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Esclareço o Ple
nário que a Presidência pode continuar dando a palavra
aos Srs. Constituintes para falar sobre este assunto, mas
já é vencido, é questão decidida pela Presidência. Esta
Presidência não tem condições de mudar uma decisão.
Quem quiser pode recorrer ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE' LUIZ SALOMÃO - Não há
decisão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Há decisão. Estou
coI? ela na mão e a Mesa considera-a tomada. Se V. Ex.a
quiser falar tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Sr. Presi
dente, há uma incongruência. Ele V. Ex.a considera a maté
ria vencida, não vamos discuti-Ia.

O S~. ~RESID~NTE (José Lins) - Não quero cer
cear o direito de liberdade dos Srs. Constituintes. É um
ponto de vista. Todavia, esclareço que de nenhum modo
adotarei posições contrárias à decisão da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASlO DE SENNA _
V. Ex.a, então, já tem uma decisão preconcebida.
_ O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A minha decisão
e baseada na decisão do Presidente.

O SR. CONSTITUINTE VIiRGILDASlO DE SENNA _
V. Ex.a sabe perfeitamente que o vício da incompetência
é um vícío radical.

O SR,-PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a pode recor
rer, mas esta não é a instância.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA _
Claro, estamos discutindo que O Presidente da Assembléia
Nacíonal Constituinte .não tem competência para decidir
nos permos que enviou..essa solução a V. Ex.a , porque o
Presidente da Assembléía Nacional Constituinte não tem
competêneía para interpretar contrário à letra e o texto
absoluto do Regimento Interno da Casa. O Regimento é
a Constituição que regula o andamento dos nossos tra
balhos na forma processual, na qual nos deveremos com
portar. O texto é absolutamente claro e além de claro
coerente com a elaboração de um texto ~onstitucionaI. Ó
que se quer é que cada um dos Srs. Constituintes vote
com clareza e absoluta retidão de pensamento sobre qual
quer um dos temas que constituirão os princípios norma
tIVOS da nova Constituição. Um substítutivo que é votado
em globo não permite, de modo nenhum, que cada um
dos Srs. Constituintes manifeste. Este é o espírito que
norteou o texto do Regimento Interno. Não tem nada. a
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ver com os Regimentos da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal e com o Regimento Comum, porque o es
pírito oonstituinte quis obrigar, a cada instante, que cada
um dos Srs Consl;ituintes diga com clareza o seu voto, o
que não ocorre na elaboração em bloco de um substituti
vo que envolve assuntos diversos. Todavia, quando a
emenda ou o destaque se reportarem à votação, a assunto
correlato, quando o caput modifica os parágrafos totalmen
te, então, sim, é possível votá-los em blocos, mas é im
possível, porque incompetente o iPresidente para decidir
contra o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Há ínsertção para
pedidos de palavra pela ordem.

O objetivo da :Mesa, neste momento, é ser muito claro
Estão os Srs. Constituintes avisados de que há uma de
cisão diferente à mão da Mesa, esta é a decisão tomada
pela Presidência da Assembléia Nacional Constituinte.
Estão os Srs. Constituintes avisados de que há uma de
cisão oficial e que esta Mesa não poderá mudá-la, a não
ser que receba uma disposição em contrário. Com a fina
Iídade de ajudar a V. EX.as se orientarem, a Mesa está
colocando o problema neste momento, sem qualquer pos
sibilidade de mudar sua posição, a não ser através de um
documento diferente que v~nha às suas mãos.

Concedo a palavra, para questão de ordem, ao Cons
tituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, levantou o Sr. Constituinte Virgildásio de
senna a questão fundamental em torno da matéría em
discussão.

O Regimento Interno da Constituinte proíbe a adoção
de substitutivos, salvo pelo Relator da matéria, em função
das emendas apresentadas. Conseqüentemente, o Sr. !Pre
sidente Ulysses Guimarães não tem competência para in
terpretar nem para disciplinar matéria do substitutivo.
S. Ex.a o fez de forma ditatorial, arbitrária e autoritária.
como é do seu feitio, como vem tazendc há mais de 3 anos
nesta Cas-a, quando negou a discussão das 'emendas cons
títucíonaís que revogavam o deereto-leí e anulavam o lixo
autoritário - emenda subscrita por 2/3 dos Membros do
Congresso Nacional, sem embargo do entendimento de
alguns Srs. Constituintes que se aproveitaram da decisão
do Sr. Presidente para impor, por uma minoria, ardilo
samente articulada e manipulada pelo Presidente da SUb
comissão da Política Agrícola e Fundiária e Reforma Agrá
ria, uma decisão contrária à maioria.

Na realidade, Sr. Presidente, a decisão do Presidente
padece daquele defeito que em Processo Civil se considera
o maior deíeíto, segundo entendem todos os estudiosos
de Direito Processual que não estejam apaixonadamente
perturbados no seu julgamento - a falta de competência
de quem decide. Nenhum dispositivo da Constituição ou
do Regimento atribui ao Sir. Pr~s'1dente Uly.sses Guimarães
a competência para alterar o Regimento ou interpretá-lo.

Deixo registrado, sem embargo de que V. Ex.a já de
clarou a sua obediência à decisão do Sr. Presidente, o meu
protesto, que venho fazendo desde a Subcomissão da Po
lítica Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária, contra
essa decisão aostrusa, autoritária, arbitrária, do Presiden
te 1ITyss'es Guimarães, que vem dírígíndo a Assembléia
Nacional Consttiuinte como se fosse um clube de futebol.
Nos clubes de futebol ainda se respeitam os estatutos
regimentaís.

O SR. :PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a pa
lavra ao nobre COnstituinte Luiz Salomão.

O SR. CON8'I'I.TUIN'm LUIZ SALOMãO - Sr. Pre
sãdente e Srs. COnstituintes, esta discussão que j á se ar-

rasta por 23 minutos, está-se tornando absolutamente
bizantina. A questão da possíoílídade da 'apresentação ou
não de substitutivo.s já foi resolvida na prática da Sub
comissão 6-A, quando vários Constituintes apresentaram
substítutívos picotados em al\tig08 que foram utilizados
para derrotar o projeto do Relator Virgildásio de Senna.

De modo que esta dsscussão que se está arrastando
com discursos inflamados em torno de uma questão que,
a meu juizo, se tornou irrelevante, deveria ser abrevíada
tanto quanto possível, para que pudéssemos discutir o an
teprojeto do Rela>ror.

Apelo aos noSSOB COlegas nos concentrássemos na dís
cussão fundamental - o Anteproj eto do lWlator. Esta
discussão em torno ou não da possibilidade de apresentar
substitutivo já ficou demonstrada, à evidência, na Subco
missão 6-A, que é inteiramente inócua. Os Constituintes
que quiseram articular-se para apresentar um substituti
vo o fizeram sob a forma de emendas de artigo por ar
tigo e derrotaram o projeto do Relator VirgildáBío de
Senna de forma absolutamente implacável. Não está. certo,
Sr. Presidente, porque o nobre Constituinte Vivgildásio
de Senna dizia que deveria haver a votação de cada ar
tigo, emenda por emenda.

Ora, prefiro conhecer lealmente 'a posição daqueles
que antagonízaram o Anteprojeto do Relator Virgildásio
de Senna, pretiro conhecer o conjunto das barbaridades
que S. Ex.as propuseram, para que tenhamos uma avalia
ção de todo elenco de 'agressões ao ínteresse nacional que
foram cometidos naquela oportunidade.

Encareço a V. Ex.a, Sr. Presidente, já que o tempo
está avançando, que nos concentremos na discussão do
anteprojeto do Relator Severo Gomes e essa questão do
substitutivo fique para o livre arbítrio dos Constituintes
que tenham interesse de apresentar emendas completas
ou emendas artigo por artigo.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a palavra
à Constituinte Irma Passoni.

A SR.a CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, tenho em mãos a resposta do
recurso que fiz perante a Subcomissão da Política Agrícola
e Fundiária e Reforma Agrária, sobre esta questão de
substitutivo regimentalmente colocado nos arts. 21 e 23.
A resposta do Presidente, evidente, não podia ser outra,
foi a mesma resposta dada ao COnstituinte Valter Pereira.
Só que lembro aos Srs. Constituintes que nós, aceitando
esse encaminhamento do Presidente Dr. Ulysses Guima
rães, de que pode ser apresentado substitutivo, nos impo
mos à eondíção de não apresentar emendas substitutivas
nem modificativas, apenas supressívas. É muito grave e
fere o Regimento Interno da Constituinte, que é claro:

"Só se recorrerá ao Regimento da Câmara e
do Senado quando não for regulamentado no
Regimento da Constituinte."

Como é matéria regulamentada no Regimento da
Constituinte, não cabe recurso aos Regimentos Internos
do Senado ou da Câmara.

Sr. Presidente, sei que não posso mais fazer recurso
a V. Ex.a, porque vai repetir o despacho que o Presidente
1ITysses Guimarães deu no encaminhamento, por parte
do Constituinte Edison Lobão, quanto aos nossos recursos.
Recorremos ao Plenário desta decisão, porque não cabe
ao Dr. Ulysses Guimarães dar um parecer definitivo.
V. Ex.a, é claro, está apenas encaminhando uma delibe
ração do Presidente, mas cabe a nós o recurso ao Plenário.

Solicito a manifestação dos 8rs. Constituintes no sen
tido de que aceitem recurso ao Plenário. Peço que V. Ex.a
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indague quem, neste Plenário, gostaria de subscrever o
recurso em Plenário desta decisão, que no substitutivo
cabe apenas a votação do Relator com emendas aditivas,
substitutivas, e não simplesmente o substitutivo e as
emendas de supressão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A Presidência
nada tem a fazer a respeito deste assunto, mas cada
Constituinte é livre para, diante da posição assumida pela
Presidência entrar com recurso ao Plenário. As decisões
deverão chegar a esta Presidência até amanhã à noite,
para que V. Ex.as possam encaminhar as suas emendas
conscientemente.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem V. Ex.a a
palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Sr. Pre
sidente, veja a contradição que está reinando interna
mente nesta Comissão.

Logo no início, quando levantei a primeira questão
de ordem sobre o assunto, argüi que várias Subcomissões
haviam repelido a decis~ do ilustre Presidente da CO~
tituinte Ulysses ouímarães, porque eontraríava o RegI
mento 'Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
O Constituinte Luiz Salomão trouxe a informação de que
na Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do
Estado, Regime de Propriedade do Subs.ol<: e de .Atividade
Econômica, que faz parte desta CO;lllssa<;>, fOI adota~o
O seguinte procedimento: como era lmpedld? pel,? Relp
mento e como a decisao do Sr. Ulysses Guímarâes nao
fora aceita na Subcomissão, decidiu-se picotar em emen
das um conjunto de propostas, que seriam parte de um
substitutivo. E assim foi feito e votado. Já a Subcomissão
da Política Agrícola e FUndiária e Reforma Agrária, que
até o presente momento foi a única a aceitar a decisão
do Sr. Ulysses Guimarães, votou em bloco um substitutivo,
oferecido pelo Constituinte Rosa Prata. Só na Comissão
da Ordem Econômica há duas deeísões trazidas à discussão.

Ora Sr. presidente, está patenteado que não existe
decisão 'nenhuma tomada pela Comissão da Ordem Eco
nômica. Portanto quando V. Ex.a colocou em pauta a
discussão não agiu sob outra inspiração senão a daquela
da falta do pronunciamento desta Comissão. Desta forma,
como V. Ex.a estava assaltado pela dúvida, senão não
traria à discussão esta matéria, rogo faça respeítar o
Regimento Interno, ou, na pior das hipóteses, consulte a
Comissão de Sistematização ou o Plenário desta Casa.
V. Ex.a estará cometendo uma violência ao Regimento
Interno se acatar essa outra violência prolatada pelo
Presidente da Constituinte, Ulysses Guimarães.

Ora se temos o Plenário, que é ° poder supremo, por
que va~os rasgar o Regimento Inter~~, principal~el2-te
sabendo que não existe consenso? Vanas Subcomlss~es

tomaram posição diferente, exatamente porque as ComIS
sões e o Regimento Interno não adotaram a mesma pos
tura do Presidente.

O recurso proposto pela Constituinte Irma Passoni
não tem efeito suspensivo. O Regimento Interno não
assegura a suspensão da matéria já vencida~ ~as o ~re
sidente está colocando como se fosse matéría vencida,
embora não tenha nenhuma deliberação tomada aqui na
Comissão da Ordem Econômica.

Ora, se é uma violência aquela que foi cometida pelo
Presidente Ulysses Guimarães, não nos vamos enveredar
por outras violências. Vamos ouvir o Plenário da Consti
tuinte ou, na pior das hipóteses, um colegiado menor,

a Comissão de Sistematização, para que não se cometa
essa violência.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a tem a
palavra da Presidência e a posição já tomada. O recurso
ao Plenário é livre. Não há nenhuma dúvida da Presi
dência, conforme V. Ex.a alegou. Ao contrário, trouxe-lhes
uma informação, mas também, lealmente, coloquei um
problema, porque sei que alguns não gostam da decisão
da Presidência. O recurso não é nesta sessão, nem eu
admitiria qualquer posicionamento imposto a esta Comis
são pela Comissão de Sistematização. Respeitamos o Ple
nário e a Presidência da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Por que
V. Ex.a não submete esta decisão, que vai acolher ou não,
a esta Comissão? Por que não divide a responsabilidade
que está pesando sobre suas costas com os demais Cons
tituintes que compõem esta Comissão?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Peço a V. Ex.a
me dispense do debate, porque a decisão já está tomada.
Contra o Regimento não cabe recurso.

Com a palavra o Constituinte Vicente Bogo.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - COncordQ

que devamos levar à Comissão de Sistematização a nossa
posição quanto à dubiedade desta interpretação. Não vejo
nenhuma economia processual em apresentar substitutivo.
Não sei por que se apresentaram 1. 005 emendas, se um
substitutivo vai jogá-las por terra, já que não servirão
para efeito de destaque. Seria racional encamínharmos
à Comissão de Sistematização uma posição a este respeito.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Farei uma con
sulta à Comissão.

Temos ainda cerca de dez inscritos. Em virtude do
adiantado da hora, não vamos poder terminar a dis
cussão sobre o parecer do Relator. Sugiro suspendamos
a reunião e recomecemos às 17 horas, respeitando a lis
ta de inscrições.

Os que estíverem de acordo permaneçam sentados.
(Pausa.)

Aprovado.
Está suspensa a Sessão.

(Suspende-se a reunião às 12 horas e 40 mí
nutos.)

12.a Reunião Ordinária
Aos oito dias do mês de junho do ano de mil nove

centos e oitenta ,e sete, às dezessete horas e vinte e cin
co minutos, em sala do Anexo Ir do senado Federal, reu
niu-se a Comissão da Ordem Econômica, sob a Presídên
eía do Constituinte José Lins e a presença dos COl15ti
tuintes: Saldanb:a Derzi, Delfim Netto, Manoel Castro,
Benedicto Monteiro, Beth Azize, Jalles Fontoura, Irma
Passoni, Irapuan Costa Júnior, Dirceu Carneiro, Severo
Gomes, Rubem Medina, Gil César, VIadimiT Palmeira,
Aldo Arantes, Raquel C3Jpiberibe, Nyde,r Barbosa, Hélio
Duque, José Ulísses, Alysson Paulínellí, Assis Canuto,
Paulo Zarzur, Albano Franco, Marcos Lima, Valter Pe
reira, Fernando Santana, Gilson Machado, VlirgildálSio
de Senna, Myriam Portella, Luiz Roberto Ponte, Luiz Sa
lomão, Jorge Vianna, Gabriel Guerreiro, Gerson M3ircon
des, OSwaldo Lima Filho, Antonio Ueno, Cardoso AIV1eSl,
Ivo Vanderlinde e Denisar Arneiro. Havendo número re
gimental, o Sr. Presidente deu como iniciados os traba
lhos. A seguir, solicitou dos Membros da oomíssão, pre
sentes na reuníão, fosse dada como lida a Ata da reu
nião anterior, que foi aprovada. Imediatamente passan
do à discussão do Substitutivo Preláminar apresentado
pelo Rel8ltor, o Sr. Presidente concedeu a paãavra aos
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Constituintes Nyder Barbosa e Luiz Salomão. Para me
lhores sselarecímentos ao substítutívo, pediu o Sr. Pre
sidente ao Relator, Constituinte Severo oomes, que fi
zesse suas considerações sobre o mesmo. Atendendo à
argumentação do Presidente, o Sr. Relator fez longa
dissertação sobre seu substitutivo e, às questões levan
tadas sobre o mesmo. .Após a exposição do Sr. R-elator,° Sr. PreBidente passou a palavra aos Constituintes ins
critos para debater a matéria: Virgildásio de Senna, Gil
César, valter Pereira, Denísar Arneíro, Benedicto Mon
teiro, Oswaldo Lima Filho, que argüiu Questão de ordem
e a constttutnte Irma Passoni. A todos que levantaram
questões concernentes ao Substitutivo Preliminar e con
forme encerravam suas considerações, respondia o Se
nhor Relator, recebendo, no decorrer de suas explicações,
ponderações, apartes e adendos dos Srs. Constituintes:
Luiz Salomão, Irma Passoni e Assis Canuto. Ao final dos
debates o Sr. Presidente novamente concedeu a palavra
ao Constituinte severo Gomes, Relator, para considera
ções que julgasse necessárias. Nada mais havendo a tra
tar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos
às dezenove horas e quarenta minutos, convocando nova
reunião para amanhã, dia nove de junho, às dez horas.
O inteiro teor dos trabalhos será publicado, após tradu
ção das notas taquígrátícas e o competente registro da
tilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituin
te. E, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy sarres
dos Santos, lavrei a presente Ata que, d'e<pDis de Iída e
aprovada, será assinada pelo Presidente.

Anexo à Ata da 12.a Reunião Ordinária da
Ooonissão da Ordem !Econômica, realizada em 8
de ,junho de 19S7, às 17 ;horas le 25lmin.utos. ínte
gra do apanhamento taquigráfioo, com publica
~ão devidamente autorizada pelo Sr. Presidente
da Oomíssão, Cilnstituinte José Lins.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Havendo núme
ro regimental, declaro abertos 08 traballhos da reunião
da Comissão de ordem Econômica.

Proponho a dispensa da leitura da Ata. (Pausa.)

(É aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata.)
Convido para a mesa os nobres COnstituintes Hélio

Duque e Al>bano Franco.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nyder Bar

bosa, primeiro inscrito.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA - Senhor

Presidente, srs, constituintes, nobre Relator:
A Subcomissão de Princípios Gerais da Ordem Eco

nômíca aprovou, por larga maioria de votos, a exclusão
das florestas dentre os bens que haviam sido estatizados
na proposta do ilustre Relator Virgildásio de Senna. No
art. 9.0 do relatório do nobre Relator Senador severo
Gomes, nÓS encontramos novamente eatatízado o patri
mônio genético das espécies nativas.

A não ser que haja um tremendo engano da minha
parte, entendo que o ilustre Relator ampliou muito a es
tatízaçâo, porque além de florestas, hoje, a ser aprovado
ezse relatório, estarão também estatizadas as caatingas,
os cerrados, os campos naturais, além das florestas, é
claro! Parece-me que inclusive os animais, porque o Di
cionário Brasileiro da Língua Portuguesa registra que pa
trimônio genético é tudo aquilo capaz de procriar. Então
me parece que, aqui, neste dispositivo, Sr. Relator, Sr.
Presidente, encontra-se, embutida, sob a nova redação,
uma forma hábil de driblar a vontade da maioria da Sub
comissão dos Princípios Gerais. Parece-me que é uma odio
sa limitação do direito de propriedade. Aqui, se exige da
propriedade a função social, o que acho mais do que justo,
pois um dos quesitos da nmçâo social é justamente a pro-

dutivid~de. Ora, como é que o produtor rural vai produzir
se pratícamente tudo o que tem sobra o seu imóvel está
estatizado?

Eu gostaria, Sr. Relator, de estar errado no meu ra
c~ocínio, na minha ínterpretação. Em razão disto, gosta
na que V. Ex.a me explicasse, no art. 9.° nas áreas esta
~izad~s ~~ favor, ~a União, o ,que quis dizer V. Ex.a com
patrímõnío genetico das espécies nativas"?

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Nós combinamos
que o Relator responderia ao final, mas é uma questão tão
específica que e~ sugerírla ao Relator que respondesse para
poder dar condições ao orador de raciocinar daqui por
diante.

. O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Nobre Oonstí
t~mte Nyde:. Barbosa, é possível que eu tenha sido ínte
Iíz na redação desse art. 9.° De qualquer maneira, a nos
s~ preocupaçao vem do fato de hoje haver uma ampla.
díscussão !I0 mund? em relação ao patrimônio genérico
de determ:nados pa.Is~s.. Quero dizer, hoje, o Brasil impor
ta determ,madas bactérias que são brasileiras e que foram
desenvolvI.das foral em paises onde se aceita a patente
de se~es VIVOS. Entao, esse grand,: patrimônio diz respeito,
príncIpa;lmente, a f~ngos, a bactérías cuja grande maioria
vem hoíe .do TerceIro ~undo e, principalmente, das flo
restas .u~Idas do Brasil. Tem havido, vamos dizer, uma
~pro'pnaçao constante desse patrimônio genético e daí o
mtUlto. do ~elato; de preservá-lo, que significa exata
mente ISSO. E possível que a minha redação não deixe com
c~areza, ~ poderia parecer a estatísação de todos os seres
VIVOS, animais e vegetais. Eu até pediria a sua colaboração
desde que eJ?-tendesse qual é o objetivo dessa inclusão no
te:ao, ínelusíve com relação a espécies nativas, quer dizer,
nao se trata de canavial ou de coisa que o valha trata-se
desse singular patrimônio. Quero dizer que há discussões
hoje, nas N~ções Unidas, para a regulamentação disso ~
recomen~açoes da FAO para que nos düerentes países
onde h!l'Ja essa massa de I?atrimônio genético, se procure
defende-I?, porque amanha eles estarão patenteados em
outros países.

Deixamos de usar a .expressão da;s Nações Unidas, de
g,erIE-0plasma, que poderia voltar aqui por uma recomen
da!?ao de .c~nsulta que fizemos ao Itamarati, já que, ama
nha restrições poderiam ser feitas usando a palavra ger
~oplas~a; estariam,os usando a mesma expressão das Na
çoes Umdas. e sOfrimamos. algum tipo de restrição. De ma
neira que tin?a esse sentido, e é evidente que essa inter
pretação trazía uma preocupação ao Relator para que não
~e possa p~nsar nesse sentido extenso, co'mo foi a sua
mterpretaçao.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a continua
com a palavra.

O SR. CO~STIJUINTE ~ER BARBOSA - Eu
agradeço ~ expl1~açao dada pelo ilustre Relator, mas eu
me proporia ,a dialogar com V. Ex.a porque a minha in
terpretaçao e completamente inversa à que V. Ex.a nos
ofereceu, e, ..no meu entender, as interpretações que vie
re:n_subsequentemente a promulgação da nova Consti
tuíção que estamos elaborando virá recair exatamente
sobr~ as florestas nativas, sobre os cerrados, sobre as
caatingas, sobre os campos naturais, e eVidentemente is
to, no meu entender, significa uma restrição violentá do
direito de propriedade.

Mas aceito o diálogo proposto por V. Ex.a e vamos
ver se, na saída daqui ...

O SR. ~ELATOR (severo Gomes) - Vamos procurar
uma redação que expresse realmente o desejo do rela
tório. _
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o SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA - Aceito
a proposta de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Permite
um aparte, Constituinte Nyder Barbosa?

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA - Com
muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMAo - Gostaria
de informar que na primeira leitura também fiquei um
pouco confuso e pedi um esclarecimento ao nobre Rela
tor. Mas essa sua preocupação, quanto à extensão desse
domínio do patrimônio genético às florestas, aos bosques,
ao carrado, já está contemplada na atual Constituição,
posto que as florestas nativas, tanto a flora quanto a fau
na, são patrimônio da União. De modo que, nesse sentido,
não haveria nenhuma inovação na proposição do nobre
Relator. De acordo com a Constituição atual esse patri
mônio já é de domínio da União. Creio que o que o nobre
Relator tentou explicar é uma parcela relevante desse
patrimônio representado pelo que S. Ex.a denominou pa
trimônio genético das espécies nativas. Mas isso já está
incluído na atual Constituição, e não chega a ser uma
inovacão em termos de extensão do domínio da União
sobre "outros bens que ela hoje já não tenha.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra
o nobre Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, nobre Relator, companheiros Constituintes:

Examinei nitidamente o anteprojeto do Relator Severo
Gomes e imagino o exercício de ginástica que S. Ex.a teve
de fazer para poder conciliar tantas posições, tantos inte
resses que, de certa forma, teve sucesso em consolidar
nesse anteprojeto bastante sintético. Apenas, eu gostaria
de destacar 4 ou 5 pontos que, a meu juizo, mereceriam
uma reflexão mais profunda. Mencionaria, de início, o art.
3.0 , que, a meu juizo, dá uma formulação adequada à defi
nição de empresa nacional e que foi, de certa forma, con
testada pelos Constituintes Oswaldo Lima Filho e Fer
nando Santana Mas eu gostaria de lembrar que o nobre
Relator, sabiamente, reproduziu o caput da Lei n.o 7.232,
que define empresas nacionais para efeito da Lei de Infor
mática, e nele ressalvou os casos de empresas controladas
por emigrantes, que aqui têm o seu domicílio, que aqui
sejam residentes, e que, por conseguinte, estão empres
tando a sua contribuição para o progresso nacional, inde
pendente do seu local de nascimento. A meu juízo, não
resolve a substituição de pessoa física, residente e domi
ciliada no País, por brasileiros, porquanto essa simples
substituição não evitaria a prática conhecida do emprego
de testa-de-ferro para serem titulares de empresas de
capital efetivamente estrangeiro, controladas por estran
geiros, mas que têm brasileiros que se colocam a serviço
do capital internacional para ostentarem a títularldade
genuinamente brasileira. De modo que, neste particular,
fico com o Relator, achando que será um enorme avanço
estabelecer essa distinção en tre empresas nacionais ge
nuinamente controladas por brasileiros ou resídentes no
Pais, e a definição aosolutamente impatriótica que re
sultou do anteprojeto da Subcomissão 6/A.

A única coísa que lamento é o nosso Rela.tor ter lo
grado uma definição clara e precisa sobre empresa na
cional, mas não tê-la aplicado a dois setores da 'econo
mia. Um faz parte de nosso escopo de atribuições, que
é o caso da mineração, para o qual, a meu juízo, dev\e
mos aproveitar a oportunidade, ao elaborar esta Cons
tituição, para reparar esse grave d,efei'to da Oonstãtuíção
vigente, que permite a autorização ou a concessão para
o aprov,eitamento industrial e a exploração de jazidas
minerais a brasileiros ou a sociedades organizadas no
Pais, e que é responsâvel por essa distorção absurda que

temos de combater no interesse nacional, represent-ada
pelo fato de que 18 empresas multínacíonaís detêm nada.
menos doe 48 milhões de hectares de subsolo, represen
tado pela sua superfície.
, É indispensável, pela segurança do País, pelo ínte
resse eeonômíco e social da Nação, que é a atívídade
mineradora tenha a presença do' capital estrangeiro, mas
sempre em caráter minoritário, nunca representando o
controle da exploração míneralque, como já frisamos,
é sempre feita em escala internacional por essas gran~
empresas, Elas decidem consoante seus interesse, em
escala planetária, e quase sempre .ísso não coincide com
o interesse nacional.

De modo que eU faria um apelo a nova reflexão do
nobre Relator, ,e emendas surgirão nesta díneção, no
sentido de que no art. 9.0 acrescente que, para efeito
de exploração e aproveitamento, a União concederá ou
autorizará brasileiros ou empresas nacíonaís, segundo a
SUa definição que não tem nada de xenófoba.

A outra área da economia que, a meu ver, merecia
uma atenção especial, que consta do anteprojeto da Co
missão de Estudos Constitucionais, :presidida pelo Cons
tituinte AfoUSQ Arinos, que consta. do relatôrío da Co
missão do Sistema Financeiro, diz respeito aos bancos
de depósitos, as instituições financeiras e seguradoras
que, no interesse nacional, deveriam ser representadas
exclusivamente por empresas nacionais, que certamente
poderão ter a participação minoritária do capital estran
geiro, o que, portanto, não implica em nenhum dos ris
coa que foram aqui sacudidos, que foram lançados como
ameaças para a negociação da. dívida externa, para o
nosso comércio exterior, por aqueles Constituintes que,
na verdade, queriam ver a Ordem Econômica reduzida
a dois artigos. Parafraseando o Barão de Itararé, o pri
meiro de que a boca é livre, e, segundo, "sigam-me os
que não forem brasileiros". É isto o que, na verdade,
estão propondo aqueles que defendem a empresa multi
nacional equíparadas a empresas genuinamente brasi
leiras e aqueles que querem manter a presença de ban
cos estrangeiros com a liberdade de operação que ne
nhum banco nacional tem no exterior. Falam eles em
reciprocidade, mas que reciprocidade é essa em que as
mulbinaoíonaís, com filiais no Brasil, canalizam os seus
depósitos para esses bancos, enquanto os Bancos brasí
leíros no exterior só podem captar os depósitos parcos e
minguados de brasileiros ou de pequenas empresas na
cionais lá sediadas? É uma reciprocidade ao talante, ao
interesse dos países do centro do capital e, certamente,
prejudicial ao interesse nacional. Não têm nenhuma eon
tríbuíção a trazer em termos de aporte de tecnologia, não
têm 'Contribuição em termos de aporte de capital a pre
sença de bancos estrangeiros, só servem para viabilizar
os mecanísmos de exploração do imperialismo em relação
ao nosso País.

O outro ponto que eu queria frisar diz respeito à
concessão que V. Ex.a fez àqueles representantes da Sub
eomíssão da Reforma Agrária, da Política Agrícola, que
pressionaram contra a instituição de um limite de área
da propriedade rural. Já está claro, já está bastante ní
tido que esse limite é oportuno, não vamos nem discutir
o número de módulos, se são 60 ou .se são 100, se são 200,
se são 300, mas nos parece fundamental, por uma questão
de justiça social, limitar a área das propriedades ruraís,
particularmente daquelas que não têm uma exploração
que eorresponda a sua função social. E também no aet, 29,
§ 2, que trata da indenização da terra desapropriada,
admitido o pagamento em títulos, TI. Ex.a, para superar
a índefíníçâo representada pela expressão ora constante
da Constituição, do justo valor, omitiu, qualquer critério
de fixação do valor da desapropriação. Há várias emen
das, eu próprio sou autor de uma, no sentido de que o
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valor da desapropriação sej.a, aquele utilizado pelo pro
prietário para fins de declaração destinada à fixação da
tributação. É evidente que o [usto valor criava uma dose
enorme de aroítrío, mas o valor declarado para fins de
tributação é um objetivo, que dá ao proprietário uma
margem de arbítrio eonsíderável, para que possa ele pró
prio avaliar o seu imóvel rural, a, em cima dessa avalia
ção, pagar ° imposto ou sofrer a desapropriação.

De modo que é um apelo que faço a V. Ex.a, que
considere a emenda que apresentarei, provavelmente ou
tros Constituintes o farão, no sentido de restabelecer um
critério objetivo para a fixMão do valor das indenizações.

Em relação a questão urbana, V. Ex.a. 'Certamente usou
praticamente dois pesos e duas medidas, criando um tra
tamento diferenciado para os proprietários urbanos em
comparação com os proprietários rurais. V. Ex.a. definiu,
seguindo o que consta do Estatuto da Terra, a função social
da propriedade rural. E, apesar de se referir a ela, à função
social da propriedade urbana, no art. 24, V. Ex.a. omitiu
uma definição objetiva do que seja função social da pro
priedade urbana.

Tomarei a liberdade de oferecer emenda ao antepro
jeto de V. Ex.a. no sentido de caracterizar bem o que seja
a função social da propriedade urbana, posto que é essa
falta de caracterização responsável pela situação dramá
tica que vivem as grandes, as médias e, até mesmo, as
pequenas cidades, onde o caos urbano se instalou e tende
a se agravar, tornando a vida na cidade absolutamente
insuportável. E também a consideração da possibilidade
de que o Poder Público possa desapropriar a terra urbana,
a terra urbana ociosa, a terra urbana considerada de inte
resse social para fins da reforma urbana, conforme a deli
beração dos legislativos municipais e estaduais, com o pa
gamento da indenização em títulos da divida pública.

Isto porque, Sr. Presidente e Sr. Relator, não há, ao
nível do Poder Público municipal ou do Poder Público
estadual, capacidade financeira de promover a reforma
urbana, que não consiste em desapropriar terrenos edifi
cados, terrenos incluídos na malha urbana mais densa,
terrenos isolados. Esses terrenos são inúteis para efeito
da reforma urbana. O que interessa à reforma urbana é
a possibilidade de dar uma destinação social às áreas de
periferia, às áreas que estão sendo detidas por especula
dores imobiliários, que sentam em cima dessas extensões
territoriais urbanas, aguardando que o Poder Público rea
lize os investimentos em infra-estrutura urbana, que ne
cessitam para valorizar, muitas vezes, 10, 15, 20 vezes
mais a terra bruta que detêm. E isto em prejuízo das po
pulações carentes que, no meu Estado, na região metro
politana do Rio de Janeiro, já representam 1/3 da popula
ção total. É 1/3 da população total que vive nas favelas,
nos loteamentos clandestinos, sem infra-estrutura e in
víabílízando a ação do Poder Público no sentido de dotar
essas áreas da indispensável infra-estrutura urbana para
uma vida digna nas cidades.

De' modo que também encaminharei a V. Ex.a. emenda
no sentido de prever a possibilidade de, no escopo da refor
ma urbana a ser conduzida nos municípios e nos Estados,
que o Poder Público possa indenizar os proprietários, com
pagamento em títulos da dívida pública, a exemplo do que
faz na reforma agrária, onde já está consagrado esse insti
tuto.

Eram estas as considerações que queria fazer a V. Ex.a,
çumprimentando o Relator Severo Gomes pelo brilhante
trabalho que desenvolveu neste curto espaço de tempo.

MUito obrigado.
9 S~. ~ELATOR (Severo Gomes) - Sr. Presidente...

o SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a palavra o
Relator.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Tínhamos ado
tado a prática de ir tomando nota das questões para, de
pois, dar uma resposta em bloco. Mas estou entendendo que
devo responder todas as perguntas, uma em seguida da
outra, mesmo porque, com o passar do tempo, nós podemos
até não ter a presença aqui do Constituinte que formulou
a questão.

Então, se o Sr. Presidente e os Srs. Constituintes estão
de acordo, passaria a responder todas as questões que
foram colocadas aqui hoje, terminando com a resposta ao
Constituinte Luiz Salomão e, em seguida, adotaríamos a
prática de responder todas essas questões seguidamente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Acho que o raeío
cínío do Relator é irretorquível. Realmente, alguns dos
colegas que fizeram intervenção pela manhã já nem aqui
estão para ouvir a resposta do Relator.

De modo que sugiro ao Plenário aceitar a proposta
do Relator. (Pausa)

Está aceita e V. Ex.a, então, responderia àqueles da
manhã e, em seguida, aos últimos dois agora de tarde.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - O que fica, vamos
dizer, claro nesta nossa Comissão é esta coisa elementar
de uma Assembléia Nacional Constituinte, quer dizer, todos
os antagonismos nacionais estão aqui presentes, todos os
conflitos do País estão aqui presentes. Isto mostra a difi
culdade do trabalho de um Relator, quer dizer, a dificul
dade do trabalho dessa mediação politica para encontrar
um caminho que possa, amanhã, avançar e termos uma
Constituição que venha refletir as diferentes forças sociais
em jogo dentro do País, os seus interesses. E, daí, muitas
vezes, o Relator está sendo interpretado como alguém
que está usando dois pesos e duas medidas, porque esse
tipo de mediação joga, inevitavelmente, a questão para
esse campo, lembrando que o relatório não é uma coísa
que sai do pensamento, do julgamento do Relator, mas a
tentativa de buscar essa negociação entre posições diver
gentes.

A primeira intervenção de hoje cedo foi do Consti
tuinte Marcos Lima, que se propôs, depois, a apresentar
uma posição mais detalhada, mas, inicialmente, fez ques
tão de salientar, aparteando um outro Constituinte, a
questão do tempo de duração do contrato de lavra, que
iria estimular a mineração predatória.

Entendo que, na medida em que um código de minas
venha a ser aprovado, quer dizer, uma lei que venha disci
plinar a exploração mineral possa estabelecer regras de
tal modo a compatibilizar a duração do contrato com a
forma de exploração, lembrando que não se estabelecendo
nenhuma forma de duração, jazidas que sejam concedidas
hoje, que amanhã possam ter um interesse muito maior
para o Pais, até por outras razões temos hoje, por exemplo,
a exploração de cassiterita e começa a aparecer como um
bem a mais, o ítrío, que é um metal raríssimo e da maior
importância nas modernas tecnologias de supereonduto
res, que cada um de nós que lê os jornais está vendo todos
os dias. Então, foi esta razão que me levou a colocar a
questão desta maneira no anteprojeto que apresentei.

O Constituinte Virgílio Galassi discutiu o problema da
imissão de posse imediata, na medida em que o proprietá
rio venha a ganhar a ação contra o desapropríador, contra
o Incra, recebendo, em dinheiro, a totalidade do valor da
desapropriação. Neste caso, estávamos diante de uma difi
culdade muito grande de negociação, porque, de um lado,
tinhamos a questão inicial de que o desapropriado díseu-
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tiria apenas o preço e teria, necessariamente, o recebi
.mento em 20 anos.

Ora, a discussão apenas do preço, lembrando que esta
desapropriação é porque o propríetárío não cumpre a sua
função social, é uma punição aplicada no nível adminis
trativo. Ninguém pode sofrer uma punição no nível admi
nistrativo sem pedir o socorro da lei e se ele pede o socor
ro <la lei, inibe-se o processo <la reforma agrária.

Então, procuramos uma mediação nesse sentido de tal
maneira que ele pede o socorro da lei e, amanhã, será
desapropríado dentro das características da utilidade pú
blica, como qualquer cidadão dentro de uma cidade pode
ser desapropriado da forma mais expedita por qualquer
autoridade munícípal.

Enfim, estamos procurando encontrar um modo de
.acertar alguns objetivos que a oomíssão e a discussão
pública no Pais tem tido como certo, com a questão tam
.bém de não submeter o proprietário a um tipo de punição
sem o socorro da Justiça.

O C<lnstituinte Oswaldo Lima Filho discute a questão
de se a Constituição deve ser sucinta ou se deve entrar
'em detalhes para uma forma de auto-aplicação. Ora, creio
que todas as questões fundamentais do País devem constar
da Constituição. Mas há questões que são evidentemente
de lei ordinária. Dai a minha preocupação com relação
à política agrícola. Como é que' uma Constituição vai dis
cutir crédito agrícola, preços mínimos... O Constituinte
falava da importância do combate à erosão no País, e com
isso queria até vincular uma porcentagem do orçamento
do Ministério da Agricultura. Ninguém discute a impor
tância do combate à erosão, mas me parecia, como Rela
tor, que isso não é assunto da Constituição, inclusive de
vinculação de uma porcentagem do orçamento do Minis
tério da Agricultura, como também achava que não tinha
cabimento, nesta Oonstítuíção, vincularmos uma porcen
tagem do orçamento da União com relação à Reforma
~grária.

Já temos, nas diferentes Comissões por ai afora, possi
velmente, 300% do orçamento; quer dizer, uma coisa con
trária à própria estrutura e à moderna administração e à
orçamentação do País.

O Constituinte Oswaldo Lima Filho também criticou
a definição de empresa nacional, na medida em que, ra
Iando sobre residentes estaríamos admitindo a presença
de estrangeiros. Ora, nós vivemos num País que tem uma
massa de estrangeiros que trabalha, ajuda; nós não esta
mos colocando o problema da propriedade que venha de
estrangeíros que estejam vivendo em outras partes do
mundo e venham aqui exercer as atividades, mas dos que
são estrangeiros residentes no País e, de uma certa ma
neíra., todos. os nossos .antepassados foram estrangeiros
residentes no País.

O Constituinte também criticou que nós demos um
prazo de três anos para que os detentores, hoje, de direito
de pesquisa e lavra realmente efetivem ísso , Na verdade,
o desejo seria pura e simplesmente de eliminar esses direi
toso. ora, imaginei que com isso estava harmonizando
posições que nesta Comissão são bastante distantes e,
também, enriquecendo a questão com o prazo de contrato
e, segündo, na medida em que essas concessões e que
esses contratos serão feitos no interesse nacional, de
acordo com a lei. Hoje, qualquer cidadão ou empresa pode
requerer pesquisa e o DNPM é obrigado, dentro das regras
atuais, a conceder a pesquisa. Então, na medida em que
essa pesquisa seja concedida de acordo 'COm o interesse
nacional, então haverá critérios que, possivelmente, possam
ser detalhados em uma lei que venha a regulamentar a
mineração, para se encontrar um caminho de passagem

sem maiores atritos, lembrando que o Relator tem que
buscar harmonizar sem deixar de lado as grandes questões
que foram aqui colocadas e aquilo que vem, na História
recente do Pais, se mostrando claramente como algumas
questões que são da aspiração dos brasileiros.

O Constituinte Vicente Bogo também se refere ao pro
blema de uma Constituição sintética e ao temor de que
a lei ordinária jamais venha a regulamentar. Inclusive,
há os exemplos do passado, em que a Constituição deter
minava a regulamentação com a lei ordinária, o que não
ocorreu. Aí se trata de um julgamento a respeito desse
Congresso. Como é que esse Congresso vai proceder? Se
nós formos admitir que as leis ordinárias não venham a
ser aprovadas, que os Constituintes de hoje, amanhã Depu
tados e Senadores, não venham elaborar a lei, seria de
sacreditar de tal maneira do Congresso, que já fica ín
quinada a idéia de que estamos tentando construir uma
democracia.

Sugeriu, também, o Constituinte Vicente Bogo, as
questões ligadas à discriminatória das terras públicas e
ao recadastramento. Acho que é uma questão para se dis
cutir aqui dentro da Comissão, e chegarmos a uma solu
ção que venha representar o pensamento da Comissão.
O Constituinte faz referência, também, a essa ausência de
uma política agrícola e eu acho que já tive ocasião de
expor as razões pelas quais deixei a política agrícola para
a lei ordinária. O Constituinte fala, também, daquilo que
foi aqui colocado pelo Constituinte Luiz Salomão a respei
to do limite máximo. Entendemos que, assim como hoje,
a lei ordinária pode estabelecer, como estabelece, o limite
máximo, também poderá, amanhã, estabelecer o limite
máximo. Existe todo o espaço para isso. Segundo, que o
limite máximo, dentro de um País como o nosso, pode
ser x hoje. e amanhã ser y, dependendo da densidade da
população, quais são as questões llga'Clas às dif.el"entes re
giões do País, e também entendia que era essa uma ques
tão extremamente. conflitiva dentro da nossa Comissão.
Ora, se ela é muito conflitiva aquí, e se a lei ordinária
pode estabelecer, entendi que devia deixar o estabeleci
mento do limite máximo para a lei ordinária.
, O Constituinte Fernando Santana também faz referên
cia ao problema da lei ordinária, da dificuldade em que
essa .leí venha, amanhã, realmente cumprir a sua tarefa
de avançar, procurando dirimir essas questões de política
mineral, de política urbana. Todas essas questões ímplí
cam políticas onde há necessidade de avançar em prorun
dídade, Então, 'creio que podemos ter dissensões com re
lação a isso, aqui na Comissão, mas, enfim, quem vai
decidir é a Comissão, .

O Constituinte Fernando. Santana falou também na
conveniência da supressão das concessões que estão ai em
nome de' 'um grande número de empresas estrangeiras. Já
tive' ocasião de me referir a isto, lembrando que estabe
,lecemos um prazo de três anos. Segundo, que a rescisão
de contrato será feita de acordo com o interesse nacional,
de tal maneira que essa autorização de pesquisa e lavra
estarão .sujeítas a, critérios diferentes daqueles que vígi
ram até hoje. E lembro da necessisdade de uma lei que
venha a regular a mineração no Brasil, porque são muito
diferentes as questões que dizem 'respeito, por exemplo,
~"mineração do minério de ferro, ou do nióbio ou do
ítrio. Então, acho .que o Congresso tem que fâzer um es
forço para criar uma lei ordinária que venha a disciplinar
,~, traçar as d,irettízes .para ca mineração em nosso País.
Oreio, .também, que nós encontraríamos grandes dífícul
dades para aprovar .a .nacíonalízação, como foi sugerida
aqui pelo Constituinte. Luiz Salomão, de toda a mineração
'<19. Pais peste momento, Creio que não encontraríamos
c?,pácidl:!cde de harmonízá-la, .dentro da ,Comissão. Então,
tnna -leí ordinária. poderã e .na medida em que se estabelece
a disciplina com relação ao limite para exploração dos
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direitos e que os contratos serão feitos com critérios di
ferentes de hoje, quer dizer, não se concede o direito de
pesquisa automaticamente, mas de acordo com uma lei
de interesse nacional.

Por último, o Constituinte Luiz Salomão faz referên
cia, primeiro, à definição de empresa nacional; segundo,
ao problema da mineração e da questão dos nacionais na
mineração, que é uma questão que acabei de abordar.

O Constituinte Luiz Salomão procura buscar um ca
minho para que, pelo menos os estrangeiros, tivessem ca
ráter minoritário. Acho que, hoje, temos um número muito
grande de empresas, onde os estrangeiros são minoritários
e na verdade comandam a ação das empresas. Temos
minas cativas no Brasil e sociedades com maioria de ca
pital nacional. Então, creio que uma lei deverá disciplinar
isso melhor. O simples fato de termos um capital mino
ritário estrangeiro não quer dizer que esse minoritário
seja, na verdade, o comandante em operação e que sejam
minas cativas.

O Constituinte faz referência ao problema dos Bancos,
um problema sério. Também entendi que essa questão está
sendo discutida em uma outra Comissão, de Organização
Financeira, e também porque estaremos introduzindo aqui
uma questão extremamente polêmica, que está sendo dis
cutida em outra. Vamos para a Comissão de Sistematiza
ção e vamos para o Plenário e estaremos alargando a
área de conflito interno dentro desta Comissão ao invés
de reduzi-la, o que devia ser o propósito do Relator.

O Constituinte também nota que não estabelecemos
qual é o critério para a avaliação e desapropriação das
terras. Entendo que, a não ser aquilo que a Constituição
venha a colocar, estabelecendo que se paga em 20 anos,
dificilmente teremos uma Constituição que estabeleça, mas
fugindo da norma inicial que vamos ter, certamente, na
abertura dos direitos de propriedade, aquilo que seja uma
desapropriação que não pelo valor de mercado. Então, não
fiz referência ao valor; amanhã podem surgir outros cri
térios. Acho que é difícil introduzir uma questão polêmica,
hoje. Por exemplo, em uma desapropriação urbana é a Pre
feitura que impõe o que se vai pagar, e não guarda relação
alguma com o desígnio do proprietário. E, segundo, porque
temos situações muito variadas. Tivemos antes do Plano
Cruzado os valores imobiliários baíxíssímos; com o Plano
Cruzado, em diferença de 5 a 6 meses, os preços tinham se
multiplicado e, agora, eles estão se subdividindo de novo. li:
dítícll ter um critério que venha a ter objetividade na-a
dirimir esses conflitos que vivemos dentro da sociedade,
conflitos de valores de interesses.

O SR. OONSTITUINTE LUIZ SALoMAo - O nobre
Constituinte permite-me um diálogo?

O SR. !RELATOR (Severo Gomes) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Creio que a

sugestão que fiz dirime essa dúvida de V. Ex.a sobre a
questão da objetividade do valor, porque o valor declarado,
para fins de tributação, é bastante preciso e tem sido uti
lizado. É uma prática constante dos proprietários rurais
subestimar esse valor de uma forma completamente des
toante do mercado para o efeito de sonegar o Imposto
Territorial Rural. De modo que esta fórmula, além de for
necer um critério objetivo, evitaria a evasão de rendas
públicas pelo Imposto Territorial Rural. .

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Só lembraria ao
Constituinte Luiz Salomão de que poderiamos ter neste
caso duas propriedades vísínhas desapropriadas por preços
diferentes porque certamente iríamos encontrar o maior
obstáculo'de toda tradição jurídica brasileira. E quanto
aos impostos, tenho impressão de que essa revisão constan
te dos impostos, de valor, tem sido a norma de todo o poder
impor impostos e estabelecer os seus valores.

O Constituinte fala da questão urbana, propriedade ur
bana e reforma urbana. Entendo que nenhuma reforma
urbana se fará a partir da própria cidade. Lembro-me, há
muitos anos, que o Prefeito de São Paulo, Figueiredo Fer
;nlz, informava que só o Sillinegran, SH.IlJeamel100 básico da
cidade de São Paulo, custaria mais do que ao Usina Hidre
létrica de Itaipu. Dizia mais se tivermos os recursos, que
certamente não vamos ter, vamos melhorar muito a cida
de, vamos atrair mão-de-obra nesse trabalho enorme e
quando esta questão estiver resolvida, no sentido de sanea
mento da cidade, ela estará recolocada em dobro. Melhorar
uma cidade, tornar uma cidade mais humana, ter os espa
ços de lazer, educação, saúde e tudo o mais. Se pensar
mos apenas nos grandes conglomerados urbanos, vamos,
pura e simplesmente, agravá-lo no curso do tempo. A ques
tão urbana começa pelo desenvolvimento das áreas populo
sas empobrecidas. Começa pela questão da alocação do
campo. Então, há uma porção de coisas conjuntas que são
aquelas que vão colocar, em ·prim.eiro lugar, e como se resol
ver a questão dramática da cidade. Temos hoje, em São
Paulo, uma cidade que é o que todos conhecem e que pos
sivelmente, mantidas as regras do jogo, de hoje, arnanh i
vai ter 40 milhões de habitantes, uma Calcutá com as pes
soas dormindo debaixo das pontes. Então, a questão urba
na se resolve dentro de um projeto maior, dentro de um
projeto de País, considerando todas essas circunstâncias
que levam a sua degradação e que estão amarradas nas
zonas empobrecidas, subdesenvolvidas, populosas e nos ins
trumentos necessários até para, na questão da terra, se
conseguir impedir que esse cidadão fuja da terra, porque
não consegue o mínimo rendimento e, portanto, vai buscar
na cidade alguma esperança que certamente nunca se rea-
liza. .

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - 'I1e!m a palavra o
Constituínte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, inscrevo-me
entre os que têm grande admiração pelo Constituinte Se
vero Gomes. Sou, há muito tempo, um dos seus inscritos
admiradores e é por isto que me sinto muito à vontade pa
ra tecer alguns comentários a respeito do projeto que S.
Ex.a elaborou para análise e discussão da Comissão Temá
tica da Ordem Econômica.

Há muitos aspectos que gostaríamos de abordar, mas
o nosso tempo é muito limitado e desse podo parece-me
que deverei cingir-me a um ou dois desses pontos. lJin diz
respeito, por exemplo, ao § 4,0, do art. 6,0, em que S. Ex.a
reproduz ,prati~ailD.ente um texto do anteprojeto vencido ·s
diz:

"A lei reprimirá a formação de monopólios, oli
gopólios, cartéís e toda forma de abuso do poder
econômico."

Ao excluir da expressão a palavra privada, lia lei re
primirá a formação de monopólios privados", o dispositi
vo choca-se com o caput do art. e fala bem assim, "exercerá.
em regime de monopólio", ou seja o parágrafo conflita com
o caput do artigo e, por igual, com o § 3.°, do art. 7.0, que
também se reporta a atividades econômicas não monopo
lizadas, o que significa que admite a monopolizada, en
quanto o parágrafo diz que a lei reprimirá qualquer tipo de
monopólio. Parece-me - e faço correção - po"o11e a
supressão da palavra "privada" torna o projeto conflitante.

O ponto pi íncípal, Sr. Relator, Sr. Presidente, para o
qual eu gostaria de chamar a atenção é que não entendi
por que há fuga no entrentamento da questão, o que me
parece fundamental, é o que diz respeito ao planejamento
como uma atividade do Estado. .

A omissão não sei se deliberada, não sei que motivo
levou o nobre Relator, no Capítulo da Atividade Econômi-
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C3. e da Intervenção do Estado, suprimir o papel do Es
tado como formulador de planejamento.

Não sei se o objetivo é espícaçar o Constituinte Ro
berto Campos, autor do PAEG e ex-Ministro do Planeja
mento, ou se o nobre Relator deseja também alfinetar o
Oonstítuínte Delfim Netto, ex-Ministro do Planejamento,
ou mesmo se pretende fechar o Ministério do Planeja
mento com o novo Ministro. O que me parece é que na
ordem econômica, em nosso tempo, excluir o Estado da
capacidade doe exercitar o planejamento como uma ação
coordenada do Estado, seja para a ação indicativa da
empresa privada, seja para a ação imperativa do poder
público, parece-me que é uma omissão que não tem ca
bimento nem, ao meu entendimento, admirador que sou
do R-elator, tem sentido, com inteligência, a grandeza e a
modernidade do Relator.

O papel do Estado, a ordem econômica, como instru
mento de planejamento, como essa ferramenta extraor
dinária do planejamento, na ordem econômica pela ação
do Estado é uma omissão que não cabe nesse projeto.

Creio que o nobre Relator terá talvez, quem sabe,
explicação plausível para isso. Mas, a meu entendimento,
tem uma falta que precisa ser sanada e nesse propósito
apresentarei emenda aditiva restabelecendo a capacidade
do Estado de planejar indicativamente para o setor pri
vado e imperativamente para o setor público a atividade
econômica, no que concerne aos poderes de intervenção
do Estado na ordem.

Confesso ao nobre Relator que francamente não
entendi o art. 18. No art. 18, a habitação será tratada
dentro do contexto do desenvolvimento urbano, de forma
conjunta e articulada com os demais aspectos urbanos.
Francamente, parece-me uma medalha de ouro não ex
pressando nada. Parece-me que o artigo e nada expressam
a mesma coisa. a óbvio não acrescenta, não tira, nem
seria possível conceber a habitação desvinculada das
outras funções urbanas. Como conceber habitação sem
circulação? Não há forma de conceber habitação desvin
culada do contexto de desenvolvimento urbano, sem que
as outras funções sejam contempladas. Nem acrescenta
nem retira nada ao texto da questão urbana.

Na reforma agrária, as observações já foram feitas.
Há uma série de pequenas modificações que serão objeto
de proposíções, mas no sentido de retificar aqui ou ali,
mas de certo modo, ao meu entendimento, uma única
exclusão me parece fundamental no problema do plane
jamento, o projeto no que concerne ao capítulo Dos Prin
cípios Gerais e da Intervenção do Estado avança muito
em relação ao projeto aprovado pela SubcomislSão. Está de
parabéns o oonstítuínte.

Os demais capítulos, o segundo e o terceiro, parecem
me de uma pobreza franciscana. Provavelmente, receberão,
aqui na Comissão, não só ao longo da discussão mas das
emendas que serão apresentadas um enriquecimento que,
espero, faça desse projeto um dos melhores que irão chegar
à Comissão de Sistematízação e ao Plenário. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
nobre Relator.

a SR. RELATOR (Severo Gomes) - Nobre Consti
tuinte Virgildásio de Senna, a exclusão da palavra "pri
vada" é porque temos o preceito de que o monopólio será
criado pela lei. Mas ele pode ocorrer, na prática, e termos
amanhã uma 'empresa estatal que seja, no desenvolvimen
to do seu trabalho, monopolista. Então, se esse monopólio
não foi criado por lei, evidentemente que ele tem que
ser tratado como os outros monopólios. V. Ex.a descobre
uma falha muito grave no meu relatório. Quero dizer que

outras certamente vão ser encontradas pelos nobres Cons
tituintes, mesmo porque o tempo que eu tive foi extrema
mente exíguo. Mas quanto à questão do planejamento
quero dizer que estou inteiramente de acordo com V. Ex.a..
O tempo foi restrito, não houve nenhum intuito de elimi
nar essa questão fundamental doe todo país moderno ter
planejamento, mas está aqui anotado para que possamos
corrigir para o futuro.

Com relação ao problema que V. Ex.a. coloca como
óbvio, que a habitação será tratada dentro do contexto
de desenvolvimento urbano, eu gostaria de dizer que toda
a Constituição tem muita coisa óbvia. Mas o mais óbvio,
hoje, é que a habitação não é tratada dentro do contexto
doe desenvolvimento urbano. Então, o que se coloca é uma
maneira afirmativa. Embora conceitualmente ela seja o
óbvio, na prática ela não existe e precisa, pelo menos, de
uma afirmação desse óbvio ululante de que é preciso...

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Permite
V. Ex.a um aparte?

Eu gostaria de deixar bem claro que a única coisa que
se faz em projeto de habitação é a casa. Nunca se pensa
as vias públicas, abastecimento de água, luz, esgoto, muito
menos transporte, escola, posto de saúde, etc. Pensa-se que
moradia é só casa. Eu gostaria de colaborar e deixar claro
que não é óbvio, não. O financiamento é global, mas a
execução é apenas a casa. Faço essa ressalva e penso que
deve permanecer essa visão de conjunto da moradia como
um local com todos os serviços de infra-estrutura.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
Constituinte Gil César.

a SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Sr. Presidente,
Sr. Relator:

Em primeio lugar, eu queria cumprimentar o Sr. Rela
tor pelo esforço que fez, nesse exíguo espaço de tempo
para - e parece-me que não está fácil, continuará difícil
_ conciliar os interesses objeto das propostas que foram
encaminhadas à sua consideração. Hoje, pela manhã, tive
oportunidade de ler o trabalho de V. Ex.a -e pretendo co
rnentá-lo partindo, ínícíalmente, dos aspectos l':lfe·rent:l:'.
aos dlreítos minerários.

Em primeiro lugar, com referência ao chamado fundo
de exaustão, ele está aí contemplado e vem atender a.
inúmeras sugestões, oriundas de vários colegas meus, es
pecialmente quero citar o colega Gabriel Guerreiro, porque
S. Ex.a faz referência também a esse fundo, mas cujo
resultado seria também aplicado através do Estado. A mi
nha proposta está como fez o Relator, no art. 3.<>

Em segundo lugar, acredito que o Relator tenha aten
dido à colega Raquel Cândido, no que diz respeito ao
garimpo Acho que, através de lei ordinária, através do
Código de Minas, ou Código de Míneração, como queiram,
as atividades de garimpo serão, como representam, hoje,
uma realidade discutível a nível nacional, regulamentadas.

Quanto à questão das concessões e do prazo dos três
anos sem inflação, em escala comercial, no caso específico
das jazidas, na minha proposta eu deixava que isso fosse
regulamentado através de leí ordinária também, porque,
através do próprio Código, pela diversificação, pelos pro
blemas que V. Ex.a inclusive explicitou para identificar o
o que são ou não são minerais que permitam um prazo
mais ou menos rápido de identificar o volume, ou seja, a
cubagem das jazidas, o seu prazo doe vida útil, economi
camente útil, etc.

Pois bem, continuando, quero agradecer ao Relator a
atenção que me deu, em entrevista pessoal que tive com
S. Ex.a, no que diz respeito ao uso de nossos recursos
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hídricos. A preocupação que Se tem em compatibilizar os
diversos usos da água, acho importante que isso seja feito
a nível constitucional, porque vai permitir que haja uma
maior participação do Estado e do Município nessas defi
nições: O que é uma bacia hídrográüca regional, ou mesmo
municipal; o que é uma bacia hidrográfica de interesse
nacional, etc. Nós mineiros, alguns colegas até pretendem
criar um Estado do Triânguo, a 500km de Uberaba, por
exemplo, se fizéssemos um círculo, temos 50% da água
necessária à produção de energia neste País. Portanto, os
conflitos, que já acontecem no meu Estado e em outros
Estados brasíleíroa, sobre água para irrigação 'e água para
a produção de energia, sem considerarmos os outros usos
da água, já necessitam de um sistema nacional de geren
ciamento dos chamados recursos hidricos.

Voltando ao problema mineral, tenho ouvido atenta
mente os meus colegas, a Raquel Cândido, a Beth Azize,
Gabriel Guerreiro, o meu caro colega Constituinte Fer
nando Santana, e o Jalles Fontoura, que já se manifesta
ram sobre essa maior partíclpação, 'Ilemos uma preo
cupação imensa em definir a questão da participação do
capital estrangeiro. E onde está a participação do Estado
e do Município, onde se localiza o objeto de nossas preo
cupações, que é a lavra do minério? Não se dá o direito ao
Estado de participar do processo. A insistência com que
venho falando sobre isto, pela modesta experiência que
tíve como secretário de :Minas e Energia, é a desínformação
que chega ao Prefeito, que a recebe, no seu território da
mesma maneira como disse a colega de São Paulo sobre um
problema urbano, quando fala que a casa é feita sem
nenhuma infra-estrutura, inclusive, naquilo que diz respeito
aos bens essenciais da vida, a água, etc., acontece no setor
mineral. O Prefeito toma conhecimento quando o fato
ocorre, Portanto, acho que a participação do Estado, quan
do V. Ex.a fala no poder público, se houvesse uma vírgula
terlamos: "A União e o Estado, paritariamente, ... " Então,
o que é que vai acontecer, em primeiro lugar? Há necessí
dade do empresário, qualquer que seja ele, negociar com
o Estado. Não temos mais, no relatório de V. Ex.a, como
não tivemos, também, no relatório do colega Virgildásio,
o problema do Imposto 'único sobre Minério, e o valor do
percentual possível deste Fundo de Exaustão. Isso tudo
deve ser, evidentemente, tratado através de lei ordinária
e, entendo eu, a nível do poder de negociar que deve ter
o Estado.l!l mais importante do que o Fundo de Exaustão?
:É mais importante o preço de pauta? l!l mais importante
que o Imposto único sobre Minérios? Eu não sei dizer, de
pois de dois, 'anos e meio como Secretátrio doe Estllldo. Mas,
se o Estac1o, se acredítarmos na autorídade local, quero até
ínsístír nisto, porque tenho discutido com alguns colegas e
comentado com o colega Gabriel Guerreiro, vamos admitir
como S. Ex.a raciocinou, podemos ter uma Jazida, na região
fronteiriça, entre dois Estados. Então, dois Estados vão
negociar. Argumentou o colega Gabriel Guerr'eiro que 0'3
Governos mudam de 4 em 4 anos. Então, temos que acre
ditar que, apesar das mudanças, os Governos locais vão ser
eficientes neste imenso País continente. Eu até vi, num
jornal, hoje, que um Prefeito do interior de Sergiçe está
administrando maravilhosamente bem o seu Município. Só
tem 168 funcionários. Os recursos, oriundos dos impostos,
permitem que ele administre adequadamente a sua cidade.
Então, imaginem se acreditarmos que esses Prefeitos dos
4 mil '8 tantos Municí.pios braslleíros poderão administrar
melhor se lhe dermos condições para administrar. Por
tanto, eu ínsísto nessa colocação, porque não vejo como
fugir dela, dentro de um processo melhor de representação,
ou seja, entendendo que a deomcracria seja, realmente,
emanada da base, comece com o poder local, onde tudo
começa é no Município, dentro de uma tese municipalista.
Acho que não há como fugir que os direitos mínezáríos,
quaisquer que sejam eles, têm que passar pelo Estado.
Espero que este assunto seja reconsiderado por V. Ex.a

E, complementando, 'entendo também que a legislação
sobre o problema de meio ambiente, já que trabãlhei no
assunto também, no passado, seja através de lei comple
mentar no Estado.

Sr. SE'nador, V. Ex.a fez referência ao Prefeito Figuei
redo Ferraz, que tive o prazer de, como Vereador, levá-lo
à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele disse que saiu
da Prefeitura, porque afirmou que São Paulo precisava
parar. E&Sa colocação que V. Ex.a fez sobre o 'Prohbema de
saneamento de São Paulo, considerando o Cruzado inves
tido no interior, precisamos, para resolver o problema
urbano, investir 18 vezes esse valor. l!l evidente que as
preocupações começariam por segurar o cidadão no inte
rior. Mas a cidade é uma realidade. E a colega fez uma
colocação, que eu comentava com o colega Virgildásio de
Sena, de que todas as pessoas têm direito à cidade. l!J da
colega Myrian Portella. Está justificada, como emenda, nas
proposições que foram apresentadas à consideração de
V. Ex.a Isto significa que as pessoas, no meu modesto
entendimento, teriam díreíto àquílo que são os bens essen
ciais à vida.

A colocação que V. Ex.a. fez sobre a residência nos faz
voltar ao assunto de poder, à autoridade local. Na minha
região rnetropolítana de Balo Hotlzonte, eonstruímos uma
cidade dentro de outra. Num MUíllicípio, com exclusiva
decisão do Poder Federal com o Poder Estadual, fizemos
um conjunto habitacional com 15 mil unidades, ou seja,
75 mil pessoas aproximadamente. E, até hoje, o Prefeito
não incorporou esse novo Município ao seu Município
anterior. Portanto, quero acentuar isto e quero que meus
colegas me ajudem nesse raciocínio: se pudermos chegar
à uma política nacional, que seja realmente a soma da
dos interesses regionais, o que não ocorre hoje. Citei isto
da tribuna do Congresso, no caso específico do setor mi
neral, do setor de energia não há a menor participação
do Poder local. E, evidentemente, no caso específico do
gás. V. Ex.a colocou que o gás residencial poderá ser dele
gado, pela Petrobrás, pela União, ao Estado ou ao Mu
nicípio. Isto está aí, no art. 16, nas regiões metropolitanas
e nos Municípios. Dentro dos poderes do Município está
Incluída a distribuição de gás, já ,está incluída na atual
Constituição, naquilo que se entende como peculiar inte
resse do Município. Mas acontece que essa distribuição,
Sr. Senador, no caso de seu Estado no caso de São Paulo
ela só vai se viabilizar, como defen'deu arduamente o Pro:
fessor Goldemberg, junto à Petrobrás se houver conco
m!tantemente, por parte do Estado, a 'distribui<}âo índus
t~u:l,. que vai viabilizar a residencial. São Paulo tem o prí
yl1eglO de. sempre estar na frente. l!J uma crítica que fiz
a Petrobr~~ e ao S!. Presidente e o fiz por escrito, por
que a pohtica do gas, por exemplo vai ser implantada a
nívc:l nacional, depois que São Paulo receber o gás 'da
bacía de Campos e a obra já está em execução.

Eu quero, ao encerrar agradecer aos colegas, especial
mente aqueles que já foram PIlefeitoo, corno o colega Assis
Canuto, que foi Prefeito de Ji-Paraná, e ao outro colega
que foi prefeito de Salvador, que conhecem as peculiari
dades municipais, no caso específico dos direitos minerais,
e dizer que eu vou muito mais além, vou maís além.
Discuti, outro dia, com o colega Fernando Santana este
assunto. Só vamos conseguir melhor que o cidadão tenha
maís direito à cidade, a essas regiões metropolitanas
quando todo o serviço estiver completo. Por exemplo, nó
de transportes, temos uma dicotomia incrível: o metrô
às vezes é federal, às vezes é estadual, às vezes é muni:
eípal e tem que ser operado simultaneamente com os ôni
bus. ,Então, só quando houver essa integração e isso passar
a nível do Estado, entendo eu, haverá uma vertica
lização para que o sistema funcione melhor. Portanto eu
~aço um apelo aos meus colegas que jã foram prefeitós e
aqueles que entendem que o Estado, ou seja, o poder esta.
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tal local tem direito a participar do processo decisório,
é fundamental que contes da Constituição, no meu modes
to entendimento, os direitos minerários passando pelo
Estado.

Quanto ao mais, as outras colooações que fez V. Ex.a,
eu acredito que nós vamos chegar a esse desideratum,
que é o interesse de uma resultante, sem radicalização,
que permita atender realmente aos Interesses no nosso
País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a pala

vra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Entendi, nobre

Constituinte Gil César, que, entre todas as considerações
colocadas por V. Ex.a, a mais importante é a da parti
cipação do Estado, com relação a essas decisões no campo
dos direitos minerais.

O problema inicial levantado de que este ínterstíeío
de tempo de três anos tosse para a lei ordinária, creio
que tem, vamos dizer, menos importância. Entendi que a
questão de o Estado poder opinar sobre os. direitos mine
rais é uma questão central, dentro da sua argumentação,
e ,ela passa, evidentemente, por todas essas considerações
de baixar o nível da decisão para os Estados, para os
Municípios, sempre com a confiança de que essas comuni
dades vão agir, vamos dizer, com competência; poderá
haver uma ou outra falha, mas certamente a falha cen
tral será pior, porque atinge a todos.

Então, vou procurar dar atenção a essa sua sugestão,
entendendo-a como uma sugestão que vem ao encontro
de tudo que pensamos para o Brasil e também, como
diz V. Ex.a, o cruzeiro investido no interior, no Es-tado,
ou num Município, em todas as regiões, ele acaba sendo
instrumento melhor para resolver até o problema da
grande cidade.

O SR. CONSTITUINTE ASSIS' CANUTO- V. Ex.a me
permite um a1;>arle?

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Pois não!
O SR. CONSII'ITUINTE ASISIS C:ANUTO - Nós gosta

ríamos d:e reforçar o 'ponto de vista do nobre oonstttuínte
Gil César, já em parte esposado por V. Ex.a, e dizer maís:
nós temos criticado a concentração de poder nas mãos
da União, com relação à política tríbutáría. No entanto,
nós temos outros aspectos eoneentracíonísta, talv-ez da
mesma gravidade ou doe maior gravídade, que é o caso
da política minerária.

Eu sou de um Estado, onde existem jazidas latentes
e jazidas em exploração em abundância, que é o Estado
de Rondônia. Fui Pr-efeito de Município que possui, em
seu território, jazidas de ouro, de cassiterita ,e de outros
minerais. No entanto, a ação do DNPM, do órgão espe
cífico do Governo Fede,ral, com relação a essa diretriz,
não consulta nem o Governador e muito menos os Pre
f-eitos. Quase todos os Municípios de Rondônia possui em
jazidas em exploração ou la-tentes em seu subsolo.

Ag{),ra, nós temos aspectos mais graves que eu quero
trazer à colação desta Comissão, porque nós vamos para
a Sistematização e vamos para o plenário, que é o as
pecto da criação de reservas indígenas, de reservas ecoló
gicas, de reservas florestais, de reservas biológicas, que
não levam em consideração as peculiaridades munici
pais e nem estaduais.

Quer dizer, é uma intromissão, até certo ponto, ver
tical, de cima para baixo, da União com relação ao as
sunto de intrínseco interesse dos Municípios e dos Estados,
tal qual o assunto da política minerária.

Eu só queria trazer esta informação, este aparte,
com relação a este assunto, para que nós permaneeês-

semos com ele vivo em nossas mentes, para que, no foro
adequado, na hora da discussão dos problemas das reser
vas, nós também possamos discutir e melhorar natural
mente, ou abrandar a feição da União com relação à
presença do Estado e dos Municípios nessas questões.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Um outro as
pecto salientado pelo Constituinte Gil César diz respeito
ao art. 16.

O art. 16 não restringe ao gás domiciliar; ele diz
respeito à dístríbuícão para todos os fins, quer dizer, Muni
cípios e, certamente, nas regiões metropolitanas, uma or
ganização que venha a viabilizar maior racionalidade,
quer dizer, não nos restringimos ao gás residencial.

Quanto à reafirmação aqui da importância da decisão
no nível estadual ou no nível municipal, eu creio que
ela é importante para nós tomarmos consciência disso.
Eu me lembro do tempo em que estive no Ministério da
Indústria e do Comércio e o Conselho de Desl8nvolvimento
Industrial estabeleceu o princípio de que os Municípios
deviam se manifestar a respeito de um projeto quglquer
de alguma indústria. Já havia aprovado um projeto, se
não me engano, no Município de São Benllal'do ou Sã,,)
Caetano, e a população se mobilizou e impediu que aquela
fábrica tão poluente fosse instalada na região. Quer dizer,
consciência de uma população que não queria ter mais
emprego, ou mais rOM, por um preço tão alto de ter uma
instalação tão poluente.

Quanto à questão da política tributária, nós iremos
certamente discutir em outros estágios, porque há uma
Comissão, que está elaborando, e nós nem sabemos hoje
em que nível que está se colocando, pensando sempre
nessa questão maior, quer dizer, se nós não tivermos capa
cidade de desenvolver essas regiões populosas, subdesen
volvidas e que passa muito pela questão tríbutárta, nós
jamais resolveremos o problema das grandes cidades.

Um habitante, como eu, da cidade de São Paulo, deve
desejar uma política tributária diferente, até para que a
própria cidade de São Paulo possa amanhã vir a ser uma
boa e habitável cidade.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a palavra
ao nobre Constituinte Valter Pereira.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, antes de mais nada, quero cumpri
mentar V. Ex.a, Constituinte Severo Gomes, pelo trabalho
que produziu em tão curto lapso de tempo. V. Ex.a con
seguiu abrandar as tendência mais sectárias que estavam
contidas nos relatórios das díversas Subcomissões.

V. Ex.a mostrou a vocação democrátíea que tem pon
tilhado a sua conduta fora desta Oasa também, porque
procurou agasalhar as propostas mais contraditórias, num
tralbalho que, embora não tenha atendido a todos, tam
bém não desagradou, na integralidade, as correntes de
pensamento que estão representadas nesta Comissão. Por
tudo isto, os meus cumprimentos. V. Ex.a conseguiu fazer
avançar as questões fundamentais. A definição que deu
sobre a empresa nacional, e que hoje foi objeto de reparos
nesta Comissão, atende os objetivos propostos por todas
as correntes comprometídas com o interesse nacional.

Acolho, no entanto, a ponderação do ilustre Constituinte
Hélio Duque, que lembrou a Emenda n.> 169, que definiu,
com maior nitidez, a natureza da empresa nacional. Se
V. Ex.a, nesta segunda proposta, incorporar a Emenda n.>
169, o trabalho que apresentou a esta Comissão vai ser
enriquecido.

O § 1.0 do art. 3.0 consagrou a reserva de mercado
para os setores estratégicos e essenciais ao desenvolvi-
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mento nacional. É uma reivindicação de todos os segmen
tos que desejam o desenvolvimento e a soberania do País.

A remessa de lucros, que está no art. 4.°, alínea a, in
discutivelmente, é uma conquista da maior importância
e do maior alcance. Esse dispositivo, se aprovado pela
Comissão, vai proteger a economia do País contra a agres
são do capital estrangeiro.

No art. 7.°, V. Ex.a submete as empresas estatais ao
controle do Poder Legislativo. Está no § 1.° Disso ressen
tia o ordenamento jurídico do País. As empresas estatais,
até hoje, funcionam como um corpo estranho diante do
Poder Público. Essa fiscalização se faz necessária para que
a sociedade possa conhecer de perto o que se passa na
administração dessas empresas.

No art. 15, V. Ex.a restabeleceu a conquista que o povo
brasileiro proclama, até com orgulho ético, que é o mono
pólio estatal do petróleo. Ainda há poucos dias, quando
participava de um debate na minha cidade, Campo Grande,
!\:om estudantes uníversâtáríos, ouvia manifestações de
protestos contra a ameaça que pairava sobre esse mono
'Pólio.

No art. 17, Sr. Relator, V. Ex.a estabelece que, dentro
'de 12 meses da data da promulgação desta Constituição,
'0 Congresso Nacional aprovará leis que fix\illl as diretrizes
'das políticas agrícola, agrária, tecnológica, industrial, ur
'bana, de transporte, de comércio interno e externo. Isso
l~ra objeto de preocupação hoje manifestada, aqui, na
'reunião da parte da manhã, por alguns Constituintes, que
temiam que, ao mandar para a legislação ordinária matéria
de tamanha envergadura, pudessem ficar in albis decisões
de tamanha importância.

Portanto, nobre Constituinte Severo Gomes, o rela
tório de V. Ex.a realmente avança, embora, em alguns as
pectos, eu confesso uma certa preocupação, principalmente
no que diz respeito à reforma agrária. V. Ex.a, no art. 30,
assegura a imissão imediata na posse da terra. No entanto,
no parágrafo único deste dispositivo, estabelece que fica
assegurado ao antigo proprietário o direito de contestar
o mérito da desapropriação. Isso constitui um retrocesso,
Sr. Relator. A legislação atual já não comporta a discussão
do mérito e tão-somente do preço, de forma que abrir esse
precedente torna-se muito perigoso para o projeto de re
forma agrária.

No instante em que todos os segmentos comprometidos
com a questão fundiária, com a questão da reforma agrá
ria, postulam a imissão imediata na propriedade, estão
sendo movidos exatamente pelas procrastinações que, no
Poder Judiciário, são permitidas.

Nesse parágrafo único, fica aberta a guarda. V. Ex.a
não fez menção também à questão do limite no tamanho
da propriedade. Na explicação que deu anteriormente à
minha fala, alega que isso ficaria mais apropriado na legis
lação ordinária.

A exatidão do tamanho talvez até pudesse ficar mais
ajustada na legislação ordinária. No entanto, o princípio
da limitação do tamanho da propriedade, este sim deveria
figurar no corpo da Constituição. É uma medida que visa
não só concretizar a reforma agrária, como também coibir
os abusos que há neste País acerca do tamanho das pro
priedades.

Veja, Sr. Relator, que, no Brasil, não existem mais
de 4.550 propriedades acima do limite proposto anterior
mente pelo Relator da Subcomissão da Reforma Agrária,
Constituinte Oswaldo Lima Filho, ou seja, de 100 módulos
rurais. Entendo que a fixação desse número de módulos
poderia criar obstáculos intransponíveis ao andamento dos
trabalhos desta Comissão, mas o princípio geral - aqui
fica uma sugestão a V. Ex.a - da fixação do tamanho, do
limite da propriedade rural deve figurar na Constituição.

Ainda finalizando, Sr. Relator, gostaria de fazer uma
ressalva no art. 10...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Peço a V. Ex.a
que observe o tempo.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Já con
cluo, Sr. Presidente. Leio o art. 10:

"O aproveitamento dos potenciais de energia hidráuli
ca e a lavra de jazidas minerais em faixas de fronteira
somente poderão ser efetuadas por empresas estatais ou
empresas nacionais". Isto significa que, fora da faixa de
fronteira, a iniciativa privada teria o direito de explorar
esses setores que hoje são explorados pelo Estado. Enten,..
do que seria de boa política preservar as conquistas que
já foram obtidas pelo atual ordenamento jurídico.

São estes os reparos que gostaria de fazer a V. Ex.a.
Finalizando, quero reafirmar que não fico desapontado
com o trabalho de V. Ex.a, ao contrário. O trabalho
de V. Ex.a honra e dignifica o poder constituinte e sobre
tudo, reafirma a vocação nacionalista que a Nação' inteira
reconhece na formação de V. Ex.a

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a pa

lavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Caro Constituin

te Walter Pereira, preliminarmente, quero agradecer as
boas palavras que recebi de V. Ex.a A sua primeira obser
vação diz respeito à definição de empresa nacional, de
acordo com a emenda apresentada pelo Constituinte An
tônio Carlos Franco Mendes Thame. Diz a emenda:

"Empresa brasileira nacional é aquela consti
tuída sob as leis brasileiras, que tem a sua admi
nistração sediada no País e cujo controle decísõ
rio e de capital pertença a brasileiros.

Tirando o pequeno detalhe de estarmos excluindo re
sidentes estrangeiros, mas que moram aqui, mas que são
residentes permanentes, que vieram para cá e não são
naturalizados por razões de se acharem tão à vontade no
País. Agora, a minha preocupação foi baseada no seguin
te: o controle de capital muitas vezes é ilusório. Conhece
mos Um grande número de empresas com maioria de ca
pital nacional e que na verdade, tem um comando que
não é nacional. Embora haja aqui "cujo controle decisó
rio e de capital pertença a brasileiros", entendi que era
preciso especificar mais o que era esse controle decisório
para que amanhã não fosse confundido com maioria de
capital, que tem sido inexpressivo em termos de comando
de uma massa muito grande de empresas no País.

Com relação a nossa preocupação de dar aos legislati
vos uma capacidade de fiscalização que a lei ordinária,
amanhã, deverá definir COm mais precisão, é extremamen
te importante, COmo V. Ex.a mesmo salientou, porque a
empresa estatal só pode ser criada pela lei, pelo legislativo,
mas ela precisa ser fiscalizada, ver se realmente está cum
prindo as tarefas que estariam implicitas na vontade de
criá-las.

Com relação àquele art. 5.° a que V. Ex.a se refere,
que "não serão admitidos compromissos multilaterais ou
binacionais, no Brasil, que prejudiquem o desenvolvimen
to econômico ou a sua capacidade científica e tecnológica",
isto aí é uma emenda apresentada pelo nobre Constítuín
te Virgílio Távora. E tem ela um grande alcance no mo
mento em que vivemos, debaixo de pressões do mundo
inteiro para inclusão no tratamento do acordo geral do
GATT da questão do serviço, que seria extremamente pre
judicial para o nosso desenvolvimento. Quer dizer, esse
preceito nos dá uma defesa com relação a decisões em
órgãos multilaterais que, hoje, todo mundo sabe, são con-
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trotados pelas grandes potências, decisões que venham con
trariar interesses do País. O problema da aprovação de
políticas para esses diferentes setores, que acho de grande
importância, .hoje só temos uma política industrial apro
vada pelo Congresso, que é a Lei da Informática. As pes
soas interessadas na Agricultura, quer sejam os fazendei
ros, as empresas, o próprío Incra ou as pessoas ínteressa
das na reforma agrária, vivem na incerteza de não haver
defíníção de política que trace rumos, que dê segurança.
isto para todos os setores. Então, aquilo que aconteceu
na Lei de Informática desejo eu que venha a ocorrer para
todas essas políticas, para não acordarmos amanhã com
notícias que sempre surgem: no Ministério tal está-se for
mulando uma política de 'míneração ou uma política indus
trial, sem que haja essa participação da sociedade, o de
bate nacional a respeito de quais as diretrizes :(undamen
tais de políticas tão importantes que dizem respeito ao
nosso futuro.

No problema da imissão imediata V. Ex:a lamenta que
o proprietário da terra não possa contestar o mérito. Ora,
a desapropriação por interesse da reforma agrária dá-se
porque aquele proprietário não está cumprindo a sua fun
ção. Então, ele é punido no nível administrativo. Como
é que alguém pode ser punido rio nível administrativo sem
pedir socorro à lei, à justiça? Também, como é possível
que ele peça socorro, como ocorre no momento, em que
acontece a paralisação do processo da reforma agrária?
Pelo menos o. que pode ocorrer é que o Incra não será
obstado. Mais ainda, no que se presume uma reforma
agrária que venha a fazer os assentamentos e dar condi
ções razoáveis para o trabalho e para a vida, em que os
gastos. com o assentamento são quase sempre, muitas ve
zes superiores .ao valor da própria terra desapropriada,
o máximo que pode ocorrer é o Incra ter que indenizar
integralmente, porque a indagação que fica é, se realmen
te- houve uma .desapropriação abusiva, como é que fica
um direito dentro do nosso arcabouço jurídico que coloca
as questões dos direitos dos .'cidadãos?

Então: acho. que esta solução procurou mediar e per
mitir que o Incra possa marchar e com- riscos, em termos
financeiros, muito .peqlleno~, perto do que significa o seu
gasto global no. processo de .assentamento.

A questão do limite máximo acho que deveria ficar
para a lei ordinária - aliás, já fixa um limite muito alto
- mas dentro do dinamismo do País. Amanhã, pode-se
estabelecer limites, se a sociedade julgar conveniente, de
acordo com as peculiaridades de 'oada Estado e de cada
Região e que, muitas vezes, mudam. dentro dos próprios
municípios, sem falar que o trabalho' de legislação com
relação a essa questão é extremamente complicado na me
dida em que há intermediação de pessoas jUI:ídicas~.pes
soas que participam, que têm urna determinada proprie
dade num local e participam, numa porcentagem, numa
sociedade, Uma pessoa jurídica, - quer dizer, não é fá_cil
que haja esse desvenda~ento para uma correta aplícaçáo.

O que 'não tíeou claro é o qúe V. Ex.a diz - como
colocamos aqui a questão da mineração - que há um
retrocesso dentro. das conquistas. atuais. Acho até que a
nossa Constituição diz que a mineração será dos brasilei
ros e de empresas constituídas no País, mas empresas
constituídas no País obedecendo à derínícão das leis das
sociedades anõríímas que são qualquer empresa estabe-
lecida no País. . , .

o SR. CONSTITUINTE WALTER PEREIRA - V. Ex.a
equivocou-se. Referi-me ao art. lO que fal-a do aproveita
mento dos potenciais de energia hidráulica, mais especi
ficamente do aproveitamento do potencial de energia hi-
dráulica. .

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - É que estabele
cemos que na faixa de fronteira só poderiam ser empresas
estatais e nacionais.

O SR. CONSTITUINTE WALTER PEREIRA - V. Ex.a,
neste instante, aqui, abriu a guarda para o monopólio que,
hoje, é exercido pelo Estado na exploração da energia elé
trica. Esta é a minha preocupação.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Ah! entendi.
Obrigado. Acho que já respondi. Tinha compreendído
mal.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
Constituinte Mauro Borges. (Pausa.) AUsente. Tem a
palavra o Constituinte Denisar Arneiro.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, embora não seja titular nesta
Comissão, seja suplente, não tenha direito a voto se aqui
estiver presente todos os titulares, mas tenho direito à
voz e à discussão. Então, Sr. Presidente, hoje pela manhã
tive a oportunidade de me dirigir ao Sr. Relator, dizendo
a s. Ex.a da surpresa que tive quando examinei o capitulo
II da questão urbana e transporte. Em questão urbana
não tenho muita condição, mas a questão de transporte
considero-a exígua demais, pois há somente o art. 26 e
três parágrafos. Oonsldero, Sr. Presidente, Sr. Relator,
~ue aqui só foi cuidado o transporte marítimo. Está certo
que o transporte marítimo é milenar, ninguém esquece,
mas o transporte ferroviário é centenário e o transporte
rodoviário e aéreo são cinqüentenários. Acho que há um
sistem~, .vamos dizer, integrado de transporte, hoje, que,
nos proximos cem anos, vão continuar existindo, tranqüi
lamente.

Acho, Sr. Relator, Sr. Presidente, que devíamos dar
uU; pouco mais de ênfase a esse setor, porque, quando
deixamos de nos referir ao transporte aéreo, está comple
tamente em aberto, o que pode ocorrer é que nossas com
panhias aéreas ,serão, amanhã, tomadas de surpresa, por
que foram ignoradas na nossa Constituicão. Com o trans
porte ferroviário, a mesma coisa. Este, hoje, praticamente
é um monopólio da União, e também foi esquecido. O
transporte rodoviário, que é responsável por 65% a 70%
da movimentação da receita nacional também não foi
mencionado. '

Acho, Sr. Presidente, Sr. Relator, que precisamos
reformular e, se· me fosse permitido, apresentaríamos a
V: Ex..a .uma nova 'Concepção a respeito do art. 26 e, depois
díscutíríamos o assunto, se V. Ex.a · assim o permitisse
mostrando aquilo que achamos que deve constar e V. Ex.a :
como Relator, terá condição de dizer aquilo que não deverá
constar. _ . .

Pergunto: em nossa Comissão foi aprovada uma série
de artigos que .não foi· aproveitada no relatório. Isto é
por que aquilo que aprovamos pertence a outras ComjS'~·õ'·?
V. Ex.a os encaminhou a outras Comissões ou, pura e sim
plesmente, foram omitidos, por considerar. V. Ex.a que
nao devem constar de uma Oonsbítuícão e, sim de leis
ordinárias?' - . '

.0 SR. RELATOR (Severo Gomes) Nobre Consti-
tuinte, o tempo que dispusemos para apresentar este rela
tóríõ foi extremamente exíguo e, como as questões das
oomíssõea de Principios Gerais e da Reforma Agrária,
elas despertaram, vamos dizer, uma margem muito grande
de conflitos. Quero confessar que temos uma falha grande
com relação a esse problema de transportes e vamos dar
toda a atenção para que se possa proceder de agora em
díante.xíe maneira-que.venha.colocar o tra~sporte em sua
verdadeira dimensão.

Com relação 'a questões que estavam no relatório
assim como na questão de reforma agrária elírirínet, prati~
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camente, todas as questões que poderiam ir para a lel:
ordinária, apenas considerando as questões centrais. O
mesmo trabalho fiz com a questão urbana. Quer dizer,
havia uma série de questões todas com a melhor intenção,
todas nobilíssimas mas que, no meu entender, não seriam
objeto da Constituição, mas de lei ordinária, isso de um
modo geral.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a palavra
o Sr. OOnstituinte Benedicto Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEmO-S'r.
Presidente, Sr. Relator, tenho ciência e consciência das
dificuldades que o Sr. Relator teve que enfrentar para
fazer seu relatório. São posições antagônicas dentro e
fora do Partido, em toda a Comissão, e que afetam dire
tamente o nosso modelo econômico. A questão da reforma
agrária, por exemplo, defini-a no meu livro - e adot~~o
em -várias universidades do Brasil - como "uma modírí
cacão da estrutura agrária e fundiária de um Município,
de' um Estado, de uma região ou de um pais". Então, sob
esse aspecto, acho que tínhamos que pugnar aqui na
Comissão, no processo da Constituinte, por dispositivos
auto-aplicáveis da Constituição. Acho que essa é uma
questão fundamental e vou dizer por quê: o Direito Agrá
rio, por exemplo, foi instituído pela Emenda Constitucional
n.a 10, de 10 de novembro de 1964, e reforçado pela Cons
tituição de-l007. Até hoje, Sr. Presidente, Sr. Relator, há
raríssimas faculdades no País que ensinam Direito Agrá
rio como currículo alternativo. Então, tantos advogados
como juízes não conhecem o Direito Agrário e, por essa
razão, a reforma agrária tropeça logo em nosso ordena
mento jurídico. Tropeça mais, tropeça com o próprio Es
tatuto da Terra que, desde a sua publicação, venho escre
vendo e pregando que é um instituto juridico que impede
a reforma agrária. Mais do que isto: ela tropeça também
com a justiça, uma vez que não temos [ustíça agíráría.

Recentemente, tanto o Ministro da !Reforma Agrária,
quando veio à Subcomissão, como S. Ex.a o Sr. Presidente
da República, declararam que o plano nacional do Gover
no para a reforma agrária está atrasado, não está sendo
executado por causa da burocracia judiciária. Como Pre
sidente da República e Chefe do Poder Executivo, Sua Exce
lência não poderia dizer que era da Justiça, mas na reali
dade o é, porque a Justiça entende a propriedade do ponto
de vista do Direito Romano, da concepção civilista da pro
priedade, que é uma concepção absolutista.

Além desses fatores, ainda exíste a questão do órgão
criado para executar a reforma agrária, que é o lncra 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O
lncra não tem nem elementos funcionais, nem elementos
materiais para fazer a reforma agrária. Prova disso é que
S. Ex.a o ex-Ministro, Dr. Dante de Oliveira solicitou ao
Presidente da República a nomeação de 1. 600 técnicos dos
quais S. Ex.a precisaria para implementar esta reforma
agrária que está ai.

Assim, Sr. Presidente, concordo, ou melhor, creio que
esta explanação no sentido de que a nossa Constituição
deveria ter, deve ter, dispositivos auto-aplicáveis; para
não depender do Estatuto da Terra, para não depender do
entendimento da Justiça, para não depender do desconhe
cimeto do Direito Agrário, dos advogados e juízes. Creio
que a limitação deveria estar nesses dispositivos auto
aplicáveis; a limitação da propriedade. Nesse particular,
quero dizer a V. Ex.a e ao Sr. Presidente que vou reapre
sentar as emendas que apresentei nesse sentido, para lixar
uma posição diante do problema.

Quanto à questão do relatório atual, creio que há duas
falhas na questão da reforma agrária: uma, já foi aqui
citada pelo Constituinte Vicente Bogo, que é a questão da
discrlminação.

A discriminação administrativa e judicial é fundamen
tal 'Pa'ra que o Estado, para que a Nação, para que os bra
sileiros tomem conhecimento da realidade da estrutuea
agrária do País. Quero dizer a V. Ex.'\ por exemplo, que,
manuseando os ültímos cadastros impressos do Incra, que
estão em meu gabinete, verifiquei centenas de proprieda
des que se localizam principalmente no meu Estado, que
têm mais de cinqüenta, de cem mil hectares, reeonheeínas
pelo Inera como propriedade, mas que eu, como advogado
agrarísta, sei que elas têm a sua documentação e a sua le
galidade extremamente vulneráveis.

Desta forma, só um processo discriminatório adminis
trativo, judicial, é que poderá atender a essas circunstân
cias.

Outro aspecto que eu gostaria de abordar, ainda den
tro do relatório de V. Ex,a., é a questão do art. 32, que fiXa a
alienação ou concessão a qualquer título, que poderá ser
feita acima de 500 hectares.

Apresento, neste momento, um parágrafo que diz:
nA alienação ou concessão, a qualquer título,

de que trata este artigo, só poderá ser rerca em ares
dos seis quilômetros marginais dos rios, lagos, es
tradas rederaía, estaduais, tíeando esta área reser
vada para lotes apenas de assentamento e coloni
zação."

Entendo que isto seja uma das coisas mais importantes
que se pode fazer de imediato, para a questão do díseíplí
namento das terras públicas do Estado, porque, geralmen
te, quando se questiona a execução da reforma agrária, co
mo ela vem sendo feita nesses últÍ'.lnOs anos, é que o cida
dão apenas recebe a terra e não recebe as outras condições
mínimas para o trato da terra.

Assim, ao colocarmos esses assentamentos e essa colo
nização em áreas marginais de lagos e rios, - porque o
meu Estado tem muitos lagos e muitos rios - e estradas
federais e estaduais, só assim poderíamos dar a esses as
sentamentos e loteamentos um melhor atendimento na
questão de estrada, de transporte, de saúde, de educação ·e
de assistência financeira. Uma vez que, hoje, de acordo
com o que nós vimos na discussão da Subcomissão, as áreas
públicas disponiveis através dos Estados e Municípios, são
áreas ínacessíveís. E, ~aro3, que se' raça assentamento nessas
áreas, vai-se necessitar de malha rodoviárria, de escolas, de
saúde e de assistência financeira, que serão dificílimas e
caríssimas, para atender f\ essas circunstâncias.

Apresentarei uma emenda segundo a quel se obrigará o
Ministério da Reforma Agrária a fazer a discriminação
administrativa e judicial para estabelecer o cadastramen
to computadorizado, que, hoje, é tão necessário - digo
que é necessário, porque :fiui ao Imera e não existe, nem o
Getat - um órgão extinto recentemente e que tinha um
órgão central de computação à sua disposição, em Im
peratriz, no Maranhão - tem um cadastro das terras que
ele distribuiu, alienou ou que está em processo de distri
buição.

Desta forma, entendo fundamental esse cadastramen
to e esse zoneamento, que foi uma das condições funda
mentais exigida pelo Estatuto da Terra, em 1964; agora
ele se torna ainda muito mais fundamental, para que pos
samos ter uma visão real da situação agrária do País. Mui
to obrigado.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a pala
vra a V. Ex.a
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o SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, minha questão de ordem visa o seguinte:
a Emenda n.O 101, de minha autoria, dá outra redação à
emenda anterior, de autoria do nobre Constituinte Benedic
to Monteiro, sobre o mesmo assunto, isto é, pretende a
revogação do Decreto-Lei n.o 1.164, de 1 de abril de 1971,
que havia subordinado ao Conselho de Segurança Nacio
nal terras da Amazônia.

O Sr. Relator, no art. 36 do seu anteprojeto, adotou o
texto exato da emenda de autoria do nobre COnstituinte
Benedicto Monteiro, que determinou a revogação do Decre
to-Lei n.v 1.164, mas mandou que essas terras revertessem
ao patrimônio dos Estados, quando a emenda mandava
fossem destinadas ao Programa de Reforma Agrária. Mas
tenho a impressão, Sr. Presidente, de que esta emenda,
em si, não pode ser considerada rejeitada totalmente. E
é quanto à anotação de rejeição total que levanto esta
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a deve estar
convicto de que a questão de rejeitar ou não a emenda
é da inteira alçada do Relator.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, não estou discutindo essa competência.
Apenas, como o Relator no art. 36 incorporou parte da
emenda, peça esta explicação, se a emenda está totalmente
rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a faz uma
pergunta ao Relator, a quem concedo a palavra, para res
ponder a questão de ordem do nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
É a Emenda n.o 101, á página 30, do avulso.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Quero reconhe
cer que ela não poderia ser uma emenda rejeitada intei
ramente e quero também lembrar que, num prazo de
24 horas, tivemos que examinar 1.200 emendas. E uma
falha como esta, espero a compreensão...

o SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Plenamente. Só quis fazer a indagação para que ficasse
registrada.

~ O SR. PRESIDENTE (José Lins) - COncedo a pala
vra à nobre Constituinte Irma Passoni. 'Como o Relator
precisa responder ao Sr. Constituinte, V. Ex.a tem a' pala
vra e ele responde aos dois.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes:
, - Primeiramente, considerei importante a forma como o

Relator encaminhou o aproveitamento das emendas e o
critério utilizado, de parcialmente aprovado, ou rejeitado,
ou em análise. Mas, insistiria, nobre Constituinte, que
quanto às emendas em análise, eu me disponho a reapre
sentá-las, porque acho que vão contribuir na questão da
reforma agrária. Assim, reapresento as Emendas n.OS 16,
17 e outras, que considero ímportantes.jporque- possibilita
ría um avanço ainda maior nessa questão das desapro
priações, etc.
, . O 'SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a vai enca
minhar? Não é automático.
.: , A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Vou en
caminhar, depois, novas emendas. Lamentavelmente, o
pessoal que não está admitindo este relatório, que diz
que está pior do que o do COnstituinte Virgildásio de
Senna, não vem aqui díscuttr e dizer como é que podería
mos chegar a um consenso; O que senti hoje, é que esse
pessoal vai apresentar um substitutivo e, por isso, consí
-sídereí de fundamental importância uma definição, um
posicionamento por parte da Presidência, do Plenário da

Câmara, quanto ao Substitutivo, para não chegarmos aqui,
na última hora, com o substitutivo, desprezando um tra
balho feito principalmente porque V. Ex.a o aproveitou e
se posicionou sobre todas as emendas. Considero impor
tante o seu trabalho. Ou o substitutivo vai passar por cima
de toda a discussão e de todas as emendas, anula-se tudo
isso, apresenta-se um substitutivo e coloca-se abaixo
novamente.

Acho, nobre Constituinte, que ainda está pobre a
questão urbana, a questão de transporte e, amanhã apre
sentarei novamente emendas.

Quanto à questão agrícola, sou mais pela tendência
de fazer uma Constituição que seja auto-aplicável. E a
grande discussão é a seguinte: remete-se ao poder mu
nicipal, ao estadual, ou centralizar-se na União? A-cho que
temos algumas características vergonhosas hoje, como por
exemplo, a cidade de São Paulo, com 13 milhões de habi
tantes sem força de atuar, de insistir, de corrigir o gra
víssimo erro histórico do Prefeito Jânio Quadros e seu
Vice que vão passar, porque não quer assumir. Nós, impo
tentes diante da situação, porque se compram, se corrom
pem todos os Vereadores e se faz a politica que se quer.
Acho que essa tal de descentralização municipal que dá
poder ao Município, ao Estado, é uma teoria válida, mas
colocando-se os instrumentos de participação que V. Ex.a
contemplou em alguns itens: a iniciativa, o controle popa
lar, etc. Acho que não pode desvincular e ressalvo essa
ponto.

Por outro lado, queria deixar registrado desde logo,
porque sei que foram liberados 814 bilhões de cruzados
pela Caixa Econômica Federal, para a Prefeitura de
Manaus, em troca de alguma atuação aqui, interna de se
aprovar determinadas coisas. Será que 814 bilhões de
cruzados serão para a habitação popular efetiva de
Manaus? Ou será que os nossos parlamentares - lamen
tavelmente, tenho que dizer isto aqui - vão se corromper
outra vez e não desempenhar o papel histórico e fun
damental de Constituintes? Vão ceder às pressões, ao fi
síologísmo que está percorrendo e campeando nesta
Assembléia Nacional Constituinte? Acho que temos que
passar acima de tudo e de todos, defender princípios fun
damentais e brigarmos por eles. Por quê? Porque estou
vendo que interesses individuais, particulares, estão se
~S<lbrepondo a interesses de uma Nação, a interesses .de
democracia e de avanço numa real Constituição que nos
governe definitivamente.

li: preciso que se apele à dignidade parlamenar, acima
da corrupção que está campeando.

Queria valorizar o relatório de V. Ex.a, por uma visão
mais de proposta acima de interesses individuais ou par
ticulares, que mantém um princípio de defesa nacional 
de empresa definida com aquelas correções que o Cons
tituinte Santana já apresentou e sobre elas V. Ex.a já se
pronunciou, Acho que, corrigindo algumas coisas, é pos
sível aprovar, mas precisamos de uma definição, em ple
nário, sobre se vale o substitutivo, ou se vale a proposta
do Relator e, conseqüentemente, valerão depois os desta
ques das emendas aditivas, supressívas ou, então, serão
eliminados. Se permanecermos com esse andamento e se
houver discussão, é possível aprovar alguma coisa válida,
importante que a Nação está esperando, senão seremos os
pr6ximos "linchados" na Hist6ria do País.

Quero cumprimentar V. Ex.a pelo trabalho feito. Temos
que avançar e tentar por esse caminho, pois não existe
outro.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Concedo a pala
vra ao nobre Relator.
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o SR. RELATOR (Severo Gomes) - Começo por fazer
consíderacões em torno da manifestação do nobre Cons
títuínts Benedicto Monteiro. S. Ex.a falou da morosidade
da Justiça. Antes de terminar o meu relatório procurei
trabalhar no sentido de conseguir mecanismos de tal modo,
que a Justiça tivesse que agi'!' com maior brevidade no
caso da reforma agrária. ,Consultei professores de Direito
Constitucional e encontrei, por parte de todos, uma resis
tência muito grande a isto, porque o juiz não pode decidir
sem. ter convicção. l!1 impossível estabelecer um prazo para
o juiz, como, por exemplo, de 30 dias, para ele julga:: uma
determinada questão. .

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO - Eu
não falei sobre a morosidade da Justiça. Já sabemos que
é precíso uma modificação profunda no Sistema Judiciá
rio brasileiro - principalmente nós, advogados, sabemos
disso. Eu falei da incompatibilidade do que a Justiça en-
tende por Direito Civil e Direito Agrário. '0' .

. Tanto os advogados quanto os juízes foram formados
numa escola em que a propriedade vem do Direito Romano,
é a propriedade civilista, que é absolutista. Então, é muito
difícil o juiz que foi formado nessa escola se ater à ques
tão da função social. O Direito Agrário, no País, está es
crito na Consttiuição há 22 anos e estou dizendo a V. Ex.a
que raríssimas Faculdades ministram o ensino do -Díreíto
Agrário de forma alternativa, e nenhuma em que seja
obrigatório.

Então, como vamos formar advogados e juízes para
decidirem sobre a questão agrária, se eles não conhecem
o Direito Agrário? É esta a minha posição, o meu ques
t.onamento é exatamente' este.. .

. O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Eu concordo com
a .necessidade de refletirmos mais sobre o problema da
discriminação de terras. Já tivemos uma sugestão seme
lhante e é uma questão na qual este Relator vai buscar
mais conhecimento, para ver de que modo ela pode ser
atendida.

A Constituinte Irma Passoni salienta as detícíêncías
do relatório com relação ao problema do transporte. Já
reconheci aqui, com relação a observações do Constituinte
penísar Arneíro, e estou querendo conhecer, aprofundando
um trabalho que foi menor.. em virtude dos aspectos mais
conflituosos da Comissão de Princípios da Reforma Agrá
ria, mas, certamente, os Srs. Constituintes estarão apre
sentando as emendas.

A função do Relator é relatar, procurar saber dessa
vontade política e buscar um caminho que seja possível
e que nos permita chegar ao fim, com uma Constituição
que abrigue essas questões todas que julgamos impor
tantes.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
Constituinte Dirceu Carneiro. (Pausa.)

Ausente.
Com a palavra o Constituinte Vladimir Palmeira.

t Pausa.)

Ausente.
Com a palavra o Constituinte Jalles Fontoura. (Pausa.)
Ausente.
Com a palavra o ConstitUinte José Ulisses de Oliveira.
Ausente. .
Quero informar aos Srs. membros desta Comissão que

amanhã .teremos' reunião às 10 horas, quando inicialmen
te daremos a palavra aos inscritos de hoje que pediram
transferência para amanhã e, em seguida, aos inscritos
de amanhã.

Está encerrada a reunião.

13.80 REUNIÃO (ORDINARIA)
Aos nove dias do mês de junho do ano de mil nove

centos e oitenta e sete, às dez horas e trinta e seis minutos,
em Sala do Anexo II do senado Federal,' reuniu-se a
Comissão da Ordem Econômica, sobre a Presidência do
Constituinte José Lins e la. presença dos Constituintes
Nyder Barbosa, Jorge Vianna, Virgildásio de Senna, Ví
cente Bago, Rosa Prata, severo Gomes, Jonas Pinheiro,
Virgílio Galassi, Assis Canuto, Aldo Arantes, Rubem Me
dina, Luiz Marques, Vladimir Palmeira, Hélio Duque, Irma
Passoni, Gidel Dantas, Fernando Santana, Gustavo de Fa
ria, Paulo Zarzur, Victor Fontana, Dirceu Carneiro, Ma
luly Netto, Rachid Saldanha Derzi, Raquel Capi.beribe, Ma
noel Castro, Sergío Naya, Gerson Marcondes, Albano Fran
co, Luiz Roberto Ponte, José Ulis88S, Roberto Campos,
Gabriel Guerreiro, MarcoS Lima, Ivo Mainardi, Oswaldo
Almeida e Denisar Arneiro. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente deu como iniciados os trabalhos, solí
citando dos presentes a dispensa da leitura da Ata da
reunião anterior, que foi aprovada. Imediatamente, ini
ciados os debates, o senhor Presidente passou a palavra
aos Constituintes: Aldo Arantes; que concedeu aparte à
colega Irma Passoni e Dirceu Carneiro. Levantou questão
de ordem o Constituinte Manoel castro; que cedeu o tem
po regimental de sua exposição ao Constituinte Dirceu
Carneiro. Também argüindo questão de ordem, o Consti
tuinte Hélio Duque solicitou do Senhor Presídente e dos
demais membros da Comissão a dispensa da reunião, mar
cada na pauta de trabalhos, no período da tarde, mais
especificamente convocada para às 17:00 horas, justifi
cando seu pleito para que mais tempo tivesse o Relator
em seus estudos para confecção do parecer definitivo.
Colocada'em votação a' sugestão, pelo SeIÍíhor Presidente,
a mesma foi aprovada. Em seqüência aos debates, o
Senhor Presidente passou a palavra aOS demais Consti
tuintes inscritos, Senhores: Manoel Castro, Roberto Cam
pos,· Vladimir Palmeira, Jose Ulísses, Jonas Pinheiro, Ga
briel Guerreiro e Luiz Roberto Ponte. A todos os oradores,
quando do término de suas palavras, respondeu o Senhor
Relator" tecendo consíderações sobre os temas expostos.
Nada mais havendo a tratar, o Benhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos, às 14:06 horas, convocando
nova reunião para o dia 12 às 15:00 horas provavelmente.
O inteiro teor dos trabalhos será publicado, após tradução
das notas taquigráficas e o registro datilográfico, no Díã
rio da Assembléia Nacional Constituinte. E para constar,
eu, Helena Isnard Accauhy Barres das Santos, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assi-
nada pelo Presidente. ,

ANEXO A ATA DA 13.80 REUNlAo (ORDINARIA)
DA COMISSAo DA ORDEM ECONôMICA, REALIZA
ZADA EM 9 DE JUNHO DE 1987, AS 16 HORAS E 36
MINUTOS, íNTEGRA iDO APANIHAMENTO TAQUI
GRAFICO, COM PUBLICAÇAO DEVIDAMENTE AU
TORIZADA :PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMIS
SAO, CONSTITUINTE JO~ LINS.
O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Havendo número

'regimental, deelaro abertos os trabalhos da reunião da
Comissão da Ordem Econômica.

Pergunto a V. Ex.as se dispensam a leitura da ata.
(Pausa.) .

É aprovado o pedido de dispensa da Leitura da ata.
Concedo a palavra ao nobre Oonstítuínte Aldo Aran

tes.
O SR. CÓNSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre

sidente, Sr. Relator, srs, Constituintes, estaOomíssão trata
de uma das questões mais importantes e polêmicas da
Assembléia Nacional Constituinte,' :qne é a qu-estão da
Ordem Econômica. Não há possibilidade de uma demo
cracia real num país sem a democratização .eeonômíca.
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Não se pode falar em democracia efetiva, somente no
plano institucional, se ela não corresponde a uma capa
cidade efetiva e uma participação real dos integrantes
da sociedade nas riquezas deste País. Infelízmente, Sr.
Presidente, Srs. constituintes, vívemos num' País de pro
fundas desigualdades sociais e 'esta Assembíéía Nacional
Constituinte neoeseítaría de tomar medidas, no sentido
de alterar esse quadro econômico do País. Infelizmente,
pelo que constatamos, nesta Comissão se concentraram
representantes de grupos econômicos que aqui vêm não
com o objetito de 'defender os interesses da Nação bra
sileira e doe assegurar, o processo de democratização da
sociedade, 'do ponto de vista econômico mas, na verdade,
vêm com o objetivo de defender os interesses de grupos
econômicos. Entendo que não há como se raciocinar na,
construção de uma economia verdadeiram-ente soberana,
s.e não preservarmos os interesses nacionais, se não asse
gurarmos um papel destacado à empresa estatal, que tem
um papel inteiramente diferente do que ocorre em país
altamente desenvolvido, estamos num país dependente e,
portanto, -as limitações, as restríções ao capitlal estran
geiro e' o fortalecimento da empresa estatal é condição
sine qua non para a construção doe um modelo de desen
volvimento econômico independente.

Por outro lado, percebe-se que a questão urbana neste
País passou a ser um problema de- grandes dimensões,
Alguns chegam a dizer que o problema agrário seria a
porta de saída para. a .solução de problemas urbanos.
Em certa' medida, achamos que sim, mas, na verdade, a
questão urbana já chegou a um nível tal "que ela tem
leis próprias, não é necessário tomar medidas no sentido
da democratização da propriedade urbana, como meio
exatamente 'de criar condições de uma maior igualdade
na cidade. - - ,

E 'O mesmo eu diria da questão agrária, aí, então, é
um problema absolutamente claro com a violência mar
cante. Entendo que esses três aspectos são inteiramente
fundamentais para serem incorporados no relatórío. In
felizmente, os relatórios das Subcomissões foram rela
tórios que, eu diria, contrários ao sentido, geral de tudo
isso que aqui estou falando.

O Sr. Relator Severo Gomes produziu um outro rela
tório e eu queria aqui destacar que vejo tópíeos impor
tantes nele, como 'a questão do monopólio estatal do
petróleo; a proibição dos contratos de riscos e outras ques
tões que aqui estão colocadas neste relatório e que re
presentam um avanço em relação ao anterior, aprovado
na Subcomissão, sobretudo na Subcomissão de Princípios
Gerais; no entanto, sendo o Constituinte Severo Gomes
o Realror desta -oomíssão e sendo homem 'que tem uma
tradição de luta em defesa do desenvolvímento econômico
independente, gostaria aqui de levantar algumas questões
que, espero, sejam objeto da análise e, se possível, da
incorporação ao relatório final do Constituinte Severo
Gomes.

Começaria por dizer que não há nenhuma referência
no relatório à questão do probêema de empréstimos ex
ternos. Defendo a opinião de que deveríamos incorporar
em textos de princípios gerais um princípio de que o Brasil
não contrairá empréstímos usurários ou que possam 'Com
prometer a independênci-a e soberania de nosso País. Con
sidero esta questão da mais alta importância, até porque
foram tomadas decisões pelas autoridades da área finan
ceira que levaram o PaÍS a uma díVida externa, que todos
sabemos - e não vou detalhar, porque isso não é objeto
desta, minha colocação. Entendo que deveríamos colocar
um- principio geral- que abordasse esta questão. E defendo
que, . nas 'disposições transitórias, esta Comissão deveria
se posicionar em relação à questão da suspensão do pa
gamento da dívida externa. O Governo já tomou uma

posição em relação à suspensão do pagamento de juros.
Na Comissão Parlamentar da Inquérito da Dívida Exter
na; realizada na Câmara dos Deputados, chegamos à con
clusão que parte ponderável desta dívida é Ilegítíma, e
considero que esta Assembléia Nacional Constituinte de
veria se posicionar, suspendendo o pagamento desta dí
vida externa, instalando uma auditoria que pudesse en
trar no mérito da ínvestígação da dívida, para que a Na
ção brasileira e o Congresso pudessem, então, deliberar,
em última Instância, acerca do caminho a ser dado na
questão da dívida externa.

Ao se falar nos princípios gerais da economia e ao
se enumerar uma série de questões' que deveriam ser
levadas em consideração, fala-se em propriedade privada,
fala-se' na propri-edade nacional, e não se faz referência
à propriedade estatal, e considero que, ao se falar' em
propriedade privada, dever-se-ia falar 'em propriedade pri
vada e estatal. Creio que, ao se retirar isso aqui já é, em
certo sentido, uma subestímação do papel do Estado na
economia, questão da qual eu discordo.

O artigo 3.0 define a questão do papel da empresa
nacional e procura estabelecer os seus limites reais. Gos
taria de chamar a atenção que esse problema interessa
diretamente às empresas multinacionais. Tenho aqui um
recorte de um jornal que diz' que a Câmara Americana
de Comércio para o Brasil se mostra especialmente preo
cupada com o empenho dos Parlaenentares em definir a
empresa nacional e restringir a participação de eompa
nhias.estrangeiras em novas áreas, além da informática,
e dá corno exemplo a questão da química fina. ,

Então, não tenhamos dúvida de que a nossa discussão
aqui está sendo acompanhada, atentamente, peols Iobbíes
econômicos que tentam interferir nos rumos dos trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte. Considero que esta
questão da definição da empresa nacional está maltra
tada, porque não define a questão do controle da empresa
nacional por brasileiros. Entendo que o termo a ser uti
lizado é este: brasileiros. Argumenta o ConstitUinte que
isso poderia criar problemas com pequenos investidores
estrangeíros, Acho que o problema muito maior poderá
ser criado com grandes ínvessídores que residem no Bra
sil ,e que podem se transformar em teatas-de-ferro r"s
empresas multínaeíonaís e, no meu entender, não pode
mos, em hipótese nenhuma, permítír ou aorír esta {rente
porque seria uma negação dos nossos objetivos maiores.

Vou apresentar uma proposta porqu-e' mesmo o con
trole majoritariamente de nacionais também, na verdade,
não resolve completamente o problema porque nós sabe
mos que uma empresa, que tenha 49% de capital estran
geiro, mas, que tenha tecnologia estrangeira e o controle
do comércio ínternacíonal se faz por estrangeiros, esta
empresa está praticamente, de fato, na mão de estran
geiros. Vou, portanto, apresentar uma emenda no sen
tido de estabelecer uma emenda, um critério maís rigo
roso, na definição de empresa nacional.

Aqui também o Relator coloca a proibição da transfe
rência estrangeira de terras onde existir jazidas, minas etc.
No meu entender, a não ser em casos restritos, com áreas
muito limitadas, no caso dos pequenos, os japoneses, os
italianos que matam, residem' no Brasil há muitos anos,
não deveríamos admítír a participação de estrangeiros
controlando grandes extensões territoriais em nosso País,

Nós temos dados de grandes extensões territoriais em
mãos de estrangeiros,' e isso 'no nosso entender, envolve
não só uma questão de caráter econômico, mas, também,
uma questão de soberanía nacional. .

Uma conseqüência da primeira questão que levantei, o
tratamento que se dá ao papel do Estado no art. 6.° e
no § 2.0 , limitando excessivamente o papel do· Estado .na
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economia, entendo que o Estado deve ser colocado como
agente econômico porque nos países dependentes, nos paí
ses subdesenvolvidos, o papel do Estado é fundamental
como elemento contentor da penetração do capital estran
geiro. Não podemos aplicar para um país dependente os
moldes daqueles que procuram transmitir para nós, nesta
Comissão os conceitos eoloníalístas, querendo fazer que
seja inco~porado em nossa Constituição, um model? de
país altamente desenvolvido, como o dos Estados trnídos,
Japão etc., os quais mesmo assim, tomam medidas em
defesa da sua economia.

Nós sabemos das medidas rigorosas de proteção que
os Estados Unidos tomam em defesa da sua economra,~
país imperialista, e nós temos que to:r:na~ as nossas medl
das e uma delas é a de conter a ampliação e a penetraçao
do capital estrangeiro, exatamente fortalecendo a empresa
estatal.

~ claro que há contra-argumentos de que a empresa
estatal termina acarretando problemas, cabide de empre
gos etc., para os quais terão de ser tomadas medidas para
que isto não ocorra.

Nós temos o exemplo da Petrobrás, que é uma de
monstração cabal do êxito da empresa estatal neste País.
O argumento que se levanta contra a empresa estatal, no
meu entender, não tem fundamento.

Sr. Presidente, teria aí também, uma outra questão a
levantar quanto ao problema da exploração mineral. A
Constituição de 46 já abriu a porta para a participação
de empresas estrangeiras, ao falar que a exploração seria
feita por brasileiros ou por empresas organizadas no Bra
sil, Defendo que nós deveríamos incorporar ao texto cons
titucional que a exploração de minérios deva ser feito por
brasileiros e por empresas nacionais, dentro do conceito
de empresa nacional que estou defendendo.

Eu teria outras questões mas acho que não seriam tão
relevantes.

Na questão urbana, Sr. Relator, o problema ficou, se
me permite, muito genérica. Aqui não chegamos a criar os
mecanismos que assegurem a reforma urbana, porque o
objetivo aqui é a democratização da própria área urbana,
o objetivo, pelo menos meu, nesta Comissão é exatamente
criar condições para o desenvolvimento independente do
País e criar condições para a democratização da economia
brasileira e, no caso concreto aqui, democratizar a pro
priedade urbana.

Sabemos que hoje, no Brasil, nas grandes cidades exis
tem várias extensões de terras que são objeto de um pro
cesso em que essas terras ficam, pura e simplesmente, para
valorização; nós sabemos também que há proprietários de
milhares e milhares de apartamentos e casas, enquanto há
uma grande quantidade de trabalhadores que não têm uma
casa para morar. Temos que tomar, portanto, medidas con
tra a especulação imobiiária e contra a especulação que
se faz em torno dos lotes urbanos. ' ,

Nesse sentido deveríamos incorporar medidas de desa
propriação por interesse social, ou seja, o próprio conceito
de propriedade condicionada ao interesse social e, como
conseqüência, a desapropriação por interesse social, pago
com título da dívida pública.

Aqui, na Comissão de Reforma Agrária, quando dis
cutimos, os fazendeiros argumentavam que nós estávamos
dando um tratamento diferenciado; por que penalizar so
mente a propriedade agrária especulativa? De fato, acho
que nós tínhamos que penalizar também a propriedade
urbana especulativa; grandes lotes, no centro de grandes
cidades que são absolutamente especulativos.

Então, eu considero que deveremos incorporar a desa
propriação por interesse social com base em título da
divida pública.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Permite
um aparte?

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Pois não.
A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Só gos

taria de levantar esta questão e reforçar, Constituinte Aldo
Arantes, pelo seguinte: os projetos de financiamento de
casa própria começaram por um imóvel de tantos metros
quadrados, que se entendia, dois quartos, sala, cozinha,
banheiro etc.; depois foi se reduzindo à sala e cozinha,
depois à cozinha e depois foi financiado a parede, por
incrível que pareça, com simplesmente um cano de água
ligado, ao tal de embrião.

Nós estamos reduzindo a questão habitacional a uma
piada, primeiro, a segunda questão, que levanto, é que nós
tínhamos colocado a princípio de que verbas públicas deve
riam financiar projetos públicos e não, como está com
provado, que se financiaram grandes mansões e áreas de
lazer.

Se a sociedade brasileira tem a maioria da população
sem uma casa para morar, não dá para financiar, com
verbas públicas ou do Fundo de Garantia como está colo
eado aqui, e o trabalhador deveria participar de sua gerên
CIa, que é seu - para financiar obras, cujos beneficiados
não são eles. Essas verbas são desviadas para outras fun
ções e, principalmente, sem nenhum controle por parte do
trabalhador.

Portanto, esforço esta colocação do Constituinte Aldo
Arantes na questão de que é preciso que se repense a
prioridade da habitação, mas que se defina a qualidade
da habitação, porque senão ocorrem essas reduções cons
tantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Ainda, por
último, sobre a questão urbana, penso que deveríamos
incorporar um preceito constitucional, assegurando ao Es
tado a desapropriação de edifícios, conjuntos residenciais
ou habitacionais desocupados ou precariamente utilizados,
a fim .de atender à demanda das populações carentes de
moradia.

Nós sabemos da grande quantidade de casas, de edifí
cios, que estão praticamente abandonados, enquanto há
mihares de pessoas que não têm um teto onde morar, e
por isto, deveríamos criar mecanismos que impedissem
que isso continuasse ocorrendo.

Sobre a questão da Reforma Agrária, Sr. Relator, aqui,
de fato, estamos longe das aspirações dos trabalhadores
rurais.

~ claro que V. Ex.a, na condição de Relator, procurou
encontrar o meio termo que possibilitasse a aprovação
desse relatório; no entanto, eu considero que há algumas
questões que são decisivas e que, muitas vezes, terminam
por inviabilizar o entendimento, e terminam também por
fazer com que as coisas fiquem colocadas de tal maneira
imprecisas, que terminam por resolver muito pouco.

" Eu gostaria de levantar uma questão, que está, sendo
.objeto da luta dos trabalhadores rurais, que é a limitação
da propriedade territorial rural. É uma questão que já
está incorporada em várias Constituições de inúmeros
pases democráticos, como é o caso' da Itália, como é o
caso de Portugal. Aqui existe uma argumentação de que
não se deveriam estabelecer critérios de limitação da pro
priedade, porque isso é limitar as possibilidades do em
preendedor, mas eu tenho "insistido, nobre Relator Severo
Gomes, e insisti na Comissão de Reforma Agrária, que
'nós temos que legislar em torno da regra e não da exceção.
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No Brasil, o grosso da produção brasileira está na
pequena e na média propriedade. A grande propriedade
é improdutiva ou de baíxíssíma produtividade. O modelo
de desenvolvimento dos Estados Unidos se deu com base
na pequena propriedade e isso permitiu o processo de
crescimento e desenvolvimento daquele país; tanto assim,
que mesmo na época onde havia grandes possibilidades de
grandes extensões territoriais dísponíveís, o Governo ame
ricano aprovou uma lei no sentido de limitar a concessão
de terras, de tal forma que induzisse o processo de desen
volvimento agrícola com base na pequena e na média
propriedade, a chamada Homestead Law.

Esta questão - já estou terminando - da limitação
da propriedade é fundamental; existem aí várias alter
nativas, quer dizer, o Partido Comunista do Brasil apre
sentou uma proposta de 500 a 1.500 hectares, a Campa
nha Nacional da Reforma Agrária estabeleceu o limite de
60 módulos e o Relatório do Nobre Constituinte Oswaldo
Lima Filho estabeleceu um limite de 100 módulos.

Eu considero essa questão importante e, longe de
desorganizar a produção - eu não vi nenhum argumento
com base em dados concretos, em fundamentação, a não
ser a pressão violenta daqueles que detêm o controle de
grandes extensões territoriais, eu não vi nenhuma argu
mentação mais sólida contra a limitação da propriedade
territorial rural, exatamente porque todos os limites que
foram propostos aqui deixam de fora a quase totalidade
da produção agrícola e mesmo pecuária do Brasil.

Então este argumento de que a limitação da proprie
dade iria desorganizar a produção, eu dizia que é um argu
mento intelectualmente desonesto, porque não se baseia
em dados concretos; é um discurso ideológico que tem por
objetivo dificultar o processo da reforma agrária; um
discurso ideológico no maú sentido.

A outra questão é que V. Ex.a, ao definir o processo
de desapropriação, diz que ela será feita mediante indeni
zação e não estabelece qual a forma desta indenização.

Eu considero que a chamada "indenização com base no
justo preço de propriedades improdutivas ou com baixa
produtividade", onde o Estado investiu na construção de
estradas asfaltadas, na construção de redes elétricas e
uma série de beneficios, eu considero isso um contra
senso. -

É necessário nós termos um parâmetro e este, no meu
entender, é o Imposto Territorial Rural. É aquele que o
proprietário declara para fins de pagamento de imposto;
então se ele declara que O valor de sua terra é X e paga
imposto com base naquilo, esse, no meu entender, deve ser
o critério de desapropriação; eu, inclusive, tenho uma
emenda que estabelece a média dos últimos cinco anos da
declaração do Imposto Territorial Rural.

Por outro lado, também, Sr. Presidente, há aqui no
§ 2.°, uma formulação quanto à questão dos títulos da
divida agrária que diz que "haverá, enfim, conforme a lei
dispuser". No meu entender, eu acho que isso é desne
cessário, porque as coisas estão bastante claras e eu não
entendi por que esse "conforme a lei dispuser", porque
isso poderá criar problemas posteriores para nós.

Eu fico aqui com um pouco de dúvidas; eu considero
que esta questão da imissão de posse, parece-me um fato
importante. Agora essa possibilidade de que a desapro
priação por interesse social se transforme em desapro
priação por utilidade pública, paga em dinheiro, eu fico
com a preocupação de que isso possa terminar sendo uma
porta aberta para a negação da desapropriação por' títulos
da dívida agrária; e faço, portanto, essa ponderação.

E finalmente, no art. 35, há uma questão que não é
objeto especificamente desta nossa Comissão, que é o
problema da Justiça Agrária. A criação de varas especiais
para dirimir conflitos fundiários é insuficiente, tem que
ser criada uma Justiça Agrária, esta sim que possa, em
profundidade, dar um tratamento a todo o problema do
conflito fundiário no Brasil.

Eram estas as ponderações que tinha a fazer aqui a
V. Ex.a e considero que é importante, digamos assim, que
avancemos mais nessas questões aqui colocadas na nossa
Comissão. Existem aqui entre nós setores que estão inte
ressados num entendimento; é claro que nós não vamos
conseguir aqui tudo aquilo que queriamos, mas eu acho
que tem um certo limite também, um limite que, se abrir
mos mão dele, não teremos condições de cumprir minima
mente aqueles objetivos que nos trouxeram aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a palavra o
Sr. Relator.

a SR. RELATOR (Severo Gomes) - Nobre Consti
tuinte Aldo Arantes, V. Ex.a iniciou a sua exposição, fa
zendo referência ao problema da democracia econômica
como uma condição fundamental da própria democracia
política. Entendo que esta é a questão central do Brasil
contemporâneo, porque a democracia nos dá os instru
mentos para fazer a medição democrática dos conflitos,
dos antagonismos da sociedade.

E essa negociação é sempre mais difícil na medida em
que as distâncias sociais são maiores. Todas as grandes
democracias têm distâncias sociais menores e os mecanis
mos políticos permitem harmonizar, ou temporariamente
ou sempre, os antagonismos da sociedade. Num País como
o nosso, as distâncias tão grandes colocam sempre im
passes na negociação; eu diria até que a nossa Comissão
é um exemplo disso e o nosso passado tem revelado que
as distâncias sociais foram e continuam sendo o grande
obstáculo à durabilidade das instituições, porque distan
tes as personagens, acabam se colocando com posições
inegociáveis, diante das questões inegociáveis, pela distân
cia e pelo modo de enxergar o próprio futuro; não se en
contra a solução para questões inegociáveis como a ques
tão da fome, por exemplo.

E a sociedade começa a entrar, muitas vezes, num pro
cesso de desarticulação, de desobediência civil e aí as ins
tituições são feridas, o País volta, vamos dizer, a situa
ções anormais de rompimento da lei, passa-se por períodos
autoritários; nesse período autoritário, o povo não tem
como exprimir a sua vontade, concentra-se mais a renda,
aumentam-se as distâncias sociais, até que se comece um
novo período democrático.

E daí a grande preocupação que devemos ter todos nós
nos dias em que estamos vivendo; se não formos capazes
de, numa rapidez possível e necessária avançarmos para
a correção dessas desigualdades, certamente não teremos
instituições duradouras.

V. Ex.a se volta para a questão de que devemos dar
um tratamento à questão da dívida, à questão dos emprés
timos externos, dos compromissos assumidos. Entendi no
bre Constituinte, que estaria atendendo esta preocupação
no art. 5.0 em que se diz:

"Não serão admitidos compromissos multila
terais ou binacionais do Br.astl que prejudiquem o
desenvolvimento econômico ou sua c'aipacidad'e
científica e tecnológica."

Quer dizer, os compromissos que comprometem essas
questões não serão admitidos.

V. Ex.a fala da necessidade de que a propriedade es
tatal estivesse contemplada nos princípios iniciais. Creio
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que ela não .es,tánesses principios iniciais, rnas está coloca
da com muita clareza com relação do que são as empresas
estatais, a economia, a ação do Estado, a propriedade da
União de todo o nosso subsolo. Também há a colocação do
monopólio estatal do petróleo e dos minérios nucleares. Eu
li, como V. Ex.a, e tenho recebido essas manifestações, co
mo no caso, da Câmara Americana e outros, que estão
mobilizados para influir de tal modo que a nossa Constitui
ção não tenha uma definição de empresa nacional. O que
é curioso, porque se podería perguntar: se não se define
a empresa nacional desta maneira, mas de outra, como a
empresa constítuída no Pais; o que é empresa estrangeira?
Creio que temos necessidades de uma definição correta,
mesmo porque não há sentido de que este Pais coloque a
empresa nacional sem um tratamento adequado, até por
razões de segurança, de soberania e de decisões internas.

Tivemos o cuidado de dizer o óbvio, que é a posição
sempre supletiva do capital estrangeiro. Na critica de V.
Ex.a existe a preocupação com o controle tecnológico. Gos
taria de !ddzer que, no art, 3.0, temos o § 1.0, que f'ala sobre
a reserva de mercado, quando se tratar de problemas es
senciais. Mas entendo que o texto do art. 3.°, quando fala
de controle efetivo, deve exprimir toda a preocupação que
V. Exa. tem.

Realmente, nós não estabelecemos limite para proprie
dade estrangeira no Brasil e acho que a observação de V.
Ex.a tem todo o cabimento. Quero lembrar que o tempo
foi exíguo e tumultuado na confecção deste relatório, mas
entendo que a Constituição deve estabelecer essa limita
ção.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. cons
tituinte. na conceituação da questão da empresa nacional,
a mais' importante que levantei era a caracterização do
controle efetivo por brasileiros. V. Ex.a não .respondeu a
esta questão.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Perfeito.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - E também
há uma outra questão. Além de eU ter levantado a questão
de princípio, acerca da questão da dívida externa, sugeri
que se íneorpcrasse nas dísposíções transitórias o .proble
ma do pagamento da dívida externa, a que V. Ex.a tam-
bém não respondeu. '

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Acredito que po
deríamos estabelecer: "brasileiros natos e naturalizados",
para não excluir brasileiros naturalizados que estão aqui
há tanto tempo. A nossa tendência deve ser até de .abrir
maior espaço para a cidadania do brasileiro naturalíaado,
que se incorporou à nossa vida. Acho que se pode resolver
por ai, mas limitando os brasileiros naturalizados.

V. Ex.a fez referência à questão da divida externa.
V. Ex.a deve conhecer até as posições do meu Par:tido. to
madas na reunião de diretório, no Congresso do Partido,
em que falamos na questão da auditoria. A moratória faz
parte do programa do partido. Eu diria que não entrei
nessa questão, porque entraria numa questão extremamen
te polêmica, aumentando as áreas óontütívas dentro de
uma Comissão, onde tudo mostra que temos grandes difi
culdades para conseguir harmonizar, sem abandonar, evi
dentemente, questões conceituadas fundamentats, que di
zem respeito à empresa nacional, o papel' do Estado na. eco
nomia, questão mineral, monopólio do petróleo. Creio que
a questão do papel do Estado na economia foi enriquecida
com o artigo que estabelece a necessidade de lei para esta
tizar e para desestatizar e de ,fiscalizaçãq dos legislativos,
para que se crie uma; lei, porque há necessidade que o Esta
do invista em determinado setor, e que fica sem a fisca
lização da sociedade. Então', essas grandes 'empresas pas
sam'a ter uma força para influir até nas decisões' governa-

mentais com a independência que têm. Então essa. neoes
sid~de .de criar, através da lei e de ter uma' fiscalização
Iegíslatãva, estabelece um eenãrío aceitável para se enten
der o papel e até a visibilidarl,e que os brasíleíros precisam
ter dela.

V. Ex.a fala da nacionalização da exploração mineral.
Quero dizer que sempre fui adepto, pessoalmente dessa
nacionalização. Não falo da nacionalização, falo ap~nas de
alguns dados ~o~~e o direito de ~avra, q~e teria um prazo
eiguo para o InICIO da exploração, e deíxando para a lei
ordinária um novo Código de Minas. Para mim mais ím
portante do que a nacionalização global da míneração se
na uma legislação que disciplinasse, no interesse nacional
principalmente os chamados novos metais minerais estra:
tégíeos, que têm uma importâncla decisiva. E também en
tendia que a colocação da nacionalização da exploração
mineral seria introduzir outro elemento conflitivo difícil
na nossa Comissão e que se pode esperar da legisl~ção or~
di~ária. com m~~ detalhes, com. tratamento adequado aos
mmerais estratégicos um encaminhamento satisfatório pa
ra o nosso futuro.

C:?m relação à questão urbana, entendemos que é uma
questao que transcende à própria cidade. Talvez seja o
problema mais grave do nosso Pais. Ontem, eu até fiz re
ferência à cidade de São Paulo, porque só o saneamento
básico da cidade de São Paulo, na palavra do ex-Prefeito
Figueiredo Ferraz, custaria mais do que a Usina de ltaipu.
E se houvesse recursos para melhorar a cidade nós esta
ríamos provocando maior migração e os probleinas se co
locariam em dobro. Quer dizer, a questão urbana passa por
um projeto nacional, passa pelos investimentos nas regiões
populosas e atrasadas; passa, inclusive, pela possibilidade
de estabelecimentos rurais, de acordo com a reforma agrá
ria, para dar oportunidade a essas pessoas, que, tendo ren
das ínfimas, acabam migrando para a cidade sem nenhum
horizonte" para chegarmos, daqui a alguns anos, a ter uma
Calcutá, com a maioria da população dormindo na rua líJ
um cenário para onde estamos andando. Então a questão
urbana não é resolvida dentro da cidade, é uma questão
nacional e tem que ser resolvida dentro de um projeto que
os brasileiros tenham a respeito do seu futuro do seu Pais
do que pensam disso. "

Especificamente com relação ao problema da cldade
às grandes extensões vazias, o que estávamos propondo erá
um imposto progressivo no tempo, de tal modo que essas
extensões fossem forçadas, de uma maneira ou de outra à
incorporação dentro da teia urbana. '

U!lla reforma urbana passa por desapropriação de ter
ras nao ocupadas, como de terras ocupadas. Então na área
ocupada é muito difícil entendermos que um cidádão, que
tem uma casa, por onde vai passar uma avenida. para cir
cular mais, seja desapropriado em títulos da divida públi
ca: Hoje, a maioria dessas habitações, que foram desapro
prIadas em avenidas, nas grandes cidades, seu proprietário
recebeu uma punição enorme, porque perdeu sua casa não
tem dinheiro para comprar outra e fica numa sittiação
extremamente dificil, como quem recebe uma punição.

, O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Consti
tuinte, não fiz a menor referência a essa questão. Obvia
mente trata-se de desapropriação por utilidade pública;
estou falando da desapropriação por interesse social em
áreas que sejam objeto de especulação. '

men?e~~~ ~~~~~~~c~;:~:?oomes) - Então, seria so-

O SR. CONSTITUINTE ALDO AlRANTES - oíaro! E
também a possibilidade da desapropriação de edifícios de
construções que não estej am sendo utilizadas. '
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Há um conjunto habitacional abandonado - é dife
rente de alguém que tenha a sua casinha, que more lá, e
que é objeto de uma desapropriação e, às vezes, não recebe
nada. Quanto a isso, pelo contrário, acho que deveríamos
tomar medida no sentido de resguardar, ou seja; o pequeno
proprietário tem sua casinha e às vezes é despoj ado da
mesma, porque vai passar uma avenida por ali. Isso é de
sapropriação por utilidade pública - estou me referindo ao
problema da desapropriação por interesse social, de áreas
desocupadas e, portanto. objeto de especulação, e .também,
construções que não estão sendo utilizadas, estão desocupa
das.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Não conheça bem
esse aspecto apontado por V. Ex.a: grandes conjuntos ha
bitacionais desocupados. Seriam eles ...

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Um oen
treville, de São Paulo ...

O SR. RELATOR (Severo Gomes) -Não seriam eles
exceções? Não tem sentido que alguém construa para dei
xar o imóvel desocupado, sem ter renda. É uma exceção, e
não deveria estar no texto constitucional, porque tenho a
impressão de que deve ser uma coisa acidental dentro da
vida urbana das nossas cidades. Estou lhe dizendo que me
parece ser uma exceção.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - E a esto
cagem de terrenos?

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Estamos falando
em outra coisa, estamos falando nos terrenos desocupados.

V. Ex.a já percebe que, com relação à desapropriação
por interesse social na área agrícola, j á temos, nesta Co
missão, conflitos muito grandes, diferentes entendimentos
de como é que as matérias são discutidas e votadas. Tam
bém estaria introduzindo nesta Comissão uma área de
grande conflito e sem esperança de ver aprovada nesta
Comissão; acho que V. Ex.a concordaria comigo.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Um receio
que também tenho, Sr. Relator, é o de que não introduza
mos conflito nenhum e que terminemos por aprovar um
relatório que também não resolve os problemas, e é uma
preocupação que levantaria para V. Ex.a

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - A minha preo
cupação, nesta Comissão, era a de preservar algumas
questões fundamentais nas áreas econômica e social, de
tal modo que fosse possível encontrar o caminho para
algum avanço. Na área econômica, a definição da empre
sa nacional, o Estado na economia, o monopólio estatal
do petróleo, enfim, questões que são de fundo.

Na área da reforma agrária a possibilidade de termos
a imissão de posse, de tal modo que o processo de refor
ma agrária pudesse avançar; na área urbana, o usucapião
urbano e, na verdade, muitas questões que são mais decla
rações de princípios, entendendo que, assim, consegui
ríamos avançar, não razendo nenhuma abordagem que
viesse multiplicar os atritos já existentes dentro desta
Comissão.

Com relação à reforma agrária, V. Ex.a se refere;
primeiro, ao problema do tamanho máximo. Já tivemos
ocasião de discutir, ontem. Entendia eu que, dos dois
grandes atritos na área da reforma agrária, um deles era
a questão que se colocava da imissão de posse e de se
deixar a Justiça apenas apreciar o valor, mas, de qualquer
maneira, sempre em título da dívida pública e a questão
do tamanho da propriedade.

A questão do tamanho da propriedade, hoje, já pode
ser regulada em lei ordinária. Então ficaríamos reduzindo
à área de conflito e buscando na imissão de posse, com o

pagamento em dinheiro, o modo de se poder alcançar isso.
l!: uma tentativa que poderá até não ocorrer, ser frustra
da, mas, de qualquer maneira, procuramos um 'Caminho
nara avançar. Amanhã poderemos dizer assim: "Não
·avançamos, vamos ver as outras etapas dessa nossa dis
cussão constitucional". Mas, de qualquer maneira, o nosso
esforço andou por aí.

Da mesma maneira, não estabelecemos nenhum crité
rio para indenização, mesmo porque no critério sugerído
por V. Ex.a, baseado na declaração do imposto pago, tería
mos, certamente, duas áreas contíguas desapropriadas por
valores diferentes, porque seriam impostos diferentes. Não
haveria nenhuma possibilidade de se aceitar, dentro da
estrutura legal do Pais, que duas coisas iguais sejam pagas
por valores diferentes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Mas os
impostos estarão sendo pagos, também, de forma dife
rente.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Cumpre ao Incra
fiscalizar.
, Vou me apressar para que haja mais tempo, também,

para os outros companheiros.
V. Ex.a falou, por último, na questão da Justiça Agrá

ria, ou das varas agrárias. Esse foi um dos dois artigos
aprovados pela Comissão da Reforma Agrária, de tal ror
ma que, procurando harmonizar as coisas, aceitei os doís
artigos. Segundo, também encontrei, em diferentes áreas
da Justiça uma enorme dificuldade - da Justiça, que
digo, não de juízes, mas de professores de Direito Consti
tucional - para a 'Criação de diferentes áreas de Justiça
dentro do País.

V. Ex.a poderá dizer que todo esse esforço para har
monizar poderá ser, no final, um sacrifício inútil. De
qualquer maneira, todos que trabalham nesse sentido vão
dar o testemunho dessa busca dentro do País de encon
trar caminhos comuns, de reduzir essas desigualdades,
para que, amanhã, as instituições sejam duradouras.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
Constituinte Assis Canuto. (Pausa.)

Ausente.

Com a palavra o Constituinte Dirceu Carneiro.
Peço aos colegas para limitarem o uso do tempo a 10

minutos, para que os demais possam ser ouvidos.

O SR. CONSTITUINTE DffiCEU CARNEffiO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes.

Examinamos a generalidade do relatório proposto, que
já foi aqui sobejamente considerado. O tempo é exíguo.
Portanto, algumas questões de repetição de textos, que
possivelmente devessem receber alguma estruturação mais
adequada, ficam contidas nessas observações em relação
ao tempo exíguo. Aqui já foram feitas várias referências,
que serão consideradas no relatório final.

No art. 7.0, os §§ 2.0 e 3.0 têm pontos que poderiam
ser perfeitamente sintetizados num só. Há, também, as
pectos dos arts. 13 e 14 que poderiam ser refletidos nesse
sentido.

Gostaria de me deter na questão urbana e fazer uma
passagem rápida pela questão agrária. Começaria consi
derando, sobre a questão agrária, que se consagra um
pluralismo no trato da questão nesta pré-elaboração de
Constituição. O tratamento que se está dando, do ponto
de vista constitucional, à questão agrária no nosso Pais é
semelhante a 'uma árvore que, num dos galhos, 'dê a polpa
e no outro dê a casca. Naturalmente, a casca' seria a
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reforma agrária. Embora muitos digam que é na casca
que está a vitamina, há muito defensivo nela.

No município, que é a célula básica da Federação, o
Poder Público ainda tem uma gestão apenas no setor
urbano, ficando o setor rural inteiramente desvinculado.

Defendo que esse prato deveria ser único, é um uni
verso só. Não tem sentido tratar-se esta questão, que é
uma só, de formas diferentes, tão compartimentada, tão
distante uma coisa da outra nas questões institucionais,
quando, na realidade, há uma interação constante desses
dois universos: o rural e o urbano.

Este País hoje é um país urbano, e isso é irreversível.
O poder é urbano. As referências e o modo de pensar das
pessoas vão se firmando cada vez mais como uma forma
urbanizada ,

Ao se elaborar uma Constituição, dever-se-ia utilizar
todas as analogias pertinentes, guardadas as relações pró
prias de cada uma, tratando dentro de um mesmo con
texto institucional, e principalmente dentro do mesmo
universo - o municipal. Da forma como está posto, é a
consagração de uma separação histórica, que não evolui.

Deixo apenas essas considerações de modo mais geral.

Bobre a questão urbana propriamente dita, no texto
proposto aqui verificamos que, nos ,17 dispositivos que ele
contém, dois tratam de habitação; um, de região metro
politana; sete, de participação popular ou comunitária;
um, da função social e da propriedade; dois, do usucapião
e três, de transporte.

A questão urbana, como já foi dito aqui pelo próprio
Relator, Constituinte Severo Gomes, é um dos pontos mais
complexos e que mais vai exigir do legislador e talvez dos
governos e dos políticos do nosso País.

Setenta e dois por cento do povo brasileiro está em
3,5% do território, que é a parte urbana. Esse setor urbano
está elaborando 92% do Produto Interno Bruto. O setor
rural - 28% da população - elabora apenas 8% desse
Produto Interno Bruto.

A realidade urbana do nosso Pais é comparável a um
barril de pólvora, quer na questão da terra, quer na dos
transportes ou nos serviços de modo geral. É a primeira
vez, na História do Brasil, que essa questão será tratada
a nível de Constituição. A última Assembléia Nacional
Constituinte aconteceu quando nosso País era rural, quan
do ocorria exatamente o contrário do que ocorre hoje, ou
seja, setenta por cento da população estava no meio rural.

Com relação a essa questão, a tendência é, até o
ano 2000 ou 2010, oitenta por cento da população estar
no setor urbano. São essas as projeções. Esse é um fenô
meno irreversível. Se se equacionarem todos os problemas
agrários, não se resolve mais do que um percentual de
2, 3 ou 4% da questão urbana.

O trato que essa questão deve ter no texto constitu
cional deve ser o mais cuidadoso e adequado para o nosso
momento hístóríco.. Este momento vai consagrar inclusive
o tempo futuro no trato dessa questão. Tratar a questão
urbana da forma como tem sido feito limita bastante.
Está estabelecido aqui um conceito, que ainda merece uma
redação' - já foi dito por que "está assim: foi feito com
tempo exíguo.

Diz o art. 1.0:

"A habitação será tratada dentro' do contexto
-do desenvolvimento urbano de forma conjunta e
artículada com os demais .aspeetos urbanos."

_Quais são os demais aspectos urbanos que não fazem
parte do contexto urbano? Até no texto, há questões a
serem discutidas.

A questão da região metropolitana fica unicamente
por conta do Estado:

"Os Estados, mediante lei complementar, po
derão estabelecer regiões metropolitanas e aglo
meração urbana."

A União tem que participar dessa definição, assim
como o Distrito Federal e territórios talvez. Mas a par
ticipação da União é indispensável.

Quanto à participação popular, poderemos defini-Ia,
em um ou dois artigos, com uma abrangência bastante
grande. É indispensável que esta participação esteja regis
trada na Carta Magna. Esta é a garantia. As outras são
disposições que podem ter mais eficácia ou menos. Mas
a garantia é o próprio povo e a própria sociedade.

No que diz respeito à função social, pediria pelo menos
o trato de igualdade que se deu à função social da pro
priedade rural. Não é possível apenas reduzir-se o impos
to progressivo, imposto que é utdlízado hoje no nosso País.
Quando Prefeito da minha cidade já o utilizei sobre as
propriedades ociosas em centros urbanos - mas não pode
~icar apenas reduzido a esse aspecto, para que se cumpra
a função social' da propriedade. Deve-se oferecer ao poder
público um instrumental muito maior e muito mais amplo,
sob pena de o poder público municipal-urbano ficar intei
ramente ou ser inteiramente desmoralizado nos próximos
anos, na medida em que não vão ter condições de fazer
frente aos desafios do problema urbano do nosso Pais.
De modo que é fundamental que se dê uma ampliação e,
portanto, não se imagina que possa ficar a função social
da propriedade urbana reduzida ao imposto progressivo.

Sr. Presidente, só queria considerar que este assunto
tem sido muito pouco discutido aqui. nesta Casa, talvez
até porque existam poucos Constituintes que tenham uma
formação mais voltada para este aspecto e interesse, por
tanto peço a tolerância de V. Ex.a para mais alguns minu
tinhos, só para encerrar esta questão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a poderia,
pelo menos, resumir o seu pensamento? A Mesa tem sido
tolerante mas evidentemente não pode cercear a liber
dade de fala dos nossos companheiros.

. O SR. CONSTITUINTE (Dirceu Carneiro) - De modo
que, quem sabe com a suavidade aqui proposta pelo Cons
tituinte Fernando Santana vamos conseguir terminar de
uma forma mais...

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Peço a V. Ex.a
que resuma seu pensamento, para poder dar oportunidade
aos demais colegas.

O SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Sobre
a participação do usucapião ...

O SR. CONSTITUINTE MANOEL DE CASTRO- Uma
questão de ordem: como eu tinha solicitado, fui chamado
e não fui falar, comprometo-me a reduzir meu espaço de
tempo e cedo parte dele ao Constituinte Dirceu Carneiro
porque estamos falando sobre o mesmo assunto. '

'. O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Então, V. Ex.a.
poderia, neste caso, juntar seu tempo ao dele e fazer um
aparte.

O SR. CONSTITUINTE DIRCEU CARNEIRO - Não,
considero muito importante e encerro logo a minha abor
dagem, para que o Constituinte Manoel de Castro possa
também fazer as suas considerações.
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Sobre a questão do usucapião, esta fixação de limite
máximo e algumas disposições que estão aqui para o texto
constitucional, não sei se é o que mais deveria ser consi
derado, mas em todo o caso, o que existir em abundância
talvez, tendo uma intenção de justiça social e tal, possa
contribuir. Mas, na questão dos transportes, que é a parte
final do relatório que trata da questão urbana, o que está
aqui proposto, em termos praticamente de transportes
marítimos, unicamente sobre transportes marítimos, este
texto, parece-me, poderia caber inteiramente em uma le
gislação de outra hierarquia que não a Constituição. Enten
do indispensável que o texto constitucional contenha a
competência da União para elaborar os planos nacionais
de transporte que devem ser no nosso entender, aprovados
pelo Congresso Nacional. Aí o transporte vai compreender
tudo, não apenas essas referências ao transporte marítimo
e outras garantias, que a área de transporte, a nível deste
País, acha que precisa estar no texto constitucional e que
aqui, nesta resumida intervenção, apenas um setor não tem.

Por outro lado, a competência municipal está extre
mamente prejudicada, no nosso modo de ver, nesse texto,
não se define nada de competência municipal nem se reme
te para a área municipal essa questão. De modo que queria
propor-me a oferecer alguma contribuição nesse sentido,
do ponto de vista de emendas ou substitutivos, para que
pudéssemos tratar esta questão de uma forma fundamen
tal, remetendo um conjunto de competências para o mu
nicípio; evidentemente que cabe à União estabelecer as
diretrizes básicas da questão urbana do nosso País. E tam
bém aqui, parece-me que não fica claro neste texto, acho
necessário o Congresso Nacional, ser uma instância de
aprovação final desses planos no que diz respeito à ques
tão urbana do nosso País; é fundamental. E, por outro
lado, queremos considerar que tudo 'aquilo que pudésse
mos remeter à esfera municipal, seria uma garantia de um
trato mais real, que compreendesse com mais eficácia as
diferenças locais e regionais do nosso País, pois a União
não tem condições de' aferir isso com sintonia fina.

De modo que, eram essas as considerações, ainda que
não podendo ser aprofundadas, dadas as circunstâncias,
que registramos aqui neste debate. Obrígado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO DUQUE - Sr. Presi
dente, urna- questão de ordem.

O SR, PRESIDENTE (José Lins) - V. Ex.a tem a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO DUQUE - Sr. Presi
dente, minha questão de, ordem é no seguinte sentido:
proponho que esta reunião se estenda até o limite má
ximo; os oradores estão inscritos e o Sr. Relator pudesse
estar poupado dessa reunião que está marcada, já para
às 17 horas, pois que creio seja o desejo desta Comissão
começar o processo de votação a partir da próxima sexta
feira. Então a minha proposta, se' encontrar apoio, junto
aos Srs. Constituintes integrantes desta Comissão, seria
no sentido' da supressão da reunião do 'período da tarde,
para que o Sr. Relator possa ter um tempo maior, inclu
sive, para conversar também com os Srs. Constituintes
integrantes desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A sugestão é boa,
porque inclusive muitos dos colegas devem estar interes
sados em ter algum tempo 'para preparar suas emendas.
De modo que submeto ao Plenário - temos número legal
para decidir - se suspenderíamos a reunião da tarde. Os
que estiverem de acordo mantenham-se como estão. (Pausa)
Está aprovado.

Darei uma outra sugestão: que o Relator, mesmo nesta
reunião de agora de manhã; responda rapidamente a cada
um dos oradores e que disponha, no- final da reunião; de
mais tempo para fazer uma exposição mais ampla -sobre

seu ponto de vista, já que está anotando cada um desses
assuntos tratados; sugiro, para ganhar tempo, que resuma
um pouco a resposta individual e depois faça uma respos
ta em bloco no final.

Concedo a palavra ao Constituinte Manoel de Castro.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL DE CASTRO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, vou dar continuidade às questões
suscitadas pelo Constituinte Dirceu Carneiro, com vistas à
questão urbana e de transporte. Quero, para não ser repe
titivo, já que endosso basicamente todas as observações
do companheiro Dirceu Carneiro, retornar aqui a obser
vações já feitas por outros Constituintes, em outras opor
tunidades. Considero extremamente importantes - inclu
sive, discuti esta questão urbana fora do Congresso com
outras organizações - e há uma tendência, mesmo a nível
dos pareceres dos Relatores, de considerar, para efeito de
desapropriação, o valor venal dos imóveis, tanto na área
rural como na urbana. Ainda que sejam feitas algumas
outras referências, há um ponto fundamental em que te
nho insistido: ainda que esta seja a distinção, é indispen
sável uma compatibilização com o valor venal também
para efeito de tributação. A realidade urbana demonstra
e a minha experiência anterior à frente da Prefeitura de
uma grande cidade confirma isso, de que efetivamente,
para efeito de tributação, é questionado o valor de mer
cado; para efeito da desapropriação, esse valor nunca é
questionado, e as prefeituras não têm condições, inclusive
de natureza política, hoje, de garantir com que os imóveis
sejam declarados dentro de um valor compatível com a
situação de mercado, para efeito de tributação. Esse é um
desnível que precisa ser sanado definitivamente a nível
de Consttiuição e que está sendo o ponto central de várias
divergências, tanto no que diz respeito à questão rural,
como quanto à questão urbana. Mas com a experíêncía de
quem já viveu essa situação toda no setor urbano, sabe
que essa situação é quase impeditiva de determinadas rea
lizações e de uma política habitacional realmente impor
tante.

Um outro ponto aqui também, sem querer ser repeti
tivo, e que eu gostaria de trazer à baila, ouvi ontem a inter
venção do Constituinte Virgildásio de Senna e a resposta
do Relator sobre o problema do planejamento. Havíamos
apresentado no âmbito da Subcomissão também uma emen
da substitutiva, sugerindo certas exigências, porque se fala
muito na gestão democrática da cidade, fala-se muito da
participação comunitária e nada disso se viabiliza, na me
dida em que não seja exigida formalmente a nível da so
ciedade - porque interessa a todos, interessa à comuni
dade, desde o cidadão mais pobre, mais humilde, desde ao
invasor, mas interessa também à atividade empresarial 
uma definição clara dos destinos dessa sociedade, com
determinação, inclusive, de sua faixa de crescimento, de
sua política de transporte a longo prazo, que ela não fique
sujeita, como está hoje, às alterações ao longo do tempo,
permitindo que, a partir do momento em que haja defi
nição de longo prazo, quando se fala que se vai fazer tal
ou qual projeto, já se sabe quais são as demarcações bá
sicas, do ponto de vista geográfico, que as orientam. Quan
do discutimos em outros ambientes a questão da desa
propriação, me foi argüido várias vezes: "em São Paulo, a
Prefeitura sabia que havia uma linha de metrô e não dizia
nada, deixava o imóvel desvalorizado", vêm argumenta
ções desse tipo. Mas, se o programa está definido, por
exemplo, hoje, em Salvador, a ninguém é dado desconhe
cer qual é o programa de transporte, Está se brigando por
um programa de transporte lá, se vai ser bonde, se. vai
ser metrô, se vai ser elevado, não importa; agora, quando
se fala que vai ter a linha a, b ou c, já 'se sabe que a linha
'a, b ou c vai de norte a sul ou de leste a oeste, com um
ponto inicial e um' ponto terminal e qual é 'o seu 'traçado



156 Quinta-feira 9 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

básico. Então, todos os proprietários de imóveis na área
já sabem que estão, inclusive, proibidos de construir, como
acontece e é elementar nos casos de linhas de aviação,
as linhas de aeroportos, inclusive os canais dos cones de
aproximação são hoje disciplinados normalmente, e quem
compra uma área tem que se declarar em relação a isso.
Então, é preciso que o planejamento seja fundamental.
l!lletra morta falar em gestão democrática, é letra morta
falar em participação comunitária sem um instrumental
de planejamento voltado para essa questão.

Também endossamos - e quero afirmar- isso porque
considero importante - a necessidade de a União definir
os critérios básicos de área metropolitana, ainda que a
decisão seja a nível estadual, evidentemente.

outro ponto que quero ressaltar aqui, e que endosso
mais uma vez, são os comentários sobre a área de trans
porte, mas gostaria de insistir na questão do transporte
coletivo urbano. O que está sendo discutido e o que está
sendo reivindicado, Sr. Relator, é que o transporte coletivo
urbano seja considerado um bem público essencial. E por
que essa consideração? A idéia básica é entre aqueles que
convivem, aqueles que têm experiência - e ainda hoje
estamos vivendo mais um trauma, mais um impacto do
aumento dos combustíveis, o óleo diesel foi punido 'com
um aumento percentual maior do que todos os derivados
do petróleo - é de que necessariamente, nessa atividade,
mais uma vez os prefeitos de todas as grandes cidades
brasileiras passam a se envolver com estas questões e hoje
já estão sendo pressionados pelos motoristas de táxis,
pelos proprietários de ônibus etc.

E qual é a realidade? Sabemos que algumas cidades
já praticam uma tarifa que realmente é impossível de ser
atendida pelo usuário que efetivamente necessita do ônibus.
Então, não pregamos que o transporte seja de graça,
estamos pregando sim que a determinado tipo de usuário
seja cobrado apenas uma parcela da passagem e que o res
tante seja atendido pela comunidade. Alguma coisa nessa
direção há de ser feita, porque esta é uma questão hoje
traumática em relação às concentrações urbanas do País.

Uma última referência, que eu não gostaria de deixar
de fazer, porque tenho discutido isso permanentemente,
é que - tive até o cuidado de verificar em outros relató
rios para não cometer equívocos - falamos muito na
questão da função social, inclusive definindo o que é isso,
mas acho que alguma coisa poderia ser realizada tanto
no lado agrário, como no lado dos principios gerais, alguma
coisa que fosse mais estimulante em relação ao trabalho
permanente. Boa parte dos problemas que vivemos tam
bém na área rural são decorrentes da política de bóias-frias
e outras equivalentes, onde não se busca a permanência do
trabalhador junto à organização empresarial. Vejo com
satisfação a inclusão nos príncípíos gerais da valorização
do trabalho, mas ainda assim acho que seria importante
que, a nível constitucional, pudéssemos incluir alguma
coisa que direcionasse, que doutrinasse em favor do es
tímulo ao trabalho permanente nas empresas. Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra
o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - O nobre Consti
tuinte Dirceu Carneiro inicialmente colocou a questão das
grandes cidades, usou até a expressão "barril de pólvora".
Penso que essa conseíêncía crescente da dramática questão
urbana deveria ser levada às outras Comissões, ao Ple
nário da Constituinte, porque é um problema até hoje sem
nenhuma solução. Estamos vendo a degradação constante
e a promessa é de que a degradação continue realmente.
Penso que aqui a intervenção do Constituinte Dirceu car-

neiro e do Constituinte Manoel Castro colocam essa
questão e creio que devemos trabalhar no limite da nossa
Comissão mas também no Plenário da Constituinte
amanhã, para que haja uma conscientização maior dentro
da Assembléia, dessa questão.

Quero lembrar que apresentei um relatório prelimi
nar, num prazo muito curto, e vejo aqui até apontadas
uma quantidade de questões onde tivemos hesitação e,
pela hesitação, deixamos para uma consideração futura.
O exemplo dessa hesítação é o problema do custo da pas
sagem, de tal modo que a coletividade pudesse pagar a
diferença e resolver essa questão. Houve argumentos de
que o imposto municipal já é um modo de o cidadão estar
pagando para resolver este problema, mas de qualquer
maneira, os debates se reabrem para uma melhor apre
ciação.

Os nobres Constituintes Dirceu Carneiro e Manoel
Castro colocaram a questão da disciplina por parte da
União, mas com relação a aspectos em que a União deveria
estar com a incumbência, no caso do planejamento urba
no, e que creio que deve. ao mesmo tempo, sem ferir as
autonomias municipais, haver regras fundamentais para
isso.

Procurei deixar para a lei ordinária a política de
transporte e estabeleci que, dentro de 12 meses, o Con
gresso Nacional deveria produzir a lei ordinária regulan
do os transportes, podendo estabelecer todos os detalhes.
Creio que há falhas no relatório, que poderão ser corrigi
das até o relatório final, de tal maneira que, embora en
tendamos que a lei ordinária é quem deva tratar a maioria
dessas questões, que haja pelo menos uma indicação de
princípios, dentro da nossa Constituição, com relação ao
planejamento, com relação à participação da comunidade
e com relação às atribuições da União e dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Tem a palavra o
nobre Constituinte Roberto Campos.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, gostaria
de fazer alguns comentários sobre o relatório do Relator
da Comissão de Ordem Econômica, no tocante ao Capítulo
"De Princípios Gerais".

A minha impressão é que o relatório foi escrito para
um país diferente, recentemente descoberto pelo Ministro
Mário Henrique Simonsen, e que se chama "Bangladânía",
l!l um relatório que consagra, que agrava a intervenção
estatal, transforma o Estado num controlador e plane
íador, quando todas as evidências mundiais são de que
o Estado tende a diminuir a sua pressão interventora, não
só nos regimes capitalistas como nos regimes socialistas,
por óbvia demonstração de incompetência.

Tendo o Brasil atingido a Sua liberdade política é
tempo de atingir também a sua liberdade econômica, até
porque a liberdade política não se sustenta muito tempo
se conjugada ao autoritarismo econômico. E autoritarismo
econômico é o que temos em vários capítulos deste
relatório.

Começaria questionando o art. 2.°, que me parece
confuso e contraditório. Este artigo fala na propriedade
privada, que é reconhecida e garantida por lei, e em
seguida estabelece que as leis prescreverão os limites de
gozo da propriedade, ninguém sabendo o que é o gozo da
propriedade. e quais são os seus limites, e a parte final
do artigo declara que a propriedade tem que realizar a
sua função social e se tornar acessível a todos. Se lermos
o começo e o fim do artigo vemos uma flagrante con
tradição: "A propriedade privada reconhecida e garantida
pela lei, e deve exercer uma função social e se tornar
acessível a todos". E em se tornando acessível a todos
deixará de ser propriedade privada. A função, aliás, da
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propriedade privada é defender a liberdade do indivíduo
contra o Governo, o seu uso é que deve ser social, a sua
função é uma função libertária: defender o indivíduo
contra o Governo.

O art. 3.° reproduz quase, ipsis litteris, a definição
extremamente restritiva de empresa nacional contida na
Lei de Informática, sob o aspecto político/psicológico é
uma sinalização errônea ao mercado, num momento em
que o Brasil precisa desesperadamente de investimentos
estrangeiros para complementar a sua poupança. O Go
verno está poupando zero, a poupança do Governo é ne
gativa. A poupança individual e das empresas parece ter
caído a um nível de 12%, segundo indicou recentemente
o Ministro da Fazenda. Para mantermos uma taxa mí
nima de crescimento de 6%, precísaríamos de 24% de
poupança sobre o PIB, e isso não pode vir senão de duas
formas: ou por empréstimos estrangeiros ou por investi
mentos de riscos. Os empréstimos estrangeiros não só
acresceriam à dívida brasileira, como representam um fato
concreto de não haverem emprestadores disponíveis, dada
a nossa proclamação desnecessária da moratória. Temos
que, então, recorrer, evidentemente, ao capital de risco
e o capital de risco é desencorajado por dispositivos cons
titucionais restritivos dessa espécie.

Aqui nesta deünâcão contunde-se, aliás, gênero \e
espécie. O de que a constituição deve cuidar é do gênero,
empresa nacional, e aí existe uma longa tradição que vem
desde o Código Comercial, de definir a empresa nacional
como aquela que está organizada no País, aí tem o seu
domicílio, opera de acordo com as leis nacionais e aí tem
o seu centro decísórío , A espécie da definição mais ampla
de empresa nacional são várias, e devem ser tratadas em
lei específica, se assim convier. Há a empresa nacional
puramente nacional, há a empresa nacional mista, por
maioria ou minoria de capital estrangeiro, e há empresas
totalmente estrangeiras, todas são nacionais, localizadas
no Pais, criando empregos, pagando impostos, exercendo
suas atividades :produtivas, exportando e contribuindo
para o treinamento de seu pessoal.

A lei específica pode, em determinados casos, estabe
lecer preferências para a espécie de empresa nacional que
se tem em vista, por exemplo, a empresa sob 'Controle
nacional, que é definida na Lei das Sociedades Anônimas.
Como está redigido o atual artigo nós teríamos conse
qüência assaz bizarra; é uma conseqüêneía assaz bizarra
é que se tem que demonstrar que o controle acionário
efetivo esteja em mãos de pessoas físicas residentes
e domiciliadas no País, criando enormes embaraços às
sociedades nacionais de capital aberto, que emitem
ações ordinárias, cujo portador pode ser pessoa fí·
síca, jurídica, nacional ou estrangeira, e a verificação do
possuidor último de uma ação ordinária de uma sociedade
de capital aberto é praticamente impossível, tanto assim
que a Lei de Informática, já em si ínconstítucíonal, teve
que ser reformada por um decreto também inconstitucio
nal, para elidir parcialmente apenas a dificuldade.

O artigo fala em "pessoas físicas residentes e domi
ciliadas no Brasil", o que significa que um acionista majo
ritário da empresa nacional, se atingir uma idade saudável
de 70/80 anos e se aposentar em Portugal, com sua parti
da, ele desnacionaliza a empresa nacional porque ela não
será mais propriedade de uma pessoa física residente e
domiciliada no País.

Os ;problemas de natureza prática seriam grandes.
Como se descreveria uma empresa não nacional? E uma
empresa brasileira? Seria empresa estrangeira no Brasil?
Como é que a Volkswagen designaria um produto que
exporta para o Irã? Um volkswagen produzido no País
por uma empresa estrangeira? Não seria um produto da

indústria brasileira? Esses problemas práticos são sérios,
mas há também um problema ético, ao se mudar também
inteiramente uma 'Conceituação de empresa nacional, que
data desde o Código Comercial, uma tradição mais do que
secular, estaríamos a rigor cassando direitos adquiridos.
Há empresas que estão no Brasil há 70/80 anos, aqui pres
tando serviços, e que subitamente se sentiriam, por esse
dispositivo, desnacionalizadas.

Um parágrafo desse artigo estabelece uma reserva de
mercado indefinido, para empresas nacionais. A moléstia
da informática, a "aids", está tanto debilitando essa in
dústria, hoje, aliás, semíralímentar, essa "aids" se espa
lharia, por dispositivo constitucional, para outros setores,
porque a lei poderia, sem limitação, reservar o emprego
para empresas nacionais em qualquer setor considerado
estratégico, essencíal, autonomia tecnológica ou de inte
resse para a segurança nacional.

Em primeiro lugar, autonomia tecnológica é um ter
mo que deve ser banido de uma conversação civilizada,
ninguém a isso pode aspirar. O que é que define quais
serão os setores estratégicos? Um Coronel do SNI? Como
foi o caso na indústr1a de informática, que nasceu como
todos nós, sabemos, como um resíduo do período autoritá
rio, votado ao fim do regime militar por voto de Lideran
ça, porque alguns coronéis entenderam de definir como
segurança nacional, qualquer instrumento baseado em
semicondutores, o que significa que até um brinquedo
eletrônico passou a ser de interesse estratégico para a
segurança nacional.

Há uma confusão enorme entre reserva de mercado e
proteção de mercado; claro que o Brasil deve proteger suas
indústrias nascentes, isso consta do GATT. isso é uma
praxe universal; agora quanto aos meios de fazê-lo, o
melhor meio é através de tarifas aduaneiras, um meio
menos adequado e de maior interferência com a atividade
produtiva é o sistema de quotas; muitos países adotam
quotas de importação, mas pelo menos dentro do limite
de quotas se 'Conduz um comércio internacional,

A reserva de mercado no Brasil é um animal suí
g~neris do ml;ll1do, porque é extrema proteção ao produto,
nao se pode Importar o produto sem uma licença de um
fl;"~cionári~, licença que tem que ser, às vezes, comprada,
díría, frequentemente comprada, sempre suplicada e nun
ca considerada um direito do indivíduo. Mas, se nos limi
tássemos a proibir a discrição do burocrata e do tecnocrata
tirânico de Brasilia à importação de produtos, o mal seria
limitável, a questão é que criamos obstáculos e até na Lei
de Informática em sua versão original, proibimos total
mente a importação do produtor.

O Constituinte Severo Gomes costuma dizer que a Lei
de Informática não fez mais do que repetir a reserva de
mercado para a indústria automobilística. Não é nada disso
isso é uma tremenda confusão, fiz parte do grupo de tra~
balho que criou a indústria automobilística no Brasil, lá
estabelecemos limitações à importação de veículos mas
demos incentivos à importação do produtor de veiculos
que veio aqui estabelecer-se; mais do que isto, o Presiden~
te Juscelino Kubitschek dirigiu-se à Alemanha para anga
riar apoio da indústria automobilística alemã e convidá-la
a vir estabelecer-se no Brasil. Então, o conceito era total
mente diferente, era dificultarmos a entrada do produto
e protegermos o mercado com tarifas aduaneiras inicial.
m~nte, sem nenhuma proibição de importação, mas enco
rajamos o produtor a vir produzir no Brasil e, é por isso
que temos uma indústria automobolística capaz de expor
tar, senão teríamos talvez carroças motorizadas.

Na Lei de Informática, a reserva de mercado é de
natureza diferente, ela proibe o ingresso do produto e
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proíbe também ou dificulta extraordinariamente o ingres
so do produtor. Se quiséssemos aplicar à informática o
mesmo regime aplicado à indústria automobilística, assis
tiríamos ao fenômeno do Presidente Sarney indo ao Japão
convidar a Fujitsu para vir fabricar no Brasil, dando-lhe
incentivos fiscais, licença de importação por algum tempo,
como formação de capital de giro, e assim por diante.
Teríamos o Governador de Minas Gerais imitando Rondon
Pacheco, visitando a Alemanha para obter aqui a instala
ção de empresas alemãs. Não tem nada a ver "alhos com
bugalhos", a proteção dada à indústria automobilística foi
uma proteção de mercado com estímulo aos capitais que
aqui quisessem investir e, por isso, temos uma indústria
automobilística capaz de exportar. No caso da indústria
de informática estamos totalmente banidos do mercado de
exportação, simplesmente porque não fizemos associações
com empresas que têm fatias do mercado mundial, que
nos podiam dar aquilo de que realmente necessitamos, não
é a reserva do mercado interno pequenino, o Brasil é me
nos que 1% do mercado internacional de informática e sim
a reserva do mercado externo que algumas empresas nos
dão; à maior exportadora de informática do Brasil é a
IBM e depois é a Burroughs, depois, praticamente não
existe exportação, a não ser de pequeníssimos itens onde
encontramos um nicho produtivo.

O § 1.0 do art. 3.0 é, portanto, um completo desastre,
é típico raciocínio desse novo país que o ilustre ;Professor
Mário Simonsen chamou de "Bangladânía".

Poderia formular alguns comentários, Sr. Presidente,
uma vez que sua advertência sonora já me feriu os tím
panos, sobre apenas dois ou três artigos e fã-Io-eí muito
rapidamente.

O art. 6.0 "Compete ao Estado, nos limites definidos
nesta Constituição, atuar sobre a atividade econômica para
controlar e fiscalizar a ação dos agentes econômicos e
para fomentar o seu desenvolvimento, bem como assim
a exercerá em regime de monopólio ou supletivamente em
regime de participação com as empresas privadas". Aqui,
autoriza.o Estado amplamente a construir, monopólios e
dá ao Estado a função de controlar, fiscalizar, e em outro
segmento do papel, se-tala em planejar.

Fui, talvez, o críador do planejamento no Brasil, o
que existia antes era um gabinete extraordinário, que não
chegou a se organizar e organizei o Ministério do Plane
jamento e posso dizer, com autoridade, que .o Estado não
é capaz de planejar a economia moderna de alta tecno
logia e de' consumo de massa que se tornou tão complexa,
que o Estado deve se limitar humildemente a fornecer
os parâmetros para que a 'ativiâade privada possa planejar.
Hoje ninguém pode planejar, nenhuma empresa, 15 ou 20
dias à frente, porque mudam os regulamentos e porque a
inflação avança despudoradamente.

Vejamos exemplos ridículos de planejamento do Go·
verno Federal. O Congresso passou pelo vexame de ana
lisar um plano de orçamento baseado em inflação zero
no ano passado, logo depois houve um plano de metas de
inflação .zero; que tipo de inflação temos hoje? Imagine.
mos uma empresa privada, .que houvesse seguido o exem
plo governamental, planejado seus negócios na base de
orçamento de inflação zero, ou feito um planejamento qua
drienal na base de inflação zero. Estaria certamente falida.
Mas no art. 6,0, o ilustre Relator autoriza o Estado, por
assi~ dizer, a criar monopólios e subseqüentemente, no
§ 4.0 diz que "a lei reprimirá a formação de monopólios,
oligopólios, cartéis e toda e qualquer forma de abuso do
poder econômico". Então, num artigo, o Estado pode criar
monopólios e no. outro a lei reprimirá os monpõlíos,

Mas passemos a coisas mais importantes, Sr. Presi
dente. O art. 9.0 - este artigo é absolutamente extraordí
nárío ..,..... dispõe que '~'As jazidas, o patrimônio genético

das espécies nativas - parece que a redação original era
germoplasma - o patrimônio das minas e demais recur
sos minerais, os potenciais de energia hidráulica e as re
servas de águas subterrâneas constituem propriedades dís
tintas da do solo, para efeito de exploração e aproveita
mento industrial; pertencem à União e são inalienáveis".
Há duas novidades aqui em relação aos antigos textos
constitucionais: temos agora uma nova figura, a União é
proprietária do patrimônio genético das espécies nativas.
O que é que isso significa? Significa sementes, significa
espermas animais, matrizes galináceas, matrizes de zebus,
não se sabe bem o que é o patrimônio genético, talvez a
ídéía seja, como dizem alguns, criar uma espécie de espero
moplasma para captar esperma de macaco e fazer pro
cessamento genético, com vistas talvez à descoberta do
vírus da AIDS, que aparentemente teve sua origem africa
na localizada em espécies símíescas.

Tudo isso, Sr. Presidente, é mera desculpa para o § 1.0,
que visa criar uma reserva de mercado para a bíotecno
logía e diz apenas o seguinte: "A outorga de direitos de
coleta e manipulação do patrimônio genético de espécies
nativas somente será contratada com empresas nacionais."
l1': mais uma reserva de mercado para a biogenética, refe
rente a um ente desconhecido "patrimônio genético"; será
que isso afeta matrizes galináceas? Lembro-me que um
Senador reclamava muito em uma entrevista de televisão,
de que participei, de que os pintos são brasileiros mas, as
matrizes genéticas eram americanas e isso era uma ver
gonha, tínhamos que nacionalizar as matrizes genéticas,
não sei se é isso o propósito.

O propósito de criação de uma reserva de mercado
para a bíogenétíca é uma loucura de' "Bangladânia". Infe
lizmente no setor de bíogenétíca, o Brasil está extrema
mente atrasado; basta dizer que o seqüenciamento de ge
nes, o seqüenctamento de ácidos nucleíeos no Brasil ainda
é feito de forma artesanal, agora é que estão chegando e
sendo comercializadas as primeiras máquinas de seqüen
ciamento automático de genes, de síntese de proteínas, até
agora isto era no Brasil tarefa artesanal e dois mil labo
ratórios no mundo já fazem essa tarefa. A única maneira
de desenvolvermos a biotecnologia é abandonar essa idéia
de monopólio nacional do patrímônío genético .das espé
cies nativas e convidar empresas que investem bilhões e
bilhões de dólares em bíotecnología para se associarem
'Com brasileiros, treínarem os brasileiros para sairmos da
fase artesanal da bíogenétíca para a sua fase científica.

Sr. Presidente, há um outro artigo, há vários, mas,
há um outro artigo, pelo menos, que não me dispensarei
de comentar. É o art. 15, que se refere ao monopólio da
Uníão e o alarga muito além do já existente.

No tocante ao petróleo, em princípio, não devia figu
rar nada na Constituição sobre monopólio de petróleo.
Isso foí admitido .na Constituição de 1967 por pressão do
nobre senador Afonso Arinos, um grande constituciona
lista que, a meu ver, por uma obsessão temporária resol
veu insistir em que se incluísse o monopólio de petróleo
na Constituição de 67, até hoje vigente com as modifica
ções da Emenda Constitucional n.O 1.

Protestei arduamente alegando que constituições não
devem ser mercadológicas, não devem se referir a mono
pólios de mercadorias. Se fosse assim, os constituintes de
Filadélfia, que produziram a constituição mais durável do
mundo, durou 200 anos, teriam incluído o monopólio da
lenha; se isso fosse considerado algo importante para a
segurança nacional, era o grande combustível-da época, já
tinha sido o estrume, depois nas constituições européias,
que vicejaram no Século XIX, primeiro em 1813, depois de
1848, houve', duas ondas de constitucíonalite na Europa,
nenhuma delas mencionou o carvão, que era então o nobre
combustível da época. .
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No ano 2000, esperamos que a nossa Constituição vá
até o ano 2000, provavelmente a fusão nuclear, a energia
ínôníca, os raios Iasers, a energia cinética serão as energias
relevantes do futuro, por que então ter na Constituição o
monopólio de petróleo? Já existia em lei ordinária, que
se mantivesse em lei ordinária, que é 'um documento mais
mutável.

Agora, propõe o ilustre relator incluir no art. 15 não
só o que já estava na Constituição mais o seguinte: ':a
pesquisa, a lavra, o refino - que não estavam na consta
tuição, - o processamento de petróleo e derivados do gás
natural - que não estavam na Constituição - a importa
ção, o transporte marítimo e em condutos do mesmo pro
duto petróleo e gás naturaL"

A inclusão do monopólio do processamento de petróleo
e seus derivados, do gás natural, significaria simplesmente
transformar em monopólio a petroquímica, a indústria
plástica e a química fina.

Srs. Constituintes, no momento em que todo o mundo
cogita de desestatização, em que o Brasil tem um progra
ma de privatização, nós incorporaremos estes vastos seg
mentos da indústria hoje partilhada entre particulares e
governo em monopólio estatal.

Entendo que o contrário é que deveria ser feito, nós
devíamos enxugar o monopólio, se possível até extingui-lo
da Constituição, porque é uma fonte temporária de ener
gia que no ano 2.00 pode talvez perder sua significação.

No mesmo artigo se eliminam os contratos de riscos
com empresas estrangeiras. Aqui foi consultada a Petrobrás
sobre este aspecto e a Petrobrás diz que ela está inte
ressada na manutenção dos contratos de riscos porque ela
tem contratos de risco no exterior.

A Petrobrás já fez 34 contratos de riscos, muito dos
quais mal sucedidos, mas, hoje mantém ativos a contratos,
alguns sob a forma de' concessão, outros sob a forma de
participação na produção, production sharíng. Os a con
tratos ativos da Petrobrás são com Angola, Colômbia,
Noruega, Equador e Oongo. Houve outros contratos de
risco da Petrobrás, alguns até muito bem sucedidos como,
por exemplo, o contrato de risco com o Iraque, do qual
resultou a descoberta do grande campo de Majnoon, do
qual fomos depois expulsos, pois o campo foi nacionalizado.

Não é, portanto, de nosso interesse eliminar contratos
de risco porque nós estamos fazendo contrato de riscos,
mais do que contratos de riscos estamos fazendo contrato
de concessão e de productíon sharing em vários países,
inclusive na zona extremamente importante do Mar do
Norte e também na Colômbia, onde uma empresa privada
a Occidental Petroleo acaba de descobrir um grande campo
equivalente, ele só, a toda a Bacia de Campos ou maior
provavelmente do que a Bacia de Campos, é um campo
terrestre de 500 mil barris/dia. A descobridora, a Occíden
tal Petroleum está também sob o regime de contrato de
risco. Esperamos que a Petrobrás repita o mesmo sucesso.

O que sim deveria ser incluído na Constituição, Sr.
Presidente, era um dispositivo, segundo o qual, os Estados
da União ,poderiá ter uma delegação de monopólio para
eles, Estados., explorarem nas mesmas condições do mo
nopólio federal aquelas áreas em que a Petrobrás não
estej a efetivamente explorando, ou em relação às quais
não tenha programas concretos de mvestímento,

A área sedímentar do Brasil, só terrestre, é de 3
milhões e 300 mil quilômetros quadrados, sem contar
a plataforma continental que tem mais ou menos, aoo
mil quilômetros quadrados.

A Petrobrás ter sob efetiva exploração 5 mil quilô
metros quadrados e tem. mapeada as explorações para
5% do território sedimentar brasileiro e ter planos de

exploração para 15% do terrítórío sedimentar brasileiro,
o resto está ocioso.

Mais valeria que a União delegasse aos Estados essas
áreas, para que eles pudessem explorá-las sujeitos aos
mesmos critérios utilizados pelo monopólio da União.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a palavra

o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Severo 'Gomes) - Sr. Presidente,

Sr8. Constituintes, os comentários do Ilustre Constituinte
Roberto Campos a respeito do relatório começar por s'a
lientar que nós vivemos num País diferente, baseado na
crítica que faz, comparando o Brasil a uma "Bangla
dânía", um termo criado recestemente pelo ex-Ministro
Mário Simonsen que, inclusive, no seu texto, reclamava
de proposta surgida aqui, na Comissão de Finanças, de
que diretores de bancos privados não pudessem assumir
a presidência 'do Banco Central, havendo um interstício
temporal não só antes como depois; entendo que também
elé estava se defendendo, pelo fato de ter deixado o Mi
nistério da Fazenda _para ir para o Conselho do maior
credor brasíleíro, -,

Mas, penso que a diferença fundamental do Brasil é
que hoj e nós somos um PaÍS moderno, nós temos, indús
trias modernas praticamente em todos os setores e, se
formos indagar qual é a diferença - e esta é muito gran
doe - entre o Brasil e a Argentina e outros países do
Temeiro Mundo é que, aqui, o Estado teve um projeto
que oscilou, muitas vezes, de um lado para outro. Em
primeiro lugar, com relação à siderurgia, na iniciativa
estatal, por exemplo, se não a tivéssemos, não teríamos
a indústria de automóveis, de bens duráveis, porque o
Estado f.ez esses grandes investimentos: que a empresa
privada não desejava. Todos conhecem a história da cria
ção de Volta Redonda, a insistência do Governo brasileiro
para que o United states Steel aqui viesse fazer a pri
meira grande siderurgia. A empresa privada não aceitou.
Todas as diligências foram feitas pela Embaixada bra
síleíra no tempo do Embaixador Oswaldo Aranha e não
houve nenhum interesse da empresa, privada. A única
maneira de o Brasil ter a grande siderurgia foi pela ini
ciativa do Estado. Todos, os epísódios que marcam as
etapas do desenvolvimento industrial brasileiro, depois
da Eegunda Guerra Mundial, estão marcados por pro
jetos do Estado, inclusive este do GEA, da indústria auto
mobilística.

Até o mais recente periodo de substituição de impor
tações, para dar um exemplo à questão da indústria de
bens de capital ou da síderurgía privada, todos:' foram
reítos com projeto e com o dinheiro do- Estado. Nossa
indústria de bens' de capital contava apenas com 10%
de recursos próprios, 30% de ações preferenciais da Pe
trobrás ,e o restante financiado pelo BNDES com uma
taxa máxima de 25% 'e, em alguns casos, de 20% de
correção monetária. Se atentarmos para a natureza COns
tante da inflação brasileira, dá para medir de que modo
o -Es,tado foi o responsável por este grande avanço que
coloca o Brásíl, hoje, na posição de a.a economia indus
trial do. mundo, Praticamente, em todos os setores ,isso
foi assim. 'Se não tivéssemos esse tipo de politica brasi
leira, estaríamos como a Argentina, que são f-w; essa polí
tica, mas fez a de Martinez, de Hoz. Essa a questão que
nos coloca, realmente, como um País díferente, com uma
posição. Hoj'e, temos uma grande base de índependêneía,
às nossas importações, a produção de equipamento, pode
mos fazer tanto .uma siderúrgica inteira dentro do País,
como uma petroquímica, porque tivemos um projeto dentro
do País que impôs - esse é o outro lado - um enorme
sacrifício à grande maioria da população, príneípalmente
aos grupos -de renda mais baixa. Isso é inquestionável.
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o País tem toda essa força, esse poderio e, hoje, avança
no desenvolvimento tecnológico, na pesquisa cíentínca,
porque houve um projeto de Nação mal conduzido com
todos os percalços: conhecidos desse período. A nossa obri
gação, hoje, é procurar corrigir os erros que aconteceram
na área social, o peso que recaiu sobre a maioria dos
grupos de renda mais baixa do País, para que esse pro
jeto pudesse ser realizado. Essa, a grande diferença. Te
mos um País com uma indústria moderna, com capacidade
de crescimento independente. Isto vem do fato de termos
tido a ação do Estooo, na inversão direta, no estimulo
às atívídades privadas. Lembraria que se não fosse a C8Ir
teíra Agrícola do Banco do Brasil, não teríamos centenas,
milhares de produtores rurais que se desenvolveram e
criaram uma base agrícola poderosa no Brasíl. Temos,
hoje, uma agricultura poderosa, o seu defeito foi t~r sido,
muitas vezes, programada para vender farelo de soja para
as vacas da Holanda e não para matar a fome dos b;ra;,
síleíros. Isso é uma realídade, Temos conhecimento, equi;
pamento competente, para que o País possa viver, sobre
viver sempre com a consciência de que foi essa vontade
endógena que cavou esse caminho. se não o tivéssemos
seguido por aí, estaríamos andando na trilha; que Mar
tinez de Hoz marcou para a Argentina.

V. Ex.a. orítíca o art. 2.0 que prescreve que a proprie
dade privada é reconhecida e garantida pela lei, a qual
prescreve os seus modos de aquísíção e de gozo e 0.8.limi:
tes a que está sujeito. 'Toda. propriedade esta sujeita a
lei. Os modos de aquisição também o estão, ccmo também
o gozo da propriedade. Só no p~imitivo Direito Romano
é que havia jus abutendi da propríedaãe. Mesm,? no tempo
do Império esse direito já havia sido abolido. Nao podemos
queimar florestas dentro de uma propriedade, porque
se trata de um bem público; não podemos praticar a po
luicão das águas porque é a lei quem estabelece esses
límítes. Já temos' essas limitações e não podemos desco
nhecer que se trata de uma conquista da sociedade, que
limita o uso da propriedade; qual é esse limite? l1i o bem
comum, a atmosfera, a água não poluída, a floresta não
queimada. Como adquíri-la? A norma estabelece como fa
zê-lo. Como se compra um bem móvel ou imóvel, são ques
tões elementares do arcabouço jurídico de um país.

S. Ex.a disse também que se a propriedade tornar-se
acessível a todos, isso significa abolição da propriedade.
Creio que é uma interpretação exagerada. Dev€ID:1Os tornar
acessível a propriedade da moradia, acessível a proprieda
de de bens de consumo numa sociedade moderna, para que
todos tenham esses bens fundamentais para o seu bem
estar. A meu ver, S. Ex.a. exagerou na interpretação da lei.

A crítica mais pesada diz respeito ao art. 3.~, referente
à definição de empresa nacional. Na verdade, tivemos, até
agora uma definição de empresa nacional, como diz o
consÚtuinte Roberto Campos, ligada à Lei de Sociedades
Anônimas. De outro lado, a Constituição diz que determí
nadas atividades devem ser íntregues às empresas nacio
nais. Ora, pergunta-se, por que não caracterizar a empresa
nacional? Hoje, temos cidadãos brasileiros que gozam de
determinados direitos. Amanhã, se o Estado tiver o inte
resse em privilegiar a indústría nacional em qualquer se
tor deve fazê-lo, muitas vezes, na defesa do interesse do
Pais e não terá meios para isso. Segundo ponto: sem essa
distbJção fica absolutamente vedado ao País promover o
seu desenvolvimento tecnológico.

A referência de que temos uma longa tradição na defi
nição de empresa nacional pode ser interpretada no senti
do negativo. Há longas tradições que devem ser abolidas.
No passado, as tivemos e foram abolidas, até com despre
zo para os direitos adquiridos. Tinhamos a tradição do es
cravismo, que foi abolida com uma lesão muito grande, aos
direitos adquiridos. O que importa é entender que essa é

uma longa tradição do país dominado, colonizado. Nesse
momento, temos que dar um passo a mais para enxergar,
conquistar força para disciplinar o nosso futuro de acordo
com a nossa vontade.

A referência de que, amanhã, a Volkswagen não pode
exportar um automóvel, dizendo que a indústria é brasi
leira, penso que não. A empresa não é brasileira, mas a
indústria o é. Onde é fundida o bloco, quem segura na
ferramenta, quem pinta, costura o estofamento? Tudo é
produzido com trabalho nacional. Nada poderá eliminar o
fato elementar de que isso é trabalho, indústria brasileiros.

S. Ex.a. critica também o § 1.0, fazendo referência a esse
passado recente em que se discutiu e se votou a Lei de In
formática. Lembraria que a Lei de Informática foi votada
por voto de liderança, porque havia uma ampla concordân
cia no nosso Congresso. Se V. Ex.a tivesse conseguido o mí
nimo de assinaturas para obstruí-la, V. Ex.a o teria feito.
Certamente V. Ex.a. não conseguiu aquela meia dúzia de
assinaturas para obstrução, mostrando com isso que a
grande maioria do Congresso Nacional aprova e a Lei de
Informática.

A comparação com a indústria automobilística é mui
to oportuna. Primeiro, no início desse período, ao tempo de
Juscelino Kubitschek, estávamos com uma aspiração de
desenvolvimento, aspiração de ter automóveis e até de ter
orgulho de que esses fossem produzidos no País. O Brasil
fez um enorme sacrifício para que esses produtores viessem
para cá. Em primeiro lugar, eles podiam importar automó
veis livres de tarifas aduaneiras, e interná-los e, aqui, go
zando da tarifa aduaneira, faziam os recursos para o seu
investimento.

Em segundo lugar, seus produtores tinham uma nacio
nalização progressiva e durante todo esse período começa
vam com. 10% de produto nacional e, depois de longos
anos, alcançavam os 100% e continuavam Importando de
suas matrizes pelos preços combinados as partes comple
mentares que não eram produzidas no País. Pode-se con
cluir disso que esses produtores, convidados a virem para
cá, receberam, dentro das normas, todos os recursos para
fazer os seus investimentos. Isso serviria para mostrar que
a questão do investimento estrangeiro precisa ser sempre
qualificada para se verificar se isso realmente ocorre ou se
não vai embora no dia seguinte. Desde a época inaugural
- V. Ex.a. revelou que foi autor desse projeto - até o últi
mo da Fíat, quando a empresa começou a trabalhar, já
não havia um centavo da Fíat, na medida em que ela
cobra 173 milhões de dólares, ao dinheiro da época, em
projetos de engenharia, mais isso ou aquilo, o que custou
esse montante. V. Ex.a. se lembra que, na reunião da Co
missão que estudou a questão da informática, o nosso sau
doso Tancredo Neves, indagado por V. Ex,a. sobre a impor
tância dos joint ventures da Fiat, S. Ex.a lhe respondeu
que era a pior coisa que tinha acontecido para o Estado de
Minas Gerais.

Essa indústria automobilística não trouxe nenhuma
tecnologia. Trouxe manuais de montagem, quer dizer, não
avançou um passo. Teve toda a proteção aduaneira. Não
entra um automóvel anão ser que um exeêntríco pague um
absurdo para tê-lo. Há uma reserva de mercado infinita
que não terminará mais no tempo e não trouxe o desen
volvimento tecnológico. Es'Se produtor, que foi importado,
tem a sua lógica, que foi a indústria automobílístdea, de
remeter para lá, nas fases iniciais, 5% sobre o fatura
mento 'bruto, a 'Pretexto de assistência técnica, transre
rêncía de -tecnología. Não ,tralllSferia nenhuma tecnolo
gia, eram manuais de montagem, de raorícação, Est:res
5% de ,transferência de teconología lesavam muito mais,
quando havia acíonístas naoíonaís, No final dó ano .eomo .
o ínvestímento era interessante, esses 5% eram transror-
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quiser, à população !periférica. Não deve ser necessário
que se questione em juízo, no sentido de obrigar o Go
verno a dar a terra para os pobres. Isso é impensável. Isso
sem falar no inconveniente, por exemplo, de grande nú
mero de pessoas, em muítas estradas brasíleíeas, invadi
las na sua largura necessária, impedindo a sua futura du
'plíeação de pista. Seria impensável darmos titulação de
terra a essas pessoas, que não têm culpa de estarem ali.
Foi a sociedade que não lhes deu instrumentos para po
-derem viver dignamente.

Sou, portanto, radicalmente contrário a que se man
tenha o instrumento do usucapião para terras urbanas,
além dos problemas da própria cidade, pois as praças e
avenidas devem ser utilizadas para melhorar.

Quero incorporar à posição do Relator, quando S. Ex.a
menciona que, se deixarmos a titulaçã.o de boa fé, não
estaremos fazendo nada. Só tem sentido aplicar o usu
capião para as invasões em que não houve boa fé, é pre
ciso que seja dito com muita clareza, e que não ha titu
lação. São exatamente as pessoas que se viram comprimi
das por não terem outra solução, porque a sociedade não
lhes instrumentalizou, que invadiram as terras no deses
pero pela sobrevivência. É isso que se quer conferir.

Concordo que três anos é um prazo extremamente exí
guo; pode conduzir a injustiças, o que não queremos. Pes
"soas que têm o seu terreno e estão esperando para cons
truir a sua casa futuramente, e que tenham ido ao exte
rior para fazer um curso, só para citar um exemplo, ao
voltarem, poderão não ser mais donas das suas terras.

O prazo de 5 anos resolveria esse problema das inva
sões. Se marcharmos no sentido de os municípios venderem
barato, ou tornarem acessíveis lotes urbanízados, iremos
reduzir a pressão de invasões novas.

Gostaria de abordar também os instrumentos fiscais
que o município passa a ter, que aliás já foi deliberado
até pelas outras Comissões, em que a União está abrindo
mão de 10% da sua receita para transferir para o muni
cípio. Se, paralelamente, não estabelecermos regras im
pedindo que o município geste esses recursos com empre
guísmo e investimentos inúteis, não vamos resolver o
problema.

É indispensável estabelecer-se um teto para os gastos
com pessoal a nível de município, estado e União, para
que obrigatoriamente possam investir nas periferias.

No que se refere a recursos fiscais, estamos aqui com
uma série de instrumentos que os ampliam. É indispensá
vel que haja essa limitação para os municípios. Mais do
que isso, estamos criando o instrumento de uma porcen
tagem mínima dos recursos fiscais, tirada da União, esta
dos e municípios, através da comunidade, para ser leva
da para a solução do problema de moradia.

A União vai passar, provavelmente, 15% de toda a
sua arrecadação para a educação; os estados, 25%; os
municípios, 25%. Para a habitação, vão passar literal
mente zero. Nunca a União, os estados e muníeípíos pra
ticamente investiram recursos para a solução do problema
da habitação. E queremos resolvê-lo através de 5% da
arrecadação para pagamento em 20 anos! ...

Tenho uma série de proposições nessa linha, que con
duzem, dentro de uma organícídade, a uma solução efe
tiva do problema urbano brasileiro, sem mutilar a liber
dade dos indivíduos - isto é substantivo - e marchando
não demagogicamente, com palavras intencionais como
as que iniciam o próprio relatório, do tipo: "Todo cidadão
terá direito a uma habitação digna e maravilhosa". Isso
não vai conduzir a nada; ao contrário, vai conduzir à
desmoralização do próprio texto constitucional. Sabemos

que precisamos de tempo para construir essas habitações.
A partir do momento em que a Constituição feita disponha
que todos vão ter direito à habitação, só iremos desmora
lizá-la.

Se vigorar a tese do Constituinte Bisol de se criar um
instrumento de inconstitucionalidade para qualquer coisa
que a Constituição preveja para as pessoas, iremos esta
belecer o caos. Todas as pessoas vão querer a sua casa, e,
obviamente, o Governo não vai poder dar. Temos de criar
um instrumento para que isso seja possível dentro dos
níveis de desenvolvimento do País.

É lamentável que não tenhamos concatenado melhor
as nossas idéias no exíguo tempo que nos resta. Mas eu
me proponho, Sr. Relator, a levar as emendas aqui con
tidas de modo orgânico para conversarmos e, quem sabe,
contemplá-las no relatório final.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Com a palavra o
Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Severo Gomes) - Nobre Consti
tuinte, V. Ex.a colocou inicialmente o grave problema da
cidade. Já tivemos ocasião de abordar esta questão aqui
e com a consciência de que o problema da cidade não se
resolve dentro da cidade. Ou nós temos um plano nacional
e recursos para isso ou vamos ficar sempre assistindo à
degradação da vida urbana.

Quanto à questão do usucapião, a que o Constituinte
José Ulisses fez referência, nós temos tempo para con
versar e debatê-h, para incluí-la na Constituicão de uma
maneira correta e esclarecida. '

Com relação aos recursos do município, entrei em
contato com o Relator da área tributária, o Constituinte
José Serra. Na medida em que o município tiver mais
recursos, deverá haver uma víneulacão a seus investimen
tos e uma limitação nos gastos com' pessoal, para que não
sej am absorvidos da noite para o dia em empreguísmo ·ou
coisa parecida.

Temos sempre a esperança de que 03 vereadores e as
comunidades do município tenham crescente mobilização
para impedir gastos que não dizem respeito ao seu bem
estar e ao seu futuro.

Quanto ao preceito constitucional do díreíto à habi
tação. gostaria de lembrar que temos um sem-número de
l?receitos. c<?nstitucionais que não têm uma ação para dar.
E um objetivo que se estabelece quando se diz que o Esta
do deverá procurar viabilizar esses benefícios. Não há uma
ação ligada a isso.

Sem colocar objetivos que são da sociedade deixamos
de iluminar o futuro. É preciso que as comunidades e o
Governo atentem para isso e, por essa razão se coloca
como um princípio que deve servir de base p~ra o esfor
ço coletivo nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE 
V. Ex.a me concede um aparte? (Assentimento do Relator).
Eu falaria mais como prefeito, porque eu queria abordar
dois aspectos que não coloquei.

Mantendo a tese do aparte, diria apenas que há uma
relação que talvez possa configurar melhor a intenção de
atingirmos o quadro da habitação.

Há que se ter instrumentos, que foram propostos e
chegamos a conversar sobre isso, ao sistema financeiro
ligado à habitação, que diversas constituições do mundo
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acolhem. Portanto, é tema constitucional, como uma ma
neira de se conferir a casa própria para as classes média
e baixa.

Outro aspecto sobre o qual conversei com V. Ex.a e
não vi configurado é que nós, nesse afã de fazermos a
justiça social, muitas vezes caminhamos na direção con
trária. V. Ex.a sabe que, no período de 1983 a 1985, quando
tivemos uma recessão, foram dados subsídios generaliza
dos para quem não precisava, para a burguesia brasileira,
que representa hoje 200 bilhões de cruzados.

Estas cifras são suficientes para erradicar um milhão
de famílias faveladas no Brasil. Há um instrumento pro
posto nas Disposições Transitórias desta Constituição, pelo
qual se pode recuperar uma parte dos subsídios que foram
dados somente às camadas mais ricas, preservando as mais
pobres, dentro de uma linha de que os recursos daí capta
dos sejam obrigatoriamente aplicados na erradicação da
subabítação, com todo o vigor de justiça social que esse
instrumento contém, retirando uma parcela da loucura que
esta Nação cometeu ao tirar do pobre 200 bilhões de cru
zados para dar ao rico.

Sou mutuário do sistema financeiro e pago 1,500 cru
zados ao mês por uma unidade, e se quiser alugo por 25
mil cruzados. Isso é uma generalidade; não são exceções.
É indispensável que se coloque esse aspecto. Naturalmente,
estamos preservando os que mais precisam, os de mais
baixa renda. Mais do que isso, nunca elevar a prestação
a nível que possa comprometer a possibilidade de paga
mento.

Insisto que V. Ex.a reanalise essa proposta, pois o
que está acontecendo atualmente é que o Sistema Finan
ceiro de Habitação está elevando os juros dos pobres fu
turos mutuários, para poder cobrir uma parte dos subsí
dios que foram dados àqueles mutuários que não necessi
tavam.

Se não resolvermos esse problema, vamos ficar com
o sistema completamente deformado, como atualmente se
encontra.--o SR. RELATOR (Severo Gomes) - Tivemos ocasião
de conversar sobre o assunto. Minha dúvida é como vamos
sobrecarregar hoje - evidentemente, há diferentes tipos
de mutuários - aumentando-se a prestação mensal a par
tir da Constituição? Há habitações de todo tipo, que foram
contratadas. Vamos estabelecer na Constituição que o
mutuário vai pagar mais do que está no seu contrato?

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE - Só
os que estão acima de uma certa renda. Jamais alguém
vai pagar o que não estava comprometido quando comprou
sua casa. O limite é esse. A prestação não ultrapassará dois
terços do que representava a primeira prestação dele em
termos de salário mínimo, Todas essas questões foram
pensadas. Não vamos levar ninguém à impossibilidade de
pagar. Não faremos os pobres pagarem mais, mas vamos
fazer com que aqueles que não precisavam receber subsí
dios devolvam uma parte deles. Eles não pagarão o que
não está previsto no contrato inicial. É o que foi dado ínsa
namente ao longo do tempo e de modo totalmente equivo
cado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Lins) - Não havendo mais
inscritos, vou encerrar a reunião.

Antes, porém, queria comunicar aos Srs. constituintes
que a reunião da tarde está suspensa, não mais se realiza
rá e os dias de amanhã e depois estarão à disposição do
reÍator para preparar o seu rel~tóri? definitivo. Con:"o:~
mos uma reunião para sexta-feira, a tarde, para o inicio

de votação.
Está encerrada a reunião.

COMISSAO DA ORDEM SOCIAL

Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos

9.a Reunião (Ordinária)

Aos vinte e oito dias do mês de abril de mil novecentos
e oitenta e sete, às nove horas, em sala do Anexo II do
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos, sob a presidência do
Senhor Constituinte Geraldo Campos, com a presença dos
Senhores Constituintes titulares: Max Rosenmann, João
da Mata, Mário Lima, Wilma Maia, Dionísio Dal Prá, Osmar
Leitão, Stélio Dias, Osvaldo Bender, Célio de Castro, Edmil
son Valentim, Mendes Botelho, Augusto Carvalho, Juarez
Antunes, Ronan Tito, Carlos Cotta, Mansueto de Lavor,
Levy Dias e Júlio Costamilan. Havendo número regimental,
o Sr. Presidente abre o debate sobre os temas propostos:
salários, jornada de trabalho e locação de mão-de-obra.
Sobre os temas debatidos os principais pontos abordados
foram os seguintes: O salário mínimo como uma questão
social, essencial para os trabalhadores; o salário mínimo
deve ser compatível com as necessidades básicas do traba
lhador; o trabalho noturno deve ser pago em dobro; 13.0
salário com base na remuneração integral devendo ser pago
duplicado; o salário mínimo nacionalmente unificado e com
correção mensal; remuneração justa e subsídios para os
trabalhadores rurais; distribuição equitativa de rendas;
o fim dos salários dos marajás; elevação do piso salarial;
extinção ou ordenamento da locação de mão-de-obra; crité
rio para contratações; proibição da demissão imotivada
pelas microempresas; apoio às microempresas; redução
da jornada de trabalho; reajuste para os aposentados, de
acordo com o índice inflacionário; salário mínimo fixado
pelo Congresso Nacional; assistência médico-hospitalar pa
ra os trabalhadores em geral. As onze horas e dez minutos,
o Sr. Presidente passa a direção dos trabalhos ao Segundo
Vice-Presidente, Constituinte Edmílson Valentim, em face
da necessidade de ausentar-se da reunião. Fizeram uso
da palavra em considerações sobre os temas em debate,
os seguintes Constituintes: Mário Lima. Célio de Castro,
Augusto Carvalho, Osvaldo Bender, Edmílson Valentim,
Juarez Antunes, Dionísio Dal Prá, Max Rosenmann, Wilma
Maia, Levy Dias e o Sr. Presidente, Constituinte Geraldo
Campos. O Constituinte Max Rosenmann colocou sua preo
cupação quanto ao tema estabilidade no emprego, transmi
tindo que admite uma maior e crescente multa sobre Fun
do de Garantia para a demissão sem justa causa e que sem
dúvida, haverá com a aprovação da estabilidade uma gran
de diminuição na geração de empregos e, em conseqüência,
um problema maior aos trabalhadores com a diminuição
do mercado de trabalho pelo desestímulo dos empresários.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício dá
por encerrados os trabalhos, antes informando aos srs.
Constituintes comunicado da Assessoria do Ministro da
Admínístraçâo, transferindo sua audiência para o dia 4-5,
anteriormente marcada para o dia 29-4, às doze horas e
trinta e três minutos, e convocando para a próxima reunião
a ser realizada hoje, dia vinte e oito do corrente, às dezes
sete horas. com a seguinte pauta: reunião pública oficial
destinada a ouvir os representantes da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores do Comércio - CNTC, Dr, Antônio
Alves de Almeida; da Confederação Nacional dos Profis
sionais Liberais, Dr. José Augusto de Carvalho; e da Con
federação Nacional dos Pescadores, Dr. José Eduardo de
Moura Reis. E, para constar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,
Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Havendo
número regimental para iniciarmos nossa reunião do dia
28 de abril, terça-feira. declaro abertos os nossos traba
lhos..
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A reunião desta manhã está destinada ao debate de
três temas: salários, jornada de trabalho e locação de
mão-de-obra.

Iniciaremos com um deles e passaremos, em seguida,
aos outros, se os 81'S. Constituintes entenderem que seria
a forma mais razoável de debater os três temas.

Começaríamos pelos salários.
Antes, vamos mandar proceder à leitura da ata da

.reunião de ontem.
(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Oampos) - Registro

.a presença do Presidente da Comissão Temática da 01'
dem Social, o nobre Constituinte Edme Tavares.

Dando início aos debates sobre as questões dos sa
lários, deixo Iívre a palavra. (Pausa.)

concedo a palavra ao nobre Relator Mário Lima.
O SR. RELATOR (Mário Lima) - Sr. Presidente e

.Srs. membros desta subcomissão:
O tema é salário, e chamamos a atenção para alguns

aspectos peculiares: o salário mínimo, salário noturno,
13.0 salário, parece-me que a proposta que o DIAP apre
sentou - DIAP que é uma instituição suprapartidária e
que vem fazendo um trabalho constante e sério é, a meu
juízo, a que reúne o maior número de opiniões coinciden
tes - que o DIAP já distribuiu para todos nós a sua pro
posta, espero fazer o meu trabalho calcado nas proposi
ções desse órgão. Como disse e repito, a proposição do
DIAP representa a opinião de todas as centrais sindicais,
das confederações dos trabalhadores e dos milhões de
sindicatos filiados a essa instituição.

Quero até aproveitar esta oportunidade para fazer um
apelo ao Dr, Ulysses Riedel, que se encontra presente
neste plenário no sentido de fazermos um trabalho de
soma de esforços, De forma que é do conhecimento de
todos a proposta do DIAP e pretendo apresentar a V. Ex.as

um trabalho que será baseado nestas proposições.
Era isto o que eu gostaria de comunicar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Continua

livre a palavra para quem quiser manifestar-se sobre a
questão salarial. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre COllS,tituinte Célio de
Castro.

O SR. CONSTITUINTE CÉLIO DE CASTRO - Sr. Pre
sidente, entendo que esta questão do salário mínimo é
fundamental e díz respeito aos direitos dos trabalhadores
e jamais poderia ser encarado e analisado sob o ângulo
exclusivamente técnico, como já disse aqui, baseado em
cálculos estruturais de economia. Além dos cálculos da
economia, há duas vertentes que balizam a instituição do
salário mínimo e que são muito importantes e devemos
tê-los em mente para entender o alcance do Direito do
Trabalho.

A primeira questão é social - ver o balizamento. O
salá-rio mínimo é balizado, nitidamente, pela repercussão
dos seus aspectos sociais. Se não incluirmos no salário mí
nimo a característíca de satisfazer à necessidade do tra
balhador e da sua família, e isto transposto para o plano
objetivo das relações sociais, é possível que continuemos
convivendo com essa anomalia em que o salário mínimo
inadequado, fixado sempre num teto mais baixo, possa
ser fator de desagregação social. Citei aqui, no debate
com o Dr. Ulysses. Riedel, trabalhos com metodologia ex
tremamente corveta que nós, da área de saúde, da ãvea
sindical, temos tido a oportunidade de produzir, a par
tir do trabalho pioneiro do Professor Valter Lessa, em que

estabelece uma correlação nítida entre o salário mínimo
e a mortalidade infantil. !s,to é, exatamente naquelas oca
siões da nossa História em que o salário mínimo esteve
mais elevado - e aí se cita, comparando entre 1961 
comparativamente, a mortalidade infantil foi a mais, bai
xa de todas as ocasiões no Brasil. Em 1961, somente para
lembrar, foi na época em que o movimento sindical obte
ve o maior grau de liberdade dada à conjuntura política
que, então, enfrentávamos.

Em 1961, os trabalhadores reivindicaram de maneira
mais firme e mais categórica, com um espaço maior e li
berdade e conseguiram o maior salário minimo da Histó
ria que, no trabalho eu cito, correspondeu ao menor índí
ee de mortalidade infantil do País.

Posteriormente, muitos trabalhas compararam o sa
lário mínimo com a nutrição, com a expectativa média
de vida, com doenças relacionadas àqueles componentes
que nós temos colocado aqui como necessários à concei
tuação do salário mínimo: transporte, lazer, nutrição etc.

EsiS'es trabalhos mostraram, também, da mesma for
ma do trabalho pioneiro da Cidade de São Paulo tgual
rcl~~. '

E?tão, este aspecto social do salário mínimo, gostaria
de deixar bem ressaltado, para que nós colocássemos ela
ramente, que o salário mínimo deve levar em conta ~stas
condições fundamentais: alimentação moradia vestuário
higiene, transporte, educação, lazer, 'saúde e previdênci~
social. Dentro deste ângulo também, é pertinente colocar
que o salário mínimo, necessariamente, tem de ser uníã
c~do.. ~ão se p_ode mais conviver com eS~8: anomalia que
díscrímina regioes, fazendo com que o salário mínimo seja
um em determinada região e venha a ser diferente em
outra. Neste sentido, há necessidade da unificação. E, quan
?~ se coloca dentro da perspectiva social que analiso aqui,
e Importante que a definição do salário mínimo não fique
adstrito apenas ao Poder Executivo, mas passe para o ãmbí
to do Congresso Nacional, isto é, o Congresso Nacional é
que vai determinar o valor normal do salário mínimo,
levando em conta todos esses aspectos sociais e econômicos
que ora analiso. Então, a importância de o Congresso
Nacional determinar o teto de um salário mínimo o valor
do salário mínimo é mais fundamental. '

Quando analiso as questões econômicas as questões
sociais do salário mínimo, evidentemente que o salário
mínimo não é uma conquista neutra dos trabalhadores
está situado num contexto político amplo, tanto que se nó~
pesquisarmos a história do salário mínimo, nós verificare.
mos que ele já foi capaz de derrubar Mínistros que ele já
foi capaz de propiciar o manifesto de coronéi~ Então o
salário mínimo é, realmente, uma questão política e d~ve
ser encarada sobre esse ângulo. Por isso, acho muito pertí
n~nte a sugestão de que ele seja fixado pelo Congresso Na.
c!onal, porque o Congresso Nacional é o instrumento polí
tíco maior dentro dos poderes da República e aí poderão
os trabalhadores colocar, de maneira mais clara e mais
nítida, as suas reivindicações.

A conceituação do salário mínimo, tomada sob essa
tríplice visão de envolvimento de fatores econômico social
e político, e. gostaria de ressaltar que é importante ~ssegu.
rar, no carater de complementalidade do salário minimo
~ questão do salário-família, que hoje é pago com quantia~
IrrISÓrIaS e que, na proposta do DIAP que subscrevemos
o salário-família passaria à razão de 20% do salário míni:
mo e alargaria a faixa, ficando: filho menor de 21 anos e
depedente menor de 14 anos.

Outra questão complementar que achamos de funda
~ental ímportãnoía é o salãrío noturno. Tenho experiências,
ja partícípeí e~ pesquisas sobre o salário noturno e é
importante verífícar que o desgaste produzido pelo traba-
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lho noturno é muito grande. Já tive a oportunidade de tra
balhar durante 20 anos em serviço noturno e, no correr
do tempo, observamos várias manifestações, no trabalha
dor, que aparecem em função do trabalho noturno. Então,
neste sentido, reduzir o trabalho noturno e aumentar o seu
ganho é uma proposta mais do que razoável.

Finalmente, um direito já consagrado na prática sala
rial brasileira, que é o 13.0 salário, com base na remunera
ção integral e pago em dezembro de cada ano.

São quatro propostas, Sr. Presidente: salário mínimo,
salário noturno, salário-famílía e direito ao 13.0 salário,
compõem um todo, num conjunto harmônico integrado,
que visa assegurar ao trabalhador a base econômica e so
cial, para que ele possa ser resgatado na sua cidadania.
Porque, se não houver essa base econômica e social, possi
velmente, teremos no texto constitucional apenas alguns
ornamentos em relação aos trabalhadores, se não fixar
mos de maneira clara e inequívoca a base econômica e so
cial sobre a qual se assenta o seu trabalho. Por isso que,
mui sabiamente, na proposta do Movimento Sindical, o
salário mínimo tem um grau de prioridade maior, vem em
primeíro lugar, como que justificando o embasamento nor
mal do trabalho, isto é, aquela base material e econômica
sem a qual todas as outras questões serão meros orna
mentos.

Assim, Sr. Presidente, deixarei clara a minha posição
a respeito desse aspecto do salário mínimo e gostaria real
mente que a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, que se tem mostrado tão capaz e
tão sensível nesse ponto, a entendesse. É o aspecto mais
relevante e mais importante do direito dos trabalhadores.

Muito obrigado.
O SE. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Continua

livre a palavra. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Augusto Car
valho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO 
Acho que a colocação do nobre companheiro Célio de Cas
tro foi muito abrangente. Concordo plenamente com o que
ele abordou.

Acho que o ponto principal da fixação do salário míni
mo pelo Congresso Nacional é exatamente o que, hoje,
vemos - o desrespeito, pelo próprio Executivo, aquilo que
está assentado na legislação.

Sabemos que a variação do salário mínimo nos últi
mos anos atingiu, em plena vigência do palno cruzado, o
valor mais baixo, talvez da história do salário mínimo e
foi exatamente no ano passado. Então, como temos hoje
uma legislação que, se fosse cumprida, a nível de mercado,
preenchendo a cesta básica que deveria ser suficiente, o
salário mínimo, segundo o DIEESE, teria de ser da ordem
de Cz$ 7.500,00. Ora, quando o Governo fixa esse salário
mínimo em CZ$ 1. 400,00 - vamos ter um reajuste a 1.0
de maio - ninguém sabe quais são os critérios, este ponto
de que o Célio de castro tratou é muito importante.

Também apoio a proposta do DIAP sobre correção do
salário. Segundo a aspiração do Movimento Sindical, vemos
que, hoje, os banqueiros conseguem ter margem de lucro
embutida na taxa de inflação do mês, com os spreads, as
taxas de juros sempre preservadas das perdas da inflação,
assegurando a lucratividade, e o trabalhador não tem nem
a perda compensada, muito menos qualquer ganho real
de salário.

Então, acho que essa reivindicação do Movimento Sin
dical, da escala móvel de salários, para nós, muito sígnlfl
ca, principalmente numa conjuntura incerta como esta, de
perspectiva de inflação de até 500% ao ano. Mais do que

nunca é importante nosso apoio a essa proposta de reajus
te mensal de salário e a fixação pelo Congresso Nacional,
e não pelo Executivo, do valor do salário mínimo, de for
ma que a distribuição de renda, a alteração desse modelo
econômico, altamente concentrador, que existe no País
ainda, hoje, seja gradativamente substituído por uma nova..
política que atenda aos interesses sociais do nosso povo.

Queria apoiar a proposta do DIAP, de correção mensal
do salário e a fixação pelo Congresso Nacional do valor
do salário mínimo, para que a própria legislação, resul
tante desta Constituinte, venha a ser cumprida. Porque o
maior desafio que enfrenta esta Constituinte é elaborar
um conjunto de leis que venha a ser cumprido, venha a.
ser auto-aplicável. Essa frustração que existe hoje, de
boas leis para serem desrespeitadas pela própria inicia
tiva do Governo, não podemos admitir. Não estamos aqui
para coonestar uma farsa, trabalhar no sentido de ela
borar novas leis, para que elas venham a ser descumprídas
novamente no futuro do Pais.

O PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a pa
lavra ao Deputado Oswaldo Bender,

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO BENDER - Sr.
Presidente. Srs. Constituintes Membros desta Subcomis
são:

Se falarmos em salário mínimo, temos que partir de
um princípio que é o mínimo dos mínimos, por isso ele
já tem essa denominação. Vejo, com alegria, algumas ca
tegorías conseguirem como mínimo um pouco mais, cinco
mil, seís mil, dependendo da categoria. Não queremos
dizer com isso que seria o suficiente. Agora, eu queria
levantar um problema que merece a consideração e a
atenção desta nossa Subcomissão.

Represento aqui uma região composta de pequenos
proprietários rurais. Se eu disser a V. Exas. que eles vão
à sua terra, evidentemente, um pequeno pedaço de terra,
e que nenhum deles tira meio salário mínimo, em média,
durante o ano, talvez. Não me acreditem, mas está lá para
quem quiser analisar. E com eles trabalhando 10, 12 e 15
horas por dia, sou testemunho disso. Por quê? Porque
uma coisa sempre depende da outra. Devido à política
agrícola, que existe no País, que não dá àquele que pro
duz preços fixos, e àquele que compra os produtos, prin
cipalmente os de gêneros de primeira necessidade por
preços menores e esses subsídios devem existir, no sen
tido de que aquele que produz possa ter remuneração
justa. Evidentemente, se não houver um subsídio no meio,
aquele que -trabalha na cidade, nas indústrias, o traba
lhador urbano, vai pagar por isso, vai pagar caro. Então,
não adianta ele receber muito, pois ele vai pagar muito.

Tenho feito intervenções no sentido de que, antes de
tudo e acima de tudo, nós precisamos produzir para ali
mentação; não podemos admitir que um País como o nos
SO continue importando alimentos e subsidiando os pro
dutores dos outros países. Precisamos ter um subsídio para
o nosso trabalhador rural e, em seqüência, nós vamos me
lhorar a situação dele e, conseqüentemente, nós vamos
melhorar a Situação do trabalhador urbano, porque, se
produzirmos algo, precisamos ter compradores. Por exem
plo, nessa jogada, mais uma vez está o Governo a preju
dicar o próprio trabalhador. Por exemplo, um automóvel
paga 62,5% de imposto. E, se hoje as indústrias de auto
móveis dependessem da venda dos seus produtos aqui, no
mercado interno, estariam falidas, estaria o pessoal, mais
do que a metade, sem serviço. A única coisa que salve
essas grandes indústrias é a exportação, devido o alto
preço, porque o poder aquisitivo é mínimo e ninguém
pode comprar um automóvel novo hoje: E o mesmo acon
tece com uma simples roupa, Se o nosso lavrador, o nosso
trabalhador rural não tiver poder aquisitivo, ele não pode
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pagar um preço melhor para bens duráveis ou neces
sários e, conseqüentemente, vai influir na produção, no
próprio salário, no emprego, no mercado de trabalho.
Agora, se deslancharem, se tivermos um grande consumi
dor, com bons salários, em todos os níveis, então nós
vamos ter consumo. E. se tivermos consumo, podemos pro
duzir, porque do nada vem nada. Temos que partir do
alicerce.

Ê muito fácil falar de fatos, como ontem alguém se
referia às grandes locadoras, aos bancos, às firmas pode
rosas. Agora, vamos analisar, também, aquelas microem
presas, que S8.0 dos terços da geração dos empregos, do
trabalho. Por isso mesmo, achamos que, além do salário
estipulado pela categoria, o trabalhador deva participar
diretamente da produtividade, como um percentual refe
rente ao faturamento, que é algo mais. Não podemos falar
só de salários, sem nos esquecer do tempo de trabalho
- tudo isso são fatos ligados a outros. Disse que o nosso
produtor rural trabalha desde o nascer até O pôr-da-sol.
Sou testemunha disso. Não queremos, de maneira alguma,
que isto aconteça com qualquer trabalhador. Nós quere
mos, realmente, que o tempo deva ser de oíto horas diá
rias. Este é o meu ponto de vista.

Assim, concordo, em parte, com a proposta das cate
gorias, mas sugiro um meio-termo. Aliás, apresentamos
projeto neste sentído, em ser a jornada de trabalho de
8 horas, inclusive quatro horas aos sábados, que dariam
,44 horas semanais. É um meio-termo, porque eu antes sou
de opíníão de pagar melhor, de pagar bem. E, sem pro
dução, não tem quem possa pagar bem. Então, essas qua
tro horas semanais deveriam representar mais poder aqui
sitivo, mais rentabilidade para o trabalhador. É neste sen
tido que nós manifestamos o nosso ponto de vista para o
{meio-termo.

Em tudo isso, embora não seja a nossa Subcomissão
que trate de tributos, mas tudo isso influi, porque, já
falei nesses dias, se nós analisarmos a maioria dos fun
cionários públicos, nós veremos que eles são mal pagos.
São mal pagos, e eu estive nesses dias num Ministério,
onde me pediram um trabalho em que pudessem receber
mais. E eu me surpreendi, quando fiquei sabendo que
apenas recebiam CZ$ 1.700.00: me surpreendi, sincera
mente. E também com demissões.

Nós lemos nos jornais que, onde os Governadores as
sumiram, muitos perderam seus lugares. Também nos
preocupa.

Agora, é verdade também, se nós analisarmos onde tem
pessoas demais e onde, de fato, houve esse descuido em
'repartições, mas seria doloroso deixá-los sem trabalho.
Então, é preciso que as autoridades se preocupem com o
desenvolvimento e geração do trabalho. Precisamos ter
um mercado aquecido, que gere o desenvolvimento, aí, esse
mercado poderá absolver principalmente aquelas pessoas
que estão, talvez, em funções públicas mal remuneradas
'8 que possam receber mais e que possam, desta maneira,
melhorar a sua situação.

Em síntese, seria este o meu ponto de vista, ainda
incluindo que tudo isso emana de uma educação. Como
eu disse, o salário mínimo é o mínímo. Agora, se a pessoa
tem oportunidade de r-eceber educação, desde cedo edu
cação para todos, então, também nós vamos retirar da
miséria muita gente. Sem educação, o que poderemos es
perar?

Era isto, Sr. Presidente, o que queríamos dizer no mo
mento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte EdmillSon Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM - Sr.
Presidente, hoje nós temos três assuntos a debater. E eu
me lembro que, em última reunião, com relação ao me
lhor ordenamento dos debates, nós estipulamos um tem
po para cada orador de três minutos para fazer o seu po
sicionamento. E, neste sentido, teríamos que chegar aqui
a uma proposta para _garantir, na mínha opinião, que
esses três temas, hoje, sejam debatidos. Ou nós abrimos
um maior espaço para os Constituintes falarem sobre os
três assuntos, ou nós subdívídímos o tempo que temos
para fazer debate e, no período determinado, debatería
mos um assunto somente, garantindo os três minutos
para cada Cons-tituintes fazer sua intervenção.

Gostaria que os companheiros observassem qual se
ria a melhor proposta de funcionamento, para nós po
dermos dar um ordenamento e os debates fluírem de uma
maneira normal, de uma maneira mais coer-ente.

O SoR. PRESIDENTE (Geraldo campos) - Atendendo
à proposta do Constituinte Edmilson Valentim, nós que
ríamos consultar à subcomissão sobre a conveniência de
que os três temas que foram estabelecidos como razão
do debate de hoje, o salárío, a jornada de trabalho -e lo
cação de mão-de-obra, fossem tratados conjuntamente
pelos Constituintes em suas falas; ao mesmo tempo, abor
dariam os três temas, de maneira que nós pudéssemos
aprov-eitar o tempo e cumprir o elenco de temas que fo
ram -aprovados pela subcomissão.

Alguém quer fazer uso da palavra, a propósito?

Tem a palavra o Constituinte Juarez Antunes,
O CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - 8r. Pre

sidente, colegas Constituintes, eu estíve ausente por al
guns dias desta subcomissão e da Câmara, uns sete ou
'Oito dias, em virtude da campanha s-alarial dos trabalha
dores da Companhia Siderúrgica Nacional e Fábrica de
Estruturas Metálicas, também estatal, em Volta Redonda.

Queria fazer um relato do que se passou 'em nossa
greve, porque engloba muito daquilo que vamos discutir
na proposta do Edmílson.

Nós, os trabalhadores de Volta Redonda, entramos
em greve na quarta-feira, em virtude de uma intransi
gência terrível, não se podia dar nada. Depois de quatro
dias de greve, chegamos à conclusão que se podia dar.
Então, é para se ver como essa arma legítima dos traba
lhadores é importante e dev-erá entrar na Constituinte
em toda a sua plenitude o direito de greve para todas as
categorias e sem nenhuma intervenção de órgãos do Go
verno, Ministério do Trabalho, como íntermedíadores, por
que é sabido que a Justiça Tmbalhis,ta não é imparcial;
a Justiça Trabalhista se atém a detalhes, como sentar
numa mesa de negociação, com paletó e gravata, falan
do na dignidade da Justiça, ou cobrando a dígínídade da
Justiça, como nos disse o Presidente do Tribunal, quando
nós sabemos que exatamente são os homens de eolarínho
'branco e gravata que mais maculam, que mais! eonspur
gam a integridade da Justiça.

Pois bem, Volta Redonda deixou de produzir, durante
4 dias. Nem um quilo de aço foi produzido, nem um ca
minhão, nem um vagão entrou ou saiu de Volta Redonda
carregado de aço. A empresa pe-rdeu durante quatro dias,
prejuízo dir-eto, não contando os prejuízos subseqüentes,
pois a indústria siderúrgica tem prejuízos subseqüentes.
Para se ter uma idéia, ela só volta à atividade normal em
15 dias: os quatro dias representam mais de 4 dias; ela
perdeu 85 milhões, de cruzados por dia, mais de 3 milhões
de cruzados por hora. E, nós, na mesa de negociação, gas
távamos 2, 3 horas, para conquistar um vale de refeição
para os operários das firmas empreiteiras, que traoa
lham dentro da empresa. Uma hora de discussão deve
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dar para pagar todos os vales de refeição. Um vale por
dia, são cinco mil trabalhadores de empreiteiras, deve
dar para pagar por um ano, uma hora só. Mas como a
empresa é estatal e os diretores não vêem saír de seu
bolso o prejuízo, porque não lhes pesa nada. Então, é o
que acontece - 4 dias de paralisação, três itens foram
para dissídio. Nós encerramos a greve sustentando, ga
rantindo um acordo nas questões negociadas e, num
pulo do gato, deixamos a Justiça, que só juLga greve ile
gal, de calças na mão, porque encerramos a greve antes
do julgamento, garantimos aquilo que arrancamos com
a força da greve, e o que o Tribunal der agora, em ter
mos de produtividade, em termos de reajuste além desse,
porque esse está garantido. E, o que os companheiros
aqui não sabem, o dito "Pacotão", que é um decreto do
Gen3ral Figueiredo, de dezembro de 83, que extingue be
neficios de trabalhadores das estatais, admitidos dali para
cá, este foi para julgamento. Mas com a greve de Volta
Redonda, no lado prático, derrubamos o decreto. Falta
apenas a Justiça Tra;balhista derrubá-lo, orficialmente.
Mas está, na prática, derrubado com o reajuste salarial.

Quero relatar, aqui, o que se passa na Companhia
Siderúrgica Nacional, porque, no andar da carruagem
aqui, nesta Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, isso nos será muito útil, e colegas
aqui são afeitos à luta sindical, conhecem isso no Brasil
afora. Até aqui dentro mesmo do Congresso essa, prátíca
é useíra e vezeíra, a locação de mão-de-obra, o aluguel
de homens intermediários, as meninas do cafezinho, lim
peza, manutenção, etc. Então, em Volta Redonda, 5 mil
trabalhadores trabalham para a Companhia Siderúrgica
Nacional dentro desse aspecto de exploração. Eles ga
nhavam esses ajudantes, esses serventes um salário mí
nimo. Nós 'COnquistamos um piso de um e meio salário
minimo além de um vale somente de refeição para o
dia em 'que estiverem trabalhando - o almoço ou se for
à noite o serviço, o jantar. Por que ocorre isso numa es
tatal, como 'a Siderúrgica Nacional? porque os diretores
estataís levam vantagens pecuniárias nesses contratos
com as rírmae empreiteiras, contratos que não passam
pelos olhos dos trabalhadores, pois o c8lpitalismo, é claro,
não permite que participemos dessa fiscalização, mesmo
sendo a estatal um patrimônio do povo. Um absurdo!

Para se ter uma idéia, nesta greve é que nós. fomos
conseguir que os trabalhadores da Siderúrica Nacional e
os seus dependentes tivessem 'assistência médico-odonto
lógica gratuita. IíJ,to será Instalado em três meses, con
forme um acordo assinado.

Então, nós, que somos da Comissão dos Direitos dos
Trabalh8idores e Servidores Públicos, nós que para esta
comissão viemos, por nossa livre vontade e, escolha, por
que tenho 'certeza que, em todos os Partidos, se deu a
escolha - para qual comissão você que ir? - Aqui, se
defende o trabalhador ,e, estou certo, já ouvi f8llar, em
Volta Redonda, que esta subcomissão está indo muito
bem; temos tido até muita, coerência, porque seria um
absurdo viéssemos aqui e não nos preocupássemos. pro
fundamente com os direitos dos trabalhadores, porque
ísso seria uma contradição com o nome desta comissão,
teria que mudar para outra coisa, porque o direito dos
empregadores deve estar lá com Delfim Netto, não sei
onde, mas esta aqui é do D!Xe~to dos Trabalhadores, e
cada um escolheu a sua ComIssao.

Assim esse relato de Volta Redonda dá para ver como
o capitalismo quer privado ou estatal, é tão mesquinho.
Um prejuízo para a Nação incalculável, quatro dias, trens
de minérios composições de minérios paradas nas estra
das de ferró de Minas Gerais para Volta Redonda, navio~
esperando carga, caminhões que não transportavam bobí
nas, tudo por quê? Intransigência em se levar uma nego-

ciação séria. O que nós conseguimos aqui, no primeiro dia
de greve, se eles não quisessem testar a nossa persistência,
nós assinaríamos o acordo e teríamos causado um prejuízo
menor à Nação, um prejuízo legítimo, pois a greve que
não dá prejuízo não é greve, é um piquenique, é um pas
s~io,. é um bla-blá-blá. Po~s nas mesas de negociações os
SIndicatos, hoje em dia, so conseguem alguma coisa, se a
retaguarda for furiosa, porque não adianta "eu dou, eu
quero" e o outro lado, "eu não dou"; que negociação é
essa? É de flmir Pazzianotto. Eu quero, eu não dou; eu
quero, eu nao dou ... Estamos abertos à negociação, aber
tos, incansáveis" - não sei o quê - "até o extremo". Ne
gociar onde um lado pede 120, baixa para 83; depois, aceita
a _proposta do Presidente do Tribunal, de 75, a empresa
nao _avançou nada além dos 10 reais? Isso não é negociar!
Entao, a greve de Volta Redonda foi um sucesso uma vító
r~a polítíca do:s trabalhadores, porque com ~ greve os
SIndicatos, os diretores voltam a entrar na usina, coisa que
a Justiça Trabalhista, numa liminar tinha dado ganho de
causa aos patrões, aos empregadores, impedindo a direção
dos sindicatos de verificar as condições de trabalho dentro
da fábrica, dentro da usina; nós reconquistamos, e isso
deve ter sido muito triste para a Justiça Trabalhista, que
concedeu, a Justiça Comum, um absurdo, até que a Justiça
Comum concedeu uma liminar, impedindo a entrada dos
diretores na fábrica, quando já tinhamos isso no acordo
vigente, que termina a 1.0 de maio. Mas reconquistamos
isso, dois inquéritos administrativos foram arquivados
contra diretores do Sindicato, não por improbidade no tra
balho, nada disso; só porque faziam política sindical. Volta
Redonda tem uma Caixa beneficente, de 33 mil sócios 
ela foi criada em 1963; atravessou a ditadura com seu esta
tuto draconiano incólume, chegou-se até agora. Há dez
anos, vínhamos lutando para que essa Caixa se democrati
zasse. Democratizar como? É simples! os 33 mil sócios,
se um dia pudessem chegar numa assembléia da Caixa,
tirando os m?rtos do cemitério, os doentes do hospital,
parando a usina, todo mundo ir para uma assembléia, o
voto do Presidente da Siderúrgica Nacional seria maior do
que os 33 mil. Do Rio de Janeiro, ele ligaria para Volta
Redonda: vote sim, vote não, vota todo mundo. O Conselho
da Caixa é da mesma forma, voto majoritário da Siderúr
gica Nacional, e a Caixa tem dois planos de benefícios, um
criado com a própria fundação da Caixa, em 63, e o outro
plano, mais vantajoso, chamado Plano Novo, criado há
mais ou menos oito anos, quando os primeiros marajás da
Siderúrgica Nacional completavam seus 30 anos de casa
e queriam aposentar-se. Então, esses marajás criaram um
plano novo, porque ninguém pode sair para entrar no
INPS e ter o salário rebaixado, e o marajá ia ter uma
tristeza danada, porque se chega a 16 salários mínimos,
por aí. Eles criaram, então, um plano novo, a eomplemen
tação salarial, mas não divulgaram para os pequenos, os
humildes trabalhadores. Os marajás criaram um plano para
si, conchavaram entre si por telefone, tranqüilamente, esse
é o bom, foi criado para nós, e entraram no novo e fechou,
não entra ninguém mais. Os operários ficaram a chupar
dedo e a ver navios. Assim, há quase 10 anos nós estamos
querendo mudar, e mudamos agora, com essa greve. Foi
uma abertura democrática nesse estatuto. Durante 90 dias,
os trabalhadores que quiserem optar por um plano ou por
outro terão esse direito democrático.

Um outro ponto ditatorial: quem tivesse que entrar
na Siderúrgica Nacional, ser admitido, como empregado,
teria que ser sócio da Caixa; quem quisesse sair da Caixa,
teriã que sair do emprego. Um absurdo do outro mundo,
num país democrático! Então, conquistamos isso agora.
Entrar para a Caixa, ou sair da Caixa, ou permanecer na
Caixa, não se condiciona ao emprego na estataL

Então, eu queria colocar os companheiros a par disso
para que, quando nós caminharmos nas discussões, enten
damos esses pormenores que ocorrem por este Brasil
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afora. A corrupção em Volta Redonda ainda permanece
nos contratos com as firmas empreiteiras, sobretudo pode
rosíssímas, como a Norberto Odebrecht, que tem dedo. de
ministros, e outras criadas em Volta Redonda. Os superm
tendentes fazem esses contratos com empreiteiras que nas
cem em mesa de botequim. Cria-se a empresa, entra-se com
o dinheiro para comprar as ferramentas, e daí a pouco ~la
é poderosa. O diretor administrativo da Cia. Siderúrgl?a
Nacional, o homem forte da empresa, é o Juvenal Osórío.
Diga-se de passagem, eu não sou defensor de empregador,
mas tem-se que também falar a verdade: Juvenal .O~ono
é apolítíco, um grande economista, um grande adrnínístra
dor, sobretudo honesto. É o Presidente mas quem .m.anda
na direção da Siderúrgica Nacional é o diretor adml~ll~tra
tivo parente do General Hugo Castello Branco, Ministro
da I~dústria e do Comércio, que também se dá à prática de
especulação imobiliária. Eu quero, na próxima semana,
trazer documentação de atos desse ministro, comprando
fazenda em Volta Redonda e vendendo duas semanas de
pois para a Caixa Econômica Federal. A ocupação da Divi
néía, terreno em Volta Redonda.

Então, é o que eu tinha a dizer, neste ponto.
. Depois eu passarei aos colegas o acordo que nós fize

mos, deixando pendente no dissídio o "pacotão", o reajus
te acima dos 10% reais, se der menos a empresa completa,
se der mais, a empresa dá o resto; e a produtividade, que
no Tribunal não passará de 4% mesmo. Então, suspende
mos uma greve vitoriosa, avançamos na escada, galgamos
mais um degrau na escada do sindicalismo atuante, segu
ramos aquilo e estamos em condição de avançar mais. E
o que cair na rede no Tribunal lá no Rio de Janeiro, é
peixe.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM 
Gostaria de, rapidamente, já que, na penúltima reunião, fui
indicado para representar esta Subcomissão perante a
CSN, acompanhando reivindicações dos trabalhadores, que
ria fazer relato muito sucinto, muito rápido, já que o nobre
Constituinte Juarez Antunes colocou os andamentos, inclu
sive, de valiosos subsídios e temas muito vivos, que est~

mos discutindo aqui nessa Subcomissão. Então, nesse sentí
do, eu gostaria de informar que, chegando à Companhia
Siderúrgica Nacional no sábado à noite, os andamentos já
estavam bastante adiantados, as negociações já estavam
bastante adiantadas, inclusive no sentido da negociação dos
trabalhadores do Sindicato Chegamos lá na véspera de
uma assembléia matutina, que seria realizada à meia-noite
de sábado para domingo, e a nossa representação oficial
já tinha sido divulgada pela televisão, pelo rádio. Acon
teceu um fato lamentável que acho que atenta e muito
contra nossa Subcomissão e, principalmente, à soberania
da Assembléia Nacional Constituinte; apesar desta Sub
comissão ter divulgado, ter entrado em contato com a
Companhia Siderúrgica Nacional e nós chegarmos lá para
acompanhar de perto o andamento dos acontecimentos, nós
fomos impedidos, houve uma tentativa de impedimento de
entrada da minha pessoa, para evitar que eu entrasse na
Usina e acompanhasse o desdobramento dos acontecimen
tos, na nossa opinião.

Não aceitamos o impedimento, procuramos entrar em
contato com a pessoa responsável, ela não se dignou a com
parecer ao local onde eu estava presente, à portaria em
que eu estava presente, e eu penetrei, não acatei a ordem
da segurança, da pessoa responsável e entrei ...

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN - Uma
questão de ordem. Eu gostaria de somente alertar todos os
companheiros porque, dada à exigüidade do tempo, se nós
continuarmos com relatos bastante prolongados a respei
to de fatos importantes, naturalmente com todo respeito,
quanto às greves havidas todos os dias, vamos perder o
tempo necessãrío para discutir aquilo que a Nação inteira

está aguardando há tanto tempo, que é o pronunciamento
da Comissão sobre os assuntos definitivos que estão, hoje,
em pauta. Obrigado.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM 
Entendo a preocupação, fui eu, inclusive, que fiz a obser
vação referente ao tempo. Mas só me sinto na responsa
bilidade de dar uma resposta à Subcomissão, já que fui
indicado oficialmente para acompanhar e aconteceu um
fato que atenta, justamente, contra o posicionamento da
nossa Subcomissão.

'I'ermmando, sucintamente, entramos na Companhia
Siderúrgica Nacional à revelia da ordem da pessoa res
ponsável pela segurança e acompanhamos os trabalhos e
as negociações que terminaram, como já foi falado aqui,
já foi comunidado pelo Constituinte Juarez Antunes, que
é o Presidente do Sindicato e que acompanhou de perto
essas negociações.

Só gostaria de deixar essa observação colocada e dizer
que entraremos em contato com a Companhia Siderúr
gica Nacional faremos uma reclamação juntamente com
o Ministro responsável pela Companhia Siderúrgica Na
cional, Hugo Castello Branco, com relação a esse fato
lamentável que aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Antes de
passar a palavra ao próximo Constituinte, gostaríamos de
informar ao Constituinte Juarez Antunes que nós senti
mos a sua ausência, mas compreendemos suas razões de
força maior, o fato de o Constituinte ser Presidente do
Sindicato que se encontrava em greve. Esta Subcomissão
aprovou a manifestação, junto à direção da Companhia
para que não cessassem as negociações, junto ao Minis
tro na Pasta para que não houvesse intervenção de forças
estranhas e a designação do Constituinte Edmílson Valen
tim para que nos representasse junto aos operários em
greve e dizer da nossa alegria com o resultado auspicioso
do movimento grevista dos trabalhadores da Companhia
Siderúrgica Nacional.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dionísio Dal
Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONíSIO DAL PRÁ - Sr.
Presidente, estimados Constituintes. Ouvi com bastante
atenção a explanação dos companheiros Juarez Antunes
e Osvaldo Bender. Queríamos manifestar a nossa satis
fação à classe dos metalúrgicos, aos .tra;balhadores da
Companhia Siderúrgica Nacional por essa vitória alcan
çada.

Prometo, Sr. Presidente, que serei breve. Mas eu que
ria manifestar a minha grande preocupação com a classe
dos trabalhadores rurais porque eu, como um filho de tra
balhador 'rural e, hoje, como.empregador urbano e rural,
vejo que se está fazendo ou se defendendo muito pouco
ou nada o direito dos trabalhadores rurais. O poder de
organização do trabalhador urbano é um, sabemos que
tem todas as facilidades, sabemos que tem apoio, tem os
meios de comunicação ao seu alcance e sabemos que os
trabalhadores rurais não dispõem desta facilidade. E
quando em região evoluída, vamos dizer, como o Rio
Grande do Sul, Santa Oatarína, enfim, o Sul do Pais,
têm condições melhores de se organizarem em classe; sa
bemos que em outras regiões do :Pais eles não têm a mes
ma facilidade, o mesmo apoio.

A nossa grande preocupação é que se olhe para o
direito dos trabalhadores rurais, que são a grande e esma
gadora maioria neste País, porque o trabalhador de roça
tem toda a família trabalhando lá, desds a criança de 5,
6 anos até o velho de 70, 80 anos. Então, vemos que do
amparo que se está dando, que se está procurando inserir
na nova Constituição, até hoje, nós temos visto muito
pouco.
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Apelo para o espírito de compreensão de todos os
nossos companheiros desta Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e dos servídores Públicos, para que faça
mos alguma coisa que venha a melhorar as condições de
vida dessa grande massa de trabalhadores que impulsiona
verdadeiramente este País.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Antes de
passar a palavra a outro orador, comunico que preciso me
retirar, em companhia do nosso Presidente da Comissão
Temática da Ordem Social, o Constituintê Edme Tavares,
para tratar de assuntos de interesse da Comissão. Devo
manifestar-me a respeito dos temas que são debatidos aqui,
hoje, dizendo que mesmo esse salário mínimo que, con
frontado com os dados apresentados pelo DIEESE, corres
ponde apenas a uma quarta ou quinta parte daquilo que
seria justo, para atender o total das necessidades previs
tas em lei, ainda esse mesmo salário mínimo não é o
mínimo salário estabelecido na escala de vencimentos dos
servidores públicos. Sete dos trinta e cinco níveis dos cha
mados níveis médios, NM, estão abaixo do salário mínimo.
Os servidores recebem complementação salarial para que a
legislação seja cumprida. Então, mal pagos são os servi
dores públicos" ho] e. setenta por cento de toda a categoría
percebe menos de 3 saláeíos mínimos e o grosso está
abaixo de 2 salários mínimos. De maneira que o poder
aquísítívo do servidor público, que já foi no passado uma
casta, andavam, inclusive, bem vestidos, eram até bons
partidos para casamento, hoje o servidor público, geral
mente, se veste da maneira pobre e muitos levam marmita
para a repartição.

Durante os anos do autoritarismo, sistematicamente,
os servidores públicos receberam reajustamentos abaixo
dos níveis de inflação, mesmo dos níveis de inflação sabi
damente não correspondentes à realidade do custo de vida.

Esperamos que no que aqui for elaborado como ante
projeto para a Comissão Temática, haja uma correção
para os trabalhadores em geral e para os servidores públi
cos, também. Esses servidores, desestimulados, mal pagos,
dificilmente serão bons servidores no atendimento ao pú
blico. Muitas vezes, se ouve a reclamação de que quando
um cidadão, um contribuinte vai ao guichê, nem sempre
é bem atendido. Mas é difícil exigir dedicação e boa-von
tade de quem está cheio de problemas devido à carência
em seu lar, devido ao bolso vazio, para atender as míni
mas necessidades.

Esperamos que esse quadro seja corrigido. E, com o
mesmo empenho com que nós nos batemos esse salário
mínímo de fome e esse pagamento, essas escalas de salá
rios dos servidores públicos ainda abaixo do salário míni
mo, nós nos batemos contra o salário dos marajás, contra
os salários de 416 mil cruzados como uma imoralidade,
uma afronta à maioria de nosso povo que, como já foi
dito, tem um terço na miséria e um terço na pobreza.
E eu lhes diria que se esta Carta não puser um fim a
este salário de mara] ás, não corrigir esse salário mínimo,
o mínimo e o máximo, compatível com a realidade de
nossa sociedade, não der passos para uma justa distri
buição da renda, se vier a assinar esta .carta, eu a assina
ria com vergonha.

Tenho esperança que esta Assembléia Nacional Cons
tituinte haverá de corrigir essas injustiças para que todos
possamos nos orgulhar de haver dela participado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Max Ro
senmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN - Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, nos últimos quatro anos, eu
trve a oportunidade de trabalhar no Governo José Richa,
no PMDB do Paraná e a de ter uma visão do servidor

público, uma visão prática porque, como empresário, eu
não teria esta visão que tenho hoje, se não tivesse tido
essa oportunidade de trabalhar no Governo.

A grande realidade na questão do servidor público é
que, sem dúvida nenhuma, a maioria das entidades, seja
em municípios, Estados ou na própria União, encontram
se inchadas com o número de servidores, às vezes muito
além das necessídades do serviço público o que, em con
seqüência dessa quantidade de servidores, resulta nessa
baixa remuneração que, sem dúvida nenhuma, é uma re
clamação muito justa. É importante que, se possível, nes
ta Constituinte, possamos, em plenário, nas diversas co
missões, tentar estabelecer que se limite a possibilidade
do percentual de custeio com pessoal. Porque temos ouvi
do reclamações em todo o Brasil, mesmo em alguns mu
nicípios, hoje, no Paraná, querendo fazer greve, dos pró
prios prefeitos, pela impossibilidade de continuarem ge
rindo a administração pública do jeito que as coisas se
encontram.

Sem dúvida, há necessidade de uma reforma tributá
ria, mas, além de uma reforma tributária, há necessidade
de que haja essa limitação e que se faça, realmente, neste
País, a distribuição de riquezas como todos desejaríamos,
porque se fala muito em distribuição de riquezas, mas,
na verdade, em determinadas situações, o que se pode di
vidir é a própria pobreza e ninguém consegue dividir po
breza. É necessário, realmente, que se faça a divisão das
riquezas, espalhando a manteiga no pão, diminuindo as
diferenças salariais entre o menor e o maior salário das
empresas.

Temos exemplos de países mais desenvolvidos em que
a diferença entre o menor e o maior salário de uma em
presa seria em torno de 10 a 15 salários mínimos e tenho
certeza de que os companheiros da Siderbrás que aqui se
encontr~m sab~m que não existe ali uma diferença tão pe
quena. E provavel que exista nessa empresa uma dife
rença de 200, 300 salários entre o menor e o maior salá
rio da empresa.

Há necessidade de se limitar a quantidade de vezes
de ganho, como há necessidade de uma limitacão no
custeio de pessoal, sob pena de nós inviabilizarmos â admi
nistração pública nacional.

Eu, particularmente, gostaria de me manifestar, di
zendo que a palavra salário mínimo tem sido, realmente,
no meu entendimento, causa até de uma possibilidade
legal de se pagar pouco ao servidor. Hoje, com confiança,
posso dizer que os empresários não teriam o menor re
ceio de ter como piso mínimo de ganho, talvez em torno
de três mil cruzados. Hoje quem não aceita pagar bem e
eliminar esse salário mínimo de fome é o próprio Gover
no, porque inviabilizaria os seus orçamentos, se encarasse
o salário justo ao servidor público.

É muito importante que se reforce, através das ações
desta Subcomissão, o sindicalismo, porque através de uma
fortífícação do sindicalismo nós obteríamos melhores pisos
salaríaís e não precisaríamos ficar falando em salário mí
nimo, porque realmente, o salário mínimo, segundo a con
ceituação, tanto dos trabalhadores como até mesmo dos
empresários, seria um salário mínimo nacíonalmente uni
ficado, capaz de satisfazer etetívamente suas necessidades
normais e de suas familias, a ser fixado pelo Congresso
Nacional. Na determinação do valor do salário mínimo,
levar-se-ão em consideração as despesas necessárias com
alimentação, moradia, vestuário, higiene e transporte,
educação, lazer, saúde e previdência social. Esta é a visão
do trabalhador, e a visão patronal que s-eria praticamente
a mesma coisa, que seria uma justa remuneração, com a
decorrência da relação de emprego capaz de assegurar a
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satisfação das necessidades elementares do ser humano,
inclusive de sua família.

Acho que não existe dúvida na colocação tanto do
capital como do trabalho, que se remunere bem os tra
balhadores; o que falta é um ordenamento legal que cabe
realmente a nós desta Subcomissão estabeleeermos esse
modus faciendi de como fazer realmente essa distribuição
de riquezas em nosso País.

E nós devemos realmente lutar pela elevação de pisos
salariais.

Na questão do campo, eu sou representante do PMDB
do Paraná, e nós temos milhares, para não dizer, milhões
de bóias-frias no Estado, e não existe nenhum tipo de
manifestação do Governo no sentido de ordenar essa mão
de-obra solta, de estabelecer e de estimular a cooperativa
de mão-de-obra e fazer com que os trabalhadores se unam
de tal forma que possam valorizar o seu trabalho. Isso
realmente se faz necessário, porque nós estamos fazendo
deste País um País de uma pobreza absoluta, com con
seqüêneías de toda a ordem, até na saúde das pessoas,
praticamente inviabilizando uma qualidade digna do ser
humano.

Agora, é importante que nós saiamos do discurso, por
que'o discurso de distribuição de rendas, este eu ouvi mui
to na campanha. Nós temos que traduzir em faros con
eretos esta ação.

E o primeiro exemplo, como citei inicialmente, na mi
nha colocação, é de o próprio Governo deixar de ser pa
ternalísta, um paternalismo doentio, que tem levado o
País às conseqüências que nós estamos enxergando e ven
do.

Citei aqui, em dias passados, que eu tive oportunidade
de presenciar um encontro de secretários de administra
ção de todo o país, em que eles mesmos admitiam que o
regime de trabalho e a quantidade de trabalhadores que
existe nesse País é de todo o ti1>D e de toda a ordem, eu
diria.

Eu me lembro perfeitamente de que um secretário de
Administração, se não me engano, do Ceará, citava que ele
tinha 65 mil trabalhadores no Estado em regime especial,
como se especial fosse não ter prevídêncía, não ter assis
tência médica, não ter 13.°, não ter fundá de garantia,
não ter estabilidade alguma ao trabalho, somente ser fun
cionário público, em regime especial. Especial para a po
breza, especial para a insegurança, porque tenho certeza
de que, desses 65 mil trabalhadores do Ceará, segundo ouvi
o Secretário de Administração desse Estado transmitir,
certamente devem ter falecido muitos deles e não deixà
ram pensões, não deixaram praticamente nenhuma ga
rantia para 'as famíltas.

Então, o Estado tem que parar de fazer política com
contratação desnecessária. Há necessidade de que haja um
critério, para que os servidores públicos possam ganhar
uma remuneração justa, porque é um desejo de rodos nós
que um servidor público perceba um bom salário. Tenho
certeza de que rodos os funcionários também desejam, até
porque também é um bom negócio, porque no momento
em que os trabalhadores deste País receberem. um salá...
rio justo, sem dúvida nenhuma, aqueceria um mercado
de compra dos seus produtos, dos quais eles preferem ne
gociar e comercializar.

Agora o que nós temos nesse País é uma má distri
buição de rendas, que começa pelo Governo e se estende
a toda livre iniciativa e principalmente no campo. Daí a
razão de tanta migração às grandes cidades e tantos bol
sões de pobreza.

Disseram muíto bem os companheiros Dionísio Dal Prá
e Osvaldo Bender que é por falta de uma política agrí
cola no País, que nós, do PMDB, prometemos, em palan
que, e não cumprimos até hoje, e acho necessário se de
termine definitivamente uma política agrícola com preço
mínimo garantido, com juros compatíveis com a atividade,
com uma comercialização orientada, com possibilidade
realmente de o agricultor poder levantar-se e Produzi~
mais alimentos.

Paraná, que é um Estado que produz 25% dos grãos
deste .País, perdeu, nos últimos 10 anos, 100 mil pequenas
propriedades por falt!!' de uma política agrícola, proprie
dades que foram vendidas e absorvidas pelos grandes pro
prietários por falta de uma segurança de uma política
agrícola.

Então, de nada adianta discursarmos, se não ordenar
mos este País, através da agricultura, das linhas de finan
ciamento. Ainda na semana que passou mais medidas
foral? tomadas em apoio à microempresa.'Eu gostaria que
alguem fosse num banco tentar achar esse dinheiro por
que realment,e.esse dinheiro inexiste, ele é prometido ao
Illlcroe~~r~sa.n0' aquele mesmo microempresário que to
mou a ínícíatíva de formar sua microempresa o ano pas
sado e que se_ encontra hoje num dilema até existencial
em que ele nao sabe se a dívida contraída vai absorver
até os seus próprios bens particulares, como a sua própria
casa.

~ós precisamos de 6 milhões de habitações nesse Es
tado, e escutamos, como se fosse uma glória, que para
est:e ano estao programados 250 mil unidades habítaeío
~IS. 250 mil unidades habitacionais não cobrem a migra
çao, havida nos últimos três meses o campo por falta
de uma política agrícola, num ano em que nÓs batemos
rodos os recordes de produção, 65 milhões de toneladas
e o povo morto de tomet '
. Então, realmente temos que ordenar. Esta Constituo
ínta tem uma obrigação muito séria e acho que é muito
unportante que nós viabilizemos o trabalho.

Dias atrás nós díscutímos a respeito da estabilidade de
emprego, eu acho muito importante que até nós possamos
voltar a esse assunto oportunamente, porque se nós condu
zarmos de tal forma que esta estabilização signifique ao
trabalhador aparentemente a garantia definitiva estare
mos, em contrapartida, inviabilizando a geração' de em
pregos.

. f?ou favorável em que não possa existir uma admissão
ímotívada, sou favorável, mas acho que nós precisamos
t~r muito equilibrio nessas decisões, sob pena de ínvía
bilizarmos o .mereado de trabalho.

Então, este é o meu ponto de vista, eu gostaria de
externar com clareza, sou contra a idéia de um salário
mínimo e sim a favor de pisos salariais condizentes a uma
sobrevívêncta das pessoas. Acho que o trabalho noturno
tem que ter uma remuneração maior, acho que o salário
familia deve continuar existindo proporcional aos filhos
e uma possibilidade realmente de uma -ajuda ao ganho
familiar, sem dúvida nenhuma sou a favor do 13° salário
enfim, acho que nós vamos resolver o problema'do noss~
País trabalhando. .

. Eu' tive oportunidade, há três anos, de ficar dois meses
visitando o Japão. e lá me surpreendeu que eles trabalha
yam sábado até às 18 horas, e é o País mais rico hoje.
E nós estamos querendo fazer uma semana reduzida de
trabalho, como se a redução de trabalho resultasse num
progresso para este País. Acho que está na hora de nós
agirmos juntos, trabalhadores, empresários servidores pú
blicos e também dirigentes dos órgãos públicos. Porque
nós, há poucos dias, ouvimos que a Siderbrás recebeu uma



178 Quinta-feira 9 DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

injeção de dinheiro por parte do Governo, oriundo do
depósito compulsório, na ordem de 120 milhões de cru
zados, e a agricultura brasileira está quebrando por falta
de 70 milhões de cruzados.

Talvez esse dinheiro até deveria ter sido dado à Sider
brás, mas nós, Constituintes, não tivemos a mínima expli
cação dessa estatal, como é que ela chegou a um déficit
tão grande. Então, nós temos realmente um descontrole
neste País, estatais consumindo o sangue da Nação e sem
o mínimo respeito. Por isso, não conseguimos dar edu
cação ao povo, não podemos dar saúde adequada, não
podemos dar transporte condizente: enfim, não podemos
dar uma qualidade de vida. .'

Acho que devemos ter uma visão global sobre o nosso
País, e esta Comissão, como eu disse muito bem, tem sido
comentada como uma Comissão positiva, em que existe
um desejo de avanço. Acho que nós, que aqui nos encon
tramos, independentemente de condição partidária, pa
trão, empregado, líder sindical, .empresário, todos que
remos um avanço, Só que devemos ser práticos, pro
curando analisar as propostas atentamente, para chegar
ao final do nosso relatório dando evidente contribuição
ao nosso País.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Vou passar

a Presidência ao Constituinte Edmílson -Valentim, a fim
de que eu possa, juntamente com o Presidente, resolver
assunto de nossa Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE «Augusto Carvalho) - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem. Estamos abor
dando vários temas, quando das íntervenções esticando
o prazo que foi regimentalmente colocado em três minu
tos. Para poder me situar, eu quero saber se nós vamos
discutir locadores de mão-de-obra, a que hora, como vai
ser, porque, se não, nós vamos ficar fazendo discurso
também a respeito de vários temas, sem chegarmos a
uma definição de que está programado.

O SR. PRESIDENTE (Edmílson Valentin) - São 11
horas e 23 minutos, o horário de término oficial da reunião
seria às 12 horas. Como nós' temos os temas a discutir e
diversos Constituintes ainda não se manifestaram, eu es
taria propondo que estendêssemos a reunião, no mínimo
até às 12 horas e 30 minutos, nós teríamos daqui até
lá 1 hora e deveríamos, dar a palavra aos Srs. Constitu
intes, por um tempo de 5 minutos e que o Constituinte,
no tempo determinado, fizesse as colocações e o seu posi
cionamento eom relação aos temas aqui já colocados em
pauta. Gostaria de ressalvar que a Presidência vai dar a
preferência aos Constituintes que não se manifestaram
ainda, entendendo que os que já se manifestaram ou se
manifestaram inclusive por tempo mais prolongado que
os 5 minutos propostos pela Presidência. Nesse sentido,
gostaria de colocar essa sugestão aos Constituintes e, se
ninguém tiver objeção a fazer, iniciaremos, os debates e a
palavra aos Constituintes que ainda não fizeram uso da
palavra. (Pausa.)

Concedo a palavra à Sr.a. Constituinte Wilma Maia.

A SRA. CONSTITUINTE WILMA MAIA - Eu queria
dar também o meu depoimento a respeito do salário e
quero concordar...

O SR. PRESIDENTE (Edmílson Valentim) - V. Ex.a.
já estaria fazendo o seu pronunciamento?

A SRA. CONSTITUINTE WILMA MAIA - A respeito
do assunto que deveria estar sendo discutido.

O SR. PRESIDENTE (Edmílson Valentim) - Pedindo
licença à nobre Constituinte, eu gostaria de saber do Ple
nário se não há nenhuma objeção com relação à proposta.
(Pausa.)

Voltó a conceder a palavra à nobre companheira
Wílma Maia.

A SRA. CONSTITUINTE WILMA MAIA - Com rela
ção à proposta do DIAP, concordo, em parte. Gostaria de
consultar o nobre Sr. Relator se vamos ter condição de
escrever uma Oonstítuíção concisa ou mais explicita e
mais ampla em suas colocações, porque, na Constituição
atual, com relação a salário, se diz "Salário mínimo capaz
de satisfazer, conforme as condições de vida de cada região,
as suas necessidades normais e as de sua família".

Aqui, se restringe um pouco, pois não dá um salário
unificado, mas é mais ou menos o que diz a proposta do
DIAP: o salário seria fixado pelo Congresso Nacional, o
que eu concordo, porque seria uma formalidade dar mais
abertura ao povo com relação ao Congresso, porque o
Congresso acataria a palavra dos trabalhadores. Acredito
que daria uma maior abertura.

Mas, vejam bem, na hora que nós colocarmos tudo
que está escrito em relação à proposta do DIAP, que é
exatamente o que está escrito hoje na nossa Constituição,
entendo que o problema do salário não vai ser definido
só pelo que está escrito aqui, vai corresponder muito mais
ao modelo econômico, que é concentrador de renda. É
o problema da própria educação, da conscientização, da
educação política que deve ser dada aos trabalhadores.

Então, quero aqui me colocar favorável, principal
mente com relação ao problema da fixação pelo Congresso
Nacional do salário mínimo. Mas, ao mesmo tempo, quero
que~tionar a "fo;!l?a c?mo vamos escrever, como relação
NaclOpal do salário mínimo. Mas, ao mesmo tempo, quero
tambem, me colocar favorável aos percentuais que são
colocados na proposta do DIAP, com relação a salárío
família e a salário noturno. Acho que devem ser colocados
na Constituição os percentuais, porque aí daria condição
a uma melhor dístríbutção de renda e melhor justiça social
para o trabalhador. .

O SR. PRESIDENTE (Edmílson Valentim) A pa-
lavra se encontra à disposição dos constituintes.

'Concedo a palavra ao nobre Constituinte Levy Dias.
S. Ex.a. dispõe de cinco minutos.

O SR. CONSTITUINTE LEVY DIAS - Sr. Presidente,
Srs. e Sras. constituintes, acho que hoje nós demos um
pMSO muito grande através das palavras de Max Rosen
mann.

Ontem, defendi na nossa subcomissão, a necessidade
de nós fazermos as coisas com bom senso e a necessidade
de assumirmos as coisas do jeito que elas são. Gostei muito
das palavras do Max, porque teve a coragem de dizer que
uma coisa é o discurso da campanha, outra coisa são as
atitudes verdadeiras de Governo.

Acredito que o empresário moderno tem absoluta cons
ciência de que aumentar os lucros da sua empresa em
cima do salário do trabalhador é burrice.

A colocação que fez o Max sobre o Japão, por exem
plo, é algo que merece nossa meditação. Nos países mais
ricos do mundo - também estive no Japão, a convite da
quele governo, durante três semanas, e ontem. citei isto aqui
- uma das coisas que me chamou a atenção foi que a
zíqueza do Pais é construída em cima do tra;balho.

Não temos dois caminhos para sair da crise; temos
um só: através do trabalho, e esse trabalho, no meu en
tendimento, deve ser de mútuo respeito, tanto que foi
dito, ontem, aqui, por um dos conferencistas, que no Japão
o emprego é vitalício. Queira Deus que, um dia, possamos
chegar a esse ponto!

Temos que manter a consciência de que precisamos
vencer os nossos problemas no trabalho.
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..' ~ Eu .ássístí, na semana passada, e acredito que muitos
aqui assistiram a um comentário do jornalista Alexandre
Garéía da TV 'Manchete, dizendo que °Brasil, trabalhando,
ganha um bilhão de dólares por dia; e que o Brasil, parado,
perde 1 bilhão de dólares por dia, e que nós haviamos
acabado de sair de cinco dias de raríado, oQU seja..o Brasil
tinha acabado de perder cinco bilhões de dólares.

Se nós conduzirmos o trabalho da nossa subcomissão,
Sr. Presidente, dentro de um conceito de trabalho e de
respeito ao trabalhador, dando ao trabalhadór não esse
salário m.nímo que ele tem hoje; mas um salário digno,
dando a ele os direitos já adquiridos, dando ao trabalha
dor condições de uma vida' digna, o Brasil só tende a cres
cer, (porque'· as -empeesas irão crescer, pois, à medida
que o homem trabalha satisfeito ele produz mais. Falo
de cadeira,' porque sou um, pequeno empresário, minha
empresa é ruraí, tenho uma granja e tenho nos meus
trabaâhadores- meus amigos. Dou a eles, na zona rural,
todos os direitos que têm os trabalhadores do perímetro
urbano. Todos nossos trabalhadores da granja da zona
rural têm direito a 13.0 salário, têm direito .a férias remu
neradas," têm direito a horas extras e não ganham o salá
rio mínimo, ganham bem mais do que o salário mínimo,
além de moradia, com energia elétrica e água encanada.
Tenho, numa pequena empresa, o resultado, para dizer
hoje, nesta subcomissão, de que, se todo empresário atuar
Desses parâmetros; a empresa 'só tende a crescer e; com
isto, quem vai ganhar é o Brasil.

Fico muito satisfeito em ouvir nas palavras do Max
Rosenmann, do Paraná, porque sou do Mato Grosso do
Sul, do PFL do Mato Grosso do Sul, e sei que os mesmos
problemas, enfrenta, o Paraná. Acho que o Governo pre
cisa descer dos, palanques e atuar; com seriedade, com
responsabilidade. Ontem, eu disse aqui, que vivemos num
País de mentira e mentira. Precisamos assumir .as nossas
verdades. A colocação feita por V. Ex.a sobre o microem
presário; fiz ontem à tarde, aqui, e me referi não apenas
à mentira dos recursos destinados ao mícroempresáríp,
mas às mentiras da queda do custo 'desse dinheiro, porque
o spread baixou. A única coisa' que não interessa ao 'mi
croempresário é o problema' do "spread"; o que lhe ínte
ressa é o custo real do dinheiro, através da correção mo
netária. E não devemos, nesta subcomissão, permitir que
se matem as pequenas e as microempresas, porque, se do
couro sai a correia, nós, devemos manter o couro para °
trabalhador ter a correia.

, O SR. PRESIDENTE (Edmílson Valentim) - Com a
palavra o oonstítuínte Augusto Oaxvalho.

'O 8R. CONSTITUINTE AUGUSTO 'OARVALHO -...::.
Eu queria reafirmar o meu ponto de vista de que ° pro
blema no Brasil' não é que esteja faltando trabalho, que
a classe 'operária seria preguiçosa ou que não estaria.dan
do a sua quota para o esforço do desenvolvimento nacio
nal. Acho que, pelas estatísticas que nós podemos 'trazer,
e são facilmente obtidas essas estatísticas do DIESSE, de
órgão de assessoria do movimento sindical, a relação-hora
de 'trabalro para se obter a cesta básica de sobrevivência
mínima, sobrevivência vegetativa do trabalhador brasíleí
ro é, no sentido crescente - cada vez se trabalha mais
horas .para se conseguir 'obter o feijão, o arroz, aquilo que
é essencial para a sobrevivência fisica, para o trabalhador
continuar a submeter-se à exploração capitalista.

, Existem' segmentos do movimento sindical por maior
organização, 'por maior 'combatividade, como foi relatado
no movimento recente dos companheiros da Companhia
Siderúrgica, Nacional, que tivemos algumas conquistas.
Alguns segmentos sindicais, em outros países capitalistas,
têm .conseguído obter conquistas' de .redução de' jornada,
inclusive a.que.exíste no Japão. 'O Japáo"é uma realidade

sspecíüca; comoé uma "reàlídáde específica o pais escan
dinavo, onde a seguridade social, onde as conquistas. so
ciais, a presença do Estado na saúde, na educação, bem
como os salários indiretos, por exemplo, são muito supe
riores àquilo que existe hoje, em termos de Japão, o mo
delo específícç de capitalismo implantado no Japão. Então,
acro que nós não podemos erigir o modelo japonês como
o ideal, ou transportá-lo para nossa realidade, de forma
mecânica, 'Não é apenas por burrice que o empresário
deixa de pagar melhores salários para os seus trabalha
dores. li; porque faz parte da lógica do çapítalísmo e. do
capitalista, na nossa opinião, a busca incessante de lucros
maximizados., Então, não é por burrice ou por negligência
que 'ele vai pagar melhor 013 trabalhadores. Independen
temente da sua, vontade, a lógíea da concorrência capi
talista impõe a busca do lucro, o máximo possível, e ele
vai descontar em cima do trabalhador. E se o trabalhador
il.?O estíver organizado? Na Constituinte já foi colocado
muito bem' aqui, os representantes. dos grandes emyre
sáríos, naturalmente, estão na 'Comissão' de Ordem Eco
nômica ou em outras comissões,' defendendo os direitos
dos empresários. Acho qúe cabe a nós darmos um salto
de'~qualidade" buscando experiências não só japonesas,
mas de outros pa.ses naquilo que já foi obtido em termos
de 'avanço: de conquistas reais, nos' textos constitucionais
deseus países'. Por isso, a· redução da jornada de trabalho,
que é, realidade' em,outros países; o. problema do avanço
do salário mínimo ou, pelo menos, da busca de instru
mentos que auto-regulem .a aplicação. desse salário mí
nimo, são essenciais Rara dar esse salto de qualidade nessa
relação absolutamente selvagem que existe de exploração
da "Classe trabalhadora no' País. Numa conjuntura de capi
talismo dependente, como é o nosso, de uma complexidade
~~ estruturas, convive' no País relações quase escravagístas
q.e trabalho, corno os bóias-frias; que foi citado pelo Ilus-
!rEl,..~olega Max ~osf!J~a)1n: t '. • ,

" .: O':próprio Es,tado, é, uma colocação que depois nós
gostaríamos de .amplíar, o próprio' Governo remete ao
Congresso Nacional projeto de lei, baixando a idade de
<friãnças; jiara ingressarem no mercado de traoalho, -de
llJ::, anos ;para 12 'anos, como uma forma mascarada de
eíímínar da míséría a infância perambulando pelas cída
dés; mas' é uma· forma mascarada de permitir ao em
presariado 'a superexploração da infância, pagando salá
rios mais baixos; sem nenhúm vínculo empregatício. En
tão, essas realidades, essas -coíocações ttJdM que foram
feitas, de forma brilhante, pelo Colega Max R'osénfnann,
são. procedentes várias, delas: o problenÍ'~ da admínís
tração, da gestão da coisa pública, a corrúpção, o desvio
de recursos para atividades parasítâríãs, que têm íngres
sado principalmente capital financeiro. A distribu"ição' de
renda desses setores parasitários da economia deve ser
feita como capital financeiro, para favorecer a atividade
produtíva, .mas não com: imposição de sacrríeío, ou a es
tagnação dos, horizontes. de . conquístas soeíaís dOS tra-
balhadores brasileiros. ' ,

_ Nós.pemos qu~e ~afirmar o nosso empenho.jna busca
de -soluções constàtuéíonaís que assegurem o mínimo dos
ilil'eitã.s elementares do cídadãó, que é, por 'exemplo, o
díreíto ao emprego: ·e a estabilidade, na nossa opíníão,
está diretamente vinculada a essa. questão, ele tem que
ter o mínimo de segurança 'para exercer 'sua condição de
cidadão, e o emprego é a fundamental, fonte de sobre-
vívêncía.. ' . . , .

, En~ãq, reafirmamos o nosso' nri,ncíPlO da' estabilidade;
como foi discutido, .nae reuniões anteriores, e os pontos
que..foram colocados aquí, hoje. ' ',', '
. ~. • • I I _ • ~ • .' ,.

:.",' D SR. 'PRESIDENTE, (Edmi'lson Valentim) ....!.l'Concedo
a; palavra ao, Constituínte.Juarez,Antunes. .; \
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o SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - Pre
císamos ter muito cuidado com comparações com o Ja
pão, onde o povo tem aquele espíríto brilhante, que devia
ser imitado, o do trabalho.

A nossa Oonstãtuíção deve alicerçar-se no trabalho.
Eu comecei a traJbalhaa: aos 11 anos de idade.

O que acontece é o seguinte: toda uma legi&lação é
voltada contra o W3Ibalhador. O regime capitalista é eon
centrador, ganancioso, espoliador, selvag!elm. os traoa
Ihadores, quando postulam 40 horas semanais, não é por
que sej am preguíçosos; é porque vão ser explorados por
menos tempo. Al<ém daquele ponto de vista nosso, de que
devemos elar mais atenção, ter mais tempo para o lazer,
recreação, atenção à família e tudo ísso,

É sabido que em muitos países do mundo, países em
situação me1:hor que o Brasil, os trabalhadores trabalham
menos horas por semana, têm uma [ornade, de trabalho
menor, e nem por isso OS' países' estão nessa situação
calamitosa em que está o nosso.

O que acontece é que a legislação trabalhista, a Cons
tituição, a essência do nosso regime joga tanta gente nas
grandes cidades a especular, a vender dinheiro, a trocar
dínheíro, a intermediar, que, então, tem pouca gente
tra:balhando. O que não pode acontecer é permanecer ao
jornada de trabalho de 48 horas, porque a coisa não pas
sa por aí, porque há países com 39 horas, 37, 38, 42, 40
e, no entanto, não vão tão mal assim.

Entrando um pouquinho na questão, por exemplo,
dos aposentados deste País. 11: um crime que se comete
contra o trabalhador, uma Nação injusta, uma Nação
que deveria se envergonhar, de rato, de falarmos em 48
horas semanaís ou mais, falarmos em produção, falar
mos em tudo e depois de o aposentado ter cumprido 30,
35 anos de tralbalho, 25 anos em aposentadoríaa espe
ciais, áreas insalubres, vfl.Í o apoeentado para aquilo que
deveria ser o descanso, a tranqüilidade nos últimos dias
da vida, junto à família, vai o aposentado para os
bancos de praça, de jardim, sem nenhuma esperançe,
sem nenhuma alegria. l!'&ses milhões de brasUeiros por
esse Brasil afora, são párias da sociedade, estão abando
nados. Não podem andar porque o sapato está rurado,
a aposentadoríe não é suficiente nem para a alímenta
ção, Então, esses milhões de brasileiros ficam 31bando
nados pelo Brasil afora, em virtude de um-a. legislação
perversa, selvagem, desumana.

Vejam bem, agora, uma demagogia do Governo Sar
ney. Há mais de três meses, f,allou-s.e num piso mlínimo
para os aposentados e pensãonístas de 1 mil e 300 cru
zados, pois se demorou tanto a pagar esses 1 mil e 300
cruzados que hoje eles valem menos que o salário mínimo
de janeiro. Mas, poder-se-á dizer: esse salário vai ser rea
íustedo pelo gatilho. Não interessa.l O salário mínimo
há muitos anos vem sendo reajustado e, no entanto, eBtá
defasado,

No que diz respeito aos aposentados, pensionistas e
viúvas, a Pátria tem obrigação de garantir seus filh06.
A Nação tem a obrígação de garantir esse brasíleíro que
trabalhou de acordo com as normas, com a jornada se
manal, de acordo com as normas da CLT e hoje estã
abandonado nas ruas. Por quê? Por que o salário do apo
sentado é defasado? Lógico, ele não aposenta com o
último salário, e nem aqui nós queríamos isso, porque o
próprio patrono na-s empresas menores, é claro, onde
há o contato mais aproximado com os tr3lballiadores,
esse patronato não veria nenhum problema em aumen
taT ° salário para ele aposentar-se no último dia. Ma$
não importa que a aIpo8entadoria tenha o seu cálculo em
36 meses, 24, 48, 12, não importal O que importa é que

essa média fosse reajustada pelos índíeea inflacionários,
então nós teríamos a tão almejada paridade salarial, en
tre traoalhadores ativos e aposentados. Era o que tinha
a dízer,

O SR. PRESIDENTE (Edmilson Valentim) - com
a palavra o constituinte Célio de Castro.

O SR. CONSTITUINTE OOLIO DE OASTRO - Eu
estou me atendo, exclusivamente, aos assuntos em pauta,
apeln!al8 para reafirmar mínhal posição em relação ao
salário mínimo, que é substantiva, não tem nenhuma
adjetivação, não tem uma relação com o discurso, com
a retórica. Ela se baseia em :fJaJto. Então, a proposta que
eu estou defendendo em relação ao salário mínimo está
contígurada pelas seguintes proposições: salário mínimo
unificado, salário mínimo que, pela abonação devam ser
levados em eonsíderação todos os fatores que determinam
a vida do trabalhador e da sua fanúlia; deve ser objeto
de fixação pelo Congresso Nacional:. Além do salário mí
nímo, defendo as medidas complementares de salário-fa
mília, trabalho noturno, 13.0 salário e reajuste automá
tico de acordo com OS! Indíees de correção do custo de
vida. Então são propostas claras, objetivas, sobre as quais
eu me defino de maneira transparente.

Eu queria comentar, Sr. Presidente, sobre outro item
de pauta que é a questão da locação de mão-de-obra.

Essa questão da locação da mão-de-obra, talvez seja
uma das faces mais perversa do sistema de trabalho do
nosso País.

No meu Estado, nós conhecemos de perto, como essa
questão de locação da mão-de-obra sazonal, aqui no caso,
na agricultura, interfere de maneira dramática nas con
dições de vida dos trabalhadores e na própria situação de
determinadas regiões como o Vale do Jequitinhonha e o
Pontal do Triângulo Mineiro.

Ali se verifica, por época da colheita de grandes plan
tações de cana e de cítrícos de São Paulo, uma fuga de
mão-de-obra de pequenos proprietários que vão a São
Paulo, ficam geralmente seis meses depois retomam. 11:
o tempo que no Vale do Jequitinhonha e no Pontal do
Triângulo Mineiro se chama das viúvas de marido vivo.

Inúmeros e inúmeros trabalhadores são levados em
ônibus, em caminhões em precárias condições para exer
cerem sua atividade por período limitado, pelas condições
sazonais.

O que esse fato gera de perversidade do ponto de vista.
social e de modificações dos hábitos dos trabalhadores e
pequenos proprietários dessas regiões que mencionei é
algo incomensurável.

Então, nesse sentido, o primeiro aspecto que temos
que analisar, no problema de locação de mão-de-obra, é
a questão sazonal. E aí se coloca uma 9uestão que pode
parecer que quando pedimos a proibiçao da locação de
mão-de-obra estamos sendo um pouco utópicos. Como é
que vai ser resolvido o problema sazonal? Claro que não
vai se resolver por uma lei, por uma inserção do tema no
texto constitucional, essa proibição de locação de mão-de
obra sazonal. Evidentemente que essa modificação está
articulada a muitos fatores, como reforma agrária, como
combate a monoeultura, Então a colocação desse fato,
dessa garantia no texto constitucional, acho que é a pri
meira providência para somar àquelas outras, no sentido
de garantir o ooeito 310 pequeno trabalhador rural

Outro aspecto da locação de mão-de-obra se refere
àqueles trabalhadores que têm o exercício do seu trabalho
como locação de mão-de-obra, como Ieasíng, mas de ma
neira ·permanente. São grandes empresas que contratam
serviços de outras empresas através do sistema de leasing
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ou de locação de mão-de-obra permanente. Nesse caso
também vários estudos de movimento sindical mostram
como têm sido descumpridos os direitos elementares dos
trabalhadores nessas empresas, que fazem o Ieasíng per
manente. Eu tenho um trabalho, na nossa área, l~v~ntado
pelo Sindicato dos Médicos, que mostra as COndlç?es de
trabalho do leasing junto às grandes empresas.. Ha. uma
empresa em São Paulo, a SANSIL, que Jaz leasmg Junto
às grandes fábricas montadoras de veículos: c?m? a V?l~s
wagen, etc. Essa SANSIL, hoje, presta asslst~n~la médica
a 700 mil pessoas só em São Paulo, e as condíções de t!a
balho dos médicos, enfermeiros e pessoal da area de saude
na SANSIL é a pior possível inclusive, levando, no ano
passado a uma greve em São Paulo desses trabalhadores.
Eu que~ia abordar esse aspecto da proibição de Ieaslng
ou locação de mão-de-obra, eventual e sazonal, e também
permanente. Essa proibição visa assegurar ao trabalhador
estabilidade e permitir que não seja desumanamente ex
plorada a sua força de trabalho.

Era isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE tEdmilson V~lentim) - Com a

palavra o nobre Constituinte Mário LIma.
O SR. RELATOR (Mário Lima) -:- Sr. Presidente,

companheiros de comissão, cada vez mros_eu me convenço
de que a clareza cOEJ que os .debates !lstao sendo condu
zidos nesta Comissao, nos dá condiçao de preparar um
trabalho objetivo, para merecer o exame, o .9-ebat~ e a
aprovação dos Srs. Eu ouvi, com muita atençao, at7 por
obrigação mas também com prazer, todos os oonstítuíp
teso Sem pretender ser o grande conciliador, .m~ eu nao
vi conflitos, mesmo quando o ilustre Oonstltuínte Leyy
Dias de maneira clara diz que é um empresárío. l!: tão
digno ser empresário, como é digno ser um t~abalhadoI'.
Acho que a empresa é a alavanca do desenvolvímento e:rp
qualquer País, não Importa o regime. Em qualquer pais
a alavanca do desenvolvímento é a empresa. Agora, .0
que se pretende, o que nós trabalhadores, eu ~ou Presí
dente de Sindicato dos Trabalha<;!ores,. o que nos l?r,,:ten
demos? Primeiro, que essa relaçao seia 8; menos. IDJUSta
possível. Agora, há uma realid.ade n~ste 'paIS, o regime au
toritário criou uma série de distorçoes, Inclusive deu lugar
ao aventureirismo no meio empresarial. E essas empresas
de locação de mão-de-obra, são o terreno fá~til para esses
aventureiros. Pessoas sem nenhum compromisso nem com
o trabalhador e nem com a empresa, que procuram entrar
naquele negócio que lhes parece que vai dar um lucro
maior e mais rápido. Tenho uma experiência amarga com
isso. Sou operador de refinaria, comando uma equipe. de
homens. Quando eu saí da Petrobrás, demitido pelo golpe
de 64 e também destituido da diretoria do Sindicato da
empresa, a Petrobrás, na r!lfinarja em que eu trabalhava,
tinha cerca de 10% de mão-de-obra contratada, so para
serviços eventuais. Hoje, a realidade é a seguinte: meio
a meio' metade dos trabalhadores são da empresa e meta
de são'de empresas contratadas. Agora, a própria lei que
instituiu esse tipo de trabalho, a Lei n.o 6.019, é flagran
temente resrespeítada, VI trabalhadores, soldadores che
garem na casa de controle da ~da_de e ped.!r re~to 9-e
comida, porque essas en.!pres~s na!? dao proteç~o, nao dao
equipamento de proteção, nao dao alimentaçao, e nor
malmente há um conlúio entre os donos dessas empresas,
e os dirigentes' dessas empresas contratantes. E o que
é que acontece? Um trabalhador dessas empresas contra
tadas, recebe em média um oitavo do que é pago à empre
sa. Então, num Pais que se diz a 8.a economia do mundo,
de livre iniciativa isso não pode continuar. É degradante
o estado em que t~abalhamesses operários. Eu vi Senhores,
não estou dizendo nada aqui por ouvir dizer. E eu fazia
um apelo aos meus colegas, que ao tirarem as suas comi
das de suas quentinhas que tirassem de maneira cuidadosa,
porque o que eles não fossem comer eu tinha o trabalho

de juntar para distribuir com soldadores se ainda fossem
trabalhadores desqualificados, mas soldadores pedindo res
to de comida porque estavam trabalhando com fome. Isso,
uma empres~ do porte da Petrob~ás t~m.eonheeímento.
Só há duas versões para isso, ou ha muita íncompetêncía,
ou há muita corrupção. Inclusive, numa área períeulosa
como é a refinaria de petróleo, eu assisti o seguinte episó
dio. Um trabalhador andando com o maçarico aceso. em
torno da sala de controle, e eu que era o responsavel
pela operação da unidade, saí as carreiras: amigo, que lou~
cura é essa, eu lhe disse, o senhor nao sabe que aqui
não pode? E ele me disse que o encarregado da segurança
havia delimitado a área, mas por falta de conhecímento,
o operário pegou a mangeíra com o maçarico e saiu da
área de segurança para pedir~que o se~ colega ace~d~s~e
o maçarico. Sr. Presidente, nao guero m~ocar p~i",:lleglo,

mas a condição de Relator, se nao me da prívílégío, me
dá prerrogativa de usar o tempo em dobro, que me per
mite, nessa troca de impressões, executar melhor o meu
trabalho. Vou ser breve. Quero dar aos Senhores, aos meus
companheiros de Comissão um depoimento que vi, o que
ninguém me disse, e então vou lutar com todas as minhas
forças para impedir esse tipo de trabalho. Talvez .come
tamos algumas injustiças, mas está provado que a Ieí neste
País ou ela proibe porque se admitir, há abuso. E esse
trabalhador vai trabalhar numa área periculosa e não é
preparado, ~le vai trabalhar numa área altamente insalu
bre e não lhe explicam, e estão freqüentemente morrendo,
porque não têm noção. No entanto, os trabalhadores de
petróleo são considerados como de atividade essencial e
proíbidos de fazer greve, mas os que vão trabalhar nessa
área não recebem instruções, da periculosidade e da insa
lubridade da área. Esse pessoal dessas empresas contra
tadas vão para ali com fome, sem nenhuma proteção, sem
calçados, sem luvas, sem óculos e isso acontece no Brasíl,
no ano de 1987.

Por isso, meus nobres Pares, acho que nós temos uma
responsabilidade muito grande, não podemos ir para o radi
calismo, porque todo o radicalismo é prejudicial. Mas, este
País tem que criar dificuldades ao aventureirismo empre
sarial, que foi a tônica dos últimos anos, onde o sujeito
tinha proteção do Governo, levantava dinheiro barato nas
instituições financeiras, e se metia a empresário. Nessa
aventura contratava dezenas, centenas de milhares de tra
balhadores, e depois desaparecia. E' esses trabalhadores
não sabiam nem em que porta bater para cobrar os seus
direitos. Por isso é que a nossa opinião é a de que temos
que tomar uma posição firme, sem dadícalísmo, atendendo
às pecularidades culturais, de tradição de nosso Pais. Nós
temos que buscar experiência em outras nações, mas criar
um sistema. Não adianta, não se muda a índole de um
povo com decreto. Quem pretendeu fazer isso fracassou.
O brasileiro tem a sua índole. Tenho uma profunda admi
ração pelo povo japonês, acho que é um povo que merece
todo o respeito, e concordo com o ilustre Constituinte
Levy Dias. Qualquer regime, qualquer sistema que não
baseia a sua ação no trabalho, fraeassa. E como disse o meu
querido companheiro sindicalista, que começou a trabalhar
com 11 anos, essa é a média do brasileiro. Eu começei
com 10 anos, era caixeiro de lojas no interior. Mas o ideal,
é que, nos dias de hoje, só permitamos que a criança ~rab~

lhe a partir dos 14, anos, porque o Estado tem obrigação
de dar educação e assisti-lo até os 14 anos. Eu e você, meu
companheiro, permita-me que o chame de você, pois tam
bém sou dirigente sindical, devíamos ter tido do Estado
condições de só começar a trabalhar depois dos 14 anos,
porque muitos que começam como nós sucumbem, porque
são crianças que não se alimentam, e deixam de cuidar
de sua preparação.

Era o que 'tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edmilson Valentim) - Como

qjá foi dito aqui, entendo que não há outra maneira, outro
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sistema que não coloque o trabalho como centro produ
tivo, inclusive como modo de desenvolvimento da sua
própria sociedade. Porque, como já foi dito aqui, também,
o brasileiro é um povo muito trabalhador, trabalhador por
excelência, e em vários momentos, em várias instâncias,
ele trabalha demais.

Trabalha demais e já tivemos a oportunidade de acom
panhar, aqui, alguns depoimentos de categorias que traba
lham além da já estabelecida pela atual Constituição, que
'é 48 horas, jornada de trabalho esta, que só há em muitos
poucos países ou que não há em nenhum outro país do
mundo. A maioria dos países em desenvolvimento, países
desenvolvidos, como já foram citados exemplos de com
paração, não têm essa jornada de trabalho. E a jornada
de trabalho, na minha opinião, está ligada à questão da
estabilidade no emprego, está ligada à questão de aumen
'tal' o número de empregos.

.Nós, ontem, .tívemos uma bonita exposição do OVIP
(?) sobre a questão da Informática e da Automação, e
"Vimos que no desenvolvimento da nossa sociedade, a tec
nologia permite aumentar a produtividade, permite au
mentar o desenvolvimento do processo tecnológico da Eco
nomia e, com isso, dá para se garantir, pelo lado técnico do
desenvolvimento, a questão dos direitos sociais, com rela
ção a estabilidade no emprego, à jornada de ~O horas.

E achamos, também, que há um lado, que é o do desen
volvímento social da nossa sociedade. A diminuição da
Jornada de trabalho está ligada a dar condições, hoje, de
um trabalhador descansar, a dar condições ao trabalhador
de ter mais tempo para se dedicar à família, de ler um
jornal, dar mais tempo de ete se desenvolver 'politicamente,
quer dizer, acelerar aínda mais.o processo de desenvolvi-
mente que esse trabalhador vem adquirindo. ' ,

E acho que isso é um contexto, um contexto científico
do desenvolvimento da sociedade humana, A cada momen
tó científico do de.senvolviII).ento da sociedade humana.
A cada momento que passá, Q ppvo, os t,raballtadores, vão
se conscientizando ,é se' organizando, e vão à"procura.· de
uma soeíedade que diminua as 'contradíções socíais. " .

Então, sou da opinião que, hoje, rio momento em que
vivemos, o momento em que se discute essa nova Consti
'tuinte, ela, tem que atender a esses preeeítos, ela tem "que
atender a essas reivindicações, que não são reivindicações
casuísticas, são fundamentadas numa realidade inclusive
'histórica, numa realidade social do nosso Pais, e em uma
realidade' que faz parte, também, da própria evolução da
conjuntura do mundo, de uma 'maneira geral. ' "

Então, a questão da jornada de 40 horas, hoje, é uma
das propostas mais legítímas, um?o das propostas 9.ue vêm
atender a esse anseio do .povo trabalhador e que nao entra
em contradíção com o desenvolvimento da nossa indústria,
c0D::! o desenvolvimento. das empresas.

Na questão do salário mínimo, também concordo, com
os companheiros, conforme foi colocado aqui;' só tenho
uma dúvida que; nos debates, vou procurar esclarecer: se
nós definimos pelo Congresso Nacional, ou se se define
pelos órgãos governamentais acoplados, ouvindo a enti
dade representativa dos trabalhadores. '

Gostaria de colocar aqui, também, que' é' necessário,
na questão da mulher, na questão de garantir a igualdade
salarial - salário igual para trabalho igual - achá impor
tante que i~so esteja consoante para a nova Constituição.

. O salário noturno, também; propomos e acreditamos
que, à noite, por ser uma modalidade de trabalho mais
penoso, que esse trabalho seja melhor remunerado: '

A questão das férías, entendemos, hoje; que, quando se
!ala"em férias, e férias é um período de descanso-do tra
balhador, de se garantir que -ele realmente descanse nesse

período. Nós temos uma experiência de que trabalhadores,
para suprírem suas necessidades, vendem as férias, e, den
tro da sociedade capitalista em que vivemos, ao nível de
tensão, nível de exploração, é necessário que o trabalhador
tenha esse período de descanso, e, para isso, acreditamos
que uma proposta que sai do movimento sindical, que é
a de férias com remuneração em dobro, é uma proposta,
na nossa opinião, justa, de se garantír que ele exerca real
mente esse período de descanso e que, para ísso, tenha
recursos.

Há um tema que está sendo muito levantado, muito
suscitado, e que vamos, com o decorer dos debates, apri
morar mais e chegar a uma avaliação bem real da coisa,
que é a questão da microempresa, como está sendo levan
tada. Acho que" sem dúvida alguma, tem-se que atentar
para esse detalhe, pois temos que dar prioridade ao tra
balho, temos que dar prioridade aos direitos dos traba
lhadores. Temos que marcar, que configurar nessa Cons
tituição, o direito dos trabalhadores. Temos que garantir
um ponto inicial e dissemos, em muitos debates, em muitas
colocações, que a Constituição não vai resolver os proble
mas do País, não vai resolver .os problemas dos trabalha
dores, mas vai dar condições de normatizar direitos, prin
cipias fundamentais, que darão condições a' esse trabalha
dor, de, inclusive, no processo após a Constituinte, lutar,
baseado em um princípio justo na Oenstdtuíçâo, àe melho
rar suas condições de, vida. Então, acho que, na questão
das microempresas, temos que atentar para esse detalhe
que é justo.' _ . _ . '

Agora, rundamentalmente, como princípio, temos que
procurar elaborar esse texto constitucional em cima do
princípio social do direito do trabalhador ter esse parâ
metro como prírre.pío. É nesse sentido que contínuo de";
fendendo a.restabíüdade no emprego, o díreíto de greve.
~ procurar norrnatiz~r ~m cima desse princípio, gàran
tmdo que para a maioria esmagadora dos trabalhadores
sejam eles' urbanos, sejam eles rurais, esses príncíptos se~
[am olhados, sejam utilizados, para poder normatizar os
outros, problemas. Porque, na. sociedade capitalista, no
embate capital-trabalho, o capital leva vantagem em di
v~:r;SQS momentos, em diversas- ocasiões. E nas ocasiões- em
que -nós, técnicos, temos condições de normatizar os' direi
tos .rundamentaía dos trabalhadores, acredito' que, temos
essa- obrigação de fazer. Esta subcomissão, principalmente,
tem. obrigação de olhar, por, esse- princípio 'e, em função
desse parâmetro, procurar normatizar os. outros problemas
fundamentais. '

-:r:emos aqÚi sindicalistas, representantes de trabalha
dores; representantes de pequenos empresáríos' - e, pe
quenos, empresários, com uma: visão social avançada - e,
que têm boa vontade, que têm a intenção de procurar uma
soíuçãd para.essas contradições. Há realmente, ria nossa
opinião, a Intenção, dos constttutntes que aqui se mani
festaram, de solucionar esse problema. Mas, esse mesmo
sentimento, essa mesma 'intenção, na minha opíntão., não
é consoante com a maioria esmagadora do empresariado
brasíleíro. Muito pelo contrário, procura-se, na maíoría
das vezes; extrair-se mais dos trabalhadores.

_Eu procurei dar ênfase e ressaltar o relato do compa
nheiro Juarez Antunes sobre a sua greve, e acho que ele
foi muito feliz quando colocou o quanto o País perdeu,
e' essa quantidade de recursos, se fossem atendidas as rei
vírídieaçôes dos trabalhadores de ouvir e falar, daria pãra
se regularizar ou atender as propostas dos trabalhadores
por n:ais de u~ anp. ' ,

Sãã alguns detalhes concretos para os quais temos
que ateütar,' para. Iegíslar e procurar. elaborar o texto
constítucíonal, . " ," "

De,~ modo que' é esta a contríbuíçâo que' eu gostaria
de, trazer, e, na próxíma rodada, .vou .me ater à questão
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da locação da mão-de-obra que é um problema muito
importante e· que diz respeito, hoje, ao País e aos traba
lhadores.

A .palavra 'continua em aberto, já que foi ::proyad13
ã .prorrogação até às 12 horas e 30 minutos. Entao ainda
temos tempo para proaseguírmoa nos debates.

Com a palavra o Constituinte Augusto Carvalho, que
- havia solicitado anteriormente.

O .SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presidente, vou
repetir em rápidas palavras, reafirman~o ~ colocações
do Constituinte Célio de Castro, que achei mm!o posítrvas,
pois abriu a discussão sobre. qu;estão ~a. loc~çao da mao
de-obra apontada 'pelo oonstítuínte Márío LIma. Mas acho
que o 'trab,alho é a fonte de geração do valor da acumula
ção ·capitalista. E foi exai::y:nente explorando esse trabalh~,

sempre no'campo, aproveitando fatores como a sazon!1h
dade; essa migração permanente que existe nas colheitas
cíelícas que há nas regiões onde ocorre o trabalho volante,
essa exploração dessa migração é uma ativid.ade alta~en~e
lucrativa em que, são mínimos os gastos, sejam eles_ índí
vldualmente ou de uma rede de locadores dessa mão-de
obra que se ~aproveitam para extrair, nos contratos co-~
aqúeÍas grandes empresas agrícolas, a, possíbíltdade ?e alí
tirar uma mais-valia do trabalho daqueles miseraveis que
estão éolocados sob seu controle. E da mesma form~ TI;0
Brasil aqui no setor urbano essas empresas se constítuí
ram, 'à sombra dos privilégios conferidos pelos militares
em plena ditadura foi exatamente nessa; época que elas
foram constituídas - especialmente na area bancáría :
e temos esse testemunho, pois acompanhamos a formaçao
dessas empresas - especíalmente na área do Est.ado, em
empresas; estatais. e. órgãos da admínístração díreta do
Gov~rno. Foi nessa epoca que começaram a florescer e~sas

empresas.

Nos bancos, por exemplo, no Banco do Brasil onde
sou 'funcionário, havia quadro de carreira de vígílante,
mas através de militares, com envolvimento com essas
escolas, de formação de vigilantes, começaram a substituir
gradativamente quadros profissionais do Banco do Brasil.
Acredito que a mesma experiência o co.mpanh~iro yi~e ou
viveu lá na Petrobrás ou em outras estatais, pOls.fOl cítada
também a situação da siderurgia, que começou, envolvendo
setores de higiene dessas empresas estatais, em que setores
militares que tinham poder de controle sobre essas em
presas - os coronéis infestavam a direção' dessas empre
sas em sua grande maioria - começaram a florescer, espe
cialmente nessas atividades. E hoje, ela se tornou de tal
maneira costumeira que na Câmara dos Deputados o pes
soal da Iímpezá, o pessoal da copa, no Ministério d.o Tra
balho que deveria ser o primeiro a zela! pelo cumprimento
da lei utiliza essas empresas. O MmIsterlO do Trabalho
e todos os órgãos da administração direta ou indireta
estão infestados desses trabalhadores - que sempre rece
bem uma remuneração inferior a 1/3 do que recebem essas
empresas, pelo simples fato de alocar essa mão-de-obra.

Então concordo com a opinião do Constdtuínte Mário
Lima de que esse trabalho deve ser terminante~~nteproi
bido, porque seja atividade permanente ou atívídade su
jeita a essas oscilações cíclicas da natureza, como no caso
da zona rural muito mais vinculado à questão dos entra
ves que a reforma agrária enc0Il;tra r:este País para poder
realmente conferir, uma outra situação a esses miseraveis
e colocada aí como mão-de-obra utilizada. buscando o
lucro acho que deve ser simplesmente suprímíéo esse
direito das empresas explorarem os trabalhadores. Haja
vista que inclusive essas empresas devem existir em ~odas

as capitais, em todas as ci9-ades,. toma.:m porte ~a;clOnal.
A empresa Juiz de Fora nao existe so em BrasIllai ela
tem sede no Rio de Janeiro e hoje é uma empresa nacíonal

de locação. de mão-de-obra. A Confederal, da mesma form~,

explora o pessoal da vigilância. São empresas que adquí
tiram uma tal envergadura que se pode ver, inclusive, nas
firmas que recolhem os impostos, que são as maiore~ con
tribuintes de impostos, através exatamente desse típo de
atividade altamente lucrativa. Um trabalho que não tem
risco, pois pura e simplesmente descarta os trabalhadores
sem qualquer garantia, sem qualquer compromisso com o
dia de amanhã. É interessante ressaltar que, muitas vezes,
cria uma sítuaçâo de discriminação absurda no interior
dessas empresas pois há funcionários exercendo a mesma
função, contratados diretamente pelas estatais, e funcio
nários contratados por essas locadoras sem direito às mí
nimas conquistas asseguradas por convenção coletiva, ou
até mesmo pela legislação trabalhista que é infringida
como o de cumprimento de horário de trabalho e férias.
É só- perguntar para os sindicatos dos trabalhadores de
empresas de asseio e conservação que agregam os funcio
nários e no caso dê restaurantes, em que essas atividades
são correlatas. .

Então; reafirmando a posição do Constituinte Mário
Lima, somos pela completa supressão dessa atividade.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN - Com
panheiros, acredito que os pontos confütarues entre os
membros desta, subcomissão .não sejam muitos e a quali
dade' <ias colocações, das propostas e das Idéias têm sido
muito .cláras .permitíndo 'a todos e principalmente ao re
[ator, vísualízar a opinião dos membros desta subcomissão
tão .ímportante. Eu gostaria de alertar para- alguns pontos
que realmente aqueles .que pensam .que na agricultura seja
possJv?l eliminar a mão-de-obra eventual não entendem,
à:e agricultura. Porque há determinadas atividades de
plantio, de colheita em que .realmente há necessidade de
contratação- de mão-de-obra durante o per.odo. O que
temos que fazer agora é legislar de tal forma que o traba
lhador-não 'seja explorado; seja no salário, seja na segu
rança, seja, enfim, naquilo que é uma obrigação nós ínstí
tuirmos como direitos constitucionais ao trabalhador.
" Agora que realmente existem atividades eventuais e

que temos .aobrígação de legislá-las, acho que sim. Por
Que a pura e simples pro:i;bição pode realmente .perpetuar
õ que tem .ocorrído no Brasil - as leis não serem cum
prídas. E. temos uma' oportunídade única para .a nossa
geração de estarmos aqui elaoorando a Nova Constitui
ção e a nova regra de convívío neste Pais. QUaJIlto a
essas empresas de cidade, empresas de locação de mão
ôe-obra, fui. Superintendente de um instituto. de Previ
dência e testemunhei realmente a exploração havida a
esses trabalhadores. Confirmo o que disse o Relator
que; às vezes eles recebem somente 1/8 do que a entidade
paga a essas empresas, e não somente o fato da explo
ração mas ·também a exploração de outras atividades em
que, existem distorções nas contratações. As vezes se con
trata uma pessoa na condição de vigilante e a coloca em
serviço burocrático. Isto é muito comum em todo este
Pais. o. desvio de atividades através dessas locadoras de
serviço. E, sem dúvida alguma, essas locadoras de se,r
viços foram frutos do período da revolução dos militares,
porque até um tempo atrás para serem dirigentes ou pro
prietários de empresas de locação de serviços de vígílan
tes havia neeessídade de ser um militar 'aposentado, dan
do realmente quase que uma condição, através de uma
aposentadoria exploratória em que a condição de ex
militar dava condição de formar essas empresas, E acho
que temos que legislar, realmente devemos legislar de tal
forma a que o trabal!hador não seja explorado.

Dai a razão por que deixei claro que sou contra '<li
uma luta muito grande a nível de 'saláríos mínimos e sim
a favor de. pisos por categoria. Acho muito importante
que .naía essas. definições de lutas 'síndícaís, de piso por
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categoria, porque os vigilantes hoje, alguns. em algum
lugares, pelo menos no meu Estado, já estão eonquístan
do pisos salariais e não mai-s vinculados propriamente ao
salário mínimo; eles usam o salário mínimo como mul
tiplicador. Mas acho que 00 afastarmos a idéia: desse sa
lário mínimo clássico, eliminaremos, sem dúvida alguma,
a exploração, porque o salário mínimo torna-se um ponto
retereneíal à exploração a partir, inicialmente, até do
próprio Governo como denunciei aqui. Não quero fazer
aqui permanentes demonstrações de exemplos em outros
países. Maa aqui quando me referi a alguns países l'eferi
me a exemplos tnteressantes que devem ser observados.

Temos a Prefeitura de Curitiba com 1 milhão e meio
de habitantes, com 14 mil servidores. A Prefeitura de
París, não sei exatamente sua população, mas tem so
mente 8 mil servidores. E temos um sem-número de
cidades neste País que giram em torno de um milhão de
habitantes com 40 mil servidores. E quem é que está
pagando isso? Quem está pagando é o contribuinte e,
em conseqüência, o cidadão que lá vive, nessa cidade, não
está recebendo benefícios que deveriam ser implantados
nessa cidade através de desenvolvimento urbano. Porque
o custeio por si só, esgota a capacidade dessas ações go
vernamentais.

Devemos, realmente, continuar trabalhando do jeito
que estamos e produzir um produto que ajude a Nação a
gerar empregos com salários justos e segurança ao tra
balhador. Porque, hoje, até a própria legislação de ati
vidades insalubres e de periculosidade el1lS' quase que
esgotam as obrigações patronais com o simples paga
mento da períeulosídade, porque o patrão paga a peri
culosidade e não dá condições de segurança ao traba
lhador. Ele obedece às normas legais ao pagar o salá
rio correspondente à perículosâdade, mas não ofer-ece ao
trabalhador condições de segurança.

Então, realmente é do couro que se faz a correia,
é da riqueza que nós faremos o desenvolvimento dos tra
balhadores e há necessidade - volto a ratificar - que
o produto final: do nosso trabalho realmente encontre
esta solução. Temo a radicalização de uma proposta de
est~bilidade, pois conheço o pensamento empreoo.rial e
seí que uma estabilidade que possa ser colocada em ter
mos definitivos e radicais, sem dúvida alguma, não con
tribuirá - e isso afirmo - para a geração' de empregos.
Ao fazer aqui esta colocação, não estou defendendo
os empresários, estou verdadeiramente defendendo a ge
ração de empregos e até mesmo o trabalhador. No Pa
raná há anos atrás e em todo o Brasil tínhamos o r.egi
me do colonato em que o trabalhador podia viver dentro
das propriedades, ter a sua residência, ter uma área para
o plantio das suas necessidades, e quando fizeram a pro
posta do usueapíâo especial de 5 anos, o resultado foi
que os patrões do campo eliminaram o trabalhador, ço
locando-os para fora e criando definitivamente a con
dição majoritária de quantidade dos bôías-trías. Quer
dizer, às veees, pensamos que estamos contribuindo por
um lado, e podemos estar, realmente, penalizando a clas
se trabalhadora. Ach6 que devemos biuscar o equilíbrio,
devemos realmente dar condições e evitar a díspensa
imotivada. Mas realmente devemos ter um sentido muito
prático para que o Brasil funcione.

O SR. PRESIDENTE (Edm11son Valentim) - Com a
palavra o COnstituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - SObra
esse tema deveríamos aqui adotar o seguinte: o nosso
ponto de vista é o de acabar com a locação de mão
de-obra às empresas das cidades, a todas as empresas
industriais, como eomereíaís ete., acabar com a locação
de mão-de-obra, O piso salarial por função, que o nobre
colega que me antecedeu propõe, é perigoso, porque de

fábrica para fábrica va<ria o nome da função na mesma
função; a mesma função tem nome diferente. Na side
rurgia, por exemplo, na Cosipa, na Usiminas, em Volta
Redonda, na Usíba nós procuramos, num determinado
período, verificar tabelas de salário por função e chega
mos à conclusão de que há uma dif,erença de nomes em
funções iguais - ísso por ai seria difícil.

Agora, os trabalhos ditos provisórios, de duração pro
visória, como construção, ampliação de fábricaSl, ísso ai
ficaria resolvido da seguinte maneira: os intermediários,
os alugadores de mão-de-obra, esses militares aposenta
dos que criaram, como nas firmas de segurança bancá
ria, segurança de empresas por este Bras1l afora, não
poderia haver saláriOlS diferentes em funções iguais nu
ma mesma empresa. Então quem tivesse serviçO -provi
sórío e quisesse repassar às> locadoras de mão-de-obra
teria que dar a diferença à Ioeadona, e não tirar das
costas dos empregados. Como em Volta Redonda que tem
mais de ou menos' agora 5 mil trabalhadores de em
preiteiras e não tem nenhuma expansão de equipamen
tos, de maquinarias, de pavilhões etc. Ohegou a ter 10
mil operâríos durante uns. 6 anos, até 2 anos atrás, em
virtude de expansão na usina. Agora o quadro continua
em mais ou menos 5 mil para os serviços de aegunmça,
carga e descarga, limpeza, preventiva, telefonia, comu
nicação. Quer dizer, são todos serviços que podem ser
feitos pelo traJbaJhador da empresa. O outro trabalha
para a empresa mas recebe salário mínimo e com essa
greve nós conseguimos um e meio.

Então seria esta a rnínha colocação: elímínar a loca
ção de mão-de-obra. E se alguém tentasse fazê-lo, teria
que pagar a diferença do seu bolso, assim como os en
cargos sociais. Então, por aí está eliminada essa posição.
O salário não podia ser diferente numa mesma empre
sa para funções iguais.

Era o que tinha a colocar. Quanto ao aumento
de empregos no País, não podemos ser incoerentes, ficar
mos esquecendo de coisas muito importantes que andam
por aí. Por exemplo, nós acreditamos que 3 a 5 milhões
de trabalhadores neste País, com exceção do campo, 3 a 5
milhões de trabalhadores podiam aposentar-se se o salá
rio não caísse tanto na aposentadoria - e aí teriamos mais
3 ou 5 míhões de empregos nas vagas que eles estão ocupan
do contra a sua vontade.

O SR. PRESIDENTE (Edmilson Valentim) - Concor
do com o que os nobres constituintes colocaram. O Cons
tituinte Mário Lima fez uma excelente exposição bem como
o Constituinte Augusto Carvalho, especialmente sobre
a questão da mão-de-obra, com verdadeiras empresas de
escravidão. Temos a obrigação de eliminar esse problema.
Na minha colocação anterior eu tinha falado da boa inten
ção dos empresários. Esta é uma classe empresarial que,
em momento algum, tem boa intenção, é algo difícil de
encontrarmos na classe empresarial. Raros são os compa
nheiros que aqui, como constituintes, com a responsabi
lidade que têm, tentam colocar seus pontos de vista dentro
de um nível em que se preocupam com os direitos dos
trabalhadores. .

Mas acho fundamental que ratifiquemos e coloquemos
de maneira concreta e analítica na Constituinte algumas
questões fundamentais, e esta questão da locação de mão
de-obra, não podemos deixar de colocar de maneira con
creta. O perigo da legislação complementar, o perigo inclu
sive com relação aos próprios salários, na proposta do
companheiro Max Rosenmann de estipular um piso, seria
algo difícil em função da própria realidade da organização
dos trabalhadores a nível nacional. Estamos recém-saindo
de uma ditadura militar que penalizou e muito a liderança
e a organização dos trabalhadores por mais de 20 anos.
Existe, ainda,_ um trabalho muito grande a ser feito, de
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organização dos trabalhadores nesse sentido, porque a
questão do salário mínimo já é uma defesa de fundamen
tal importância. Que se deixe claro na Constituinte qual
o salário mínimo a ser pago a qualquer categoria de tra
balhador. Então, nesse sentido, nossa preocupação se coa
duna com a dos companheiros que colocaram que se garan
tisse a configuração do salário mínimo; que a locação de
mão-de-obra também seja proibida de maneira expressa,
no sentido de garantir e evitar que essas empresas de
escravidão se proliferem e acabem tomando vulto, como
já temos alguns exemplos de verdadeíros conglomerados
de exploração de locação de mão-de-obra.

Era esta a colocação que eu tinha a fazer. Gostaria,
também, de informar aos companheiros da subcomissão,
que nós fomos avisados pelo assessor do ministro da Ad
ministração, que S Ex.a não vai ter condições de estar
presente amanhã, às 17 horas, para realizar o debate conos
co. Ele propõe que esse debate seja transferido para a
segunda-feira às 17 horas. Nesse sentido, nós vamos ter
que propor alguns temas para debater nas duas reuniões
que vamos fazer amanhã, na parte da manhã e na parte
da tarde.

E lembro aos constituintes que hoje, às 17 horas,
vamos ter audiência pública, com duas entidades de traba
lhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Comércio, a CNTC, e a CNPL, Confederação Nacional dos
Profissionais Liberais.

Eram estas as informações que eu tinha para esta
subcomissão.

Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a
reunião.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 35 mínu
tos.)

10.a Reunião (Extraordinária)

Aos vinte e oito dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezessete horas, em sala do
Anexo II do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, sob
a presidência do Senhor Constituinte Geraldo Campos,
com a presença dos Senhores Constituintes: TITULARES:
Francisco Küster, Osmar Leitão, Edmilson Valentim, Os
valdo Bender, Carlos Cotta, Ronan Tito, Paulo Paim, Levy
Dias, Mário Lima, Augusto Carvalho, Mendes Botelho,
Célio de Castro, Domingos Leonelli, Wilma Maia, Man
sueto de Lavor, João da Mata, Max Rosenmann, Júlio
Costamilan e Roberto Balestra; e o SUPLENTE Nelson
Aguiar. O Sr. Presidente declara aberta a sessão e anun
cia as presenças dos Srs. Antônio Alves de Almeida, e
José Augusto de Carvalho, representantes da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio e da Confedera
ção Nacional dos Profissionais Liberais, respectivamente,
como oradores convidados para esta reunião. Deixou de
comparecer o Sr. José Eduardo de Moura Reis, represen
tante da Confederação Nacional dos Pescadores. A Presi
dência passa a palavra ao representante da CNTe, Sr.
Antônio Alves de Almeida. Terminada a sua exposição, a
Presidência convida o representante da CNPL, Sr. José
Augusto de Carvalho, para fazer sua exposição. Concluída
a exposição, a Presidência abre espaço para o debate, du
rante o qual, os principais assuntos abordados foram- os
seguintes: Salário mínimo; Greve; Organização Sindical;
Unicidade e pluralidade; Garantia no emprego; Reconhe
efmento das oonvencões Coletivas de Trabalho; .Locação
de mão-de-obra; Esta):lilidade; Tempo de Serviço; Redu
Qão da jornada de trabalho; Aposentadoria; Remuneração
~x~lysivamentevaríável Micro e macro-empresas; Impos-

to de Renda, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
seguro desemprego; Oferta de emprego; Benefícios e van
tagens iguais para trabalhadores do serviço público e do
setor privado; Dispensa imotivada dos trabalhadores no
comércio, em época de recessão; Reformulação na estru
tura do TST; Oríaçâo de tabela de preços fixos, na relação
de atividades dos profissionais liberais; A problemática
do campo de trabalho para a mulher grávida; A partici
pação dos trabalhadores nos lucros da empresa; Assis
tência de toda espécie por parte da empresa ao trabalha
dor e sua família; A não-locação de mão-de-obra em
serviços permanentes; A importância do piso salarial, por
categoria; O direito do trabalhador menor; A criação de
um código de ética dentro da .empresa; A estabilidade
como questão fundamental na nova Constituição; O ata
que à especulação financeira; A preocupação com o equi
líbrio social; e a relação da não eqüítatívídade salarial
entre o profissional liberal e o assalariado. Usam da pala
vra, no sentido de interpelar os oradores presentes e fazer
considerações a respeito dos temas abordados, os sezuíntes
Constituintes: Carlos Cotta, Paulo Paim, Francisco Küster,
Osvaldo Bender, Augusto Carvalho, Mendes Botelho, João
da Mata, Max Rosenmann, Nelson Aguiar, Wilma Maia,
Julio Costamilan e Mário Lima. Nada mais havendo a
tratar, a Presidência agradece a presença dos oradores
convidados e encerra os trabalhos, às vinte e uma horas
e vinte minutos, convocando os, ;3rs. Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada, quarta-feira, dia vinte
e nove do corrente, às nove horas, com a seguinte pauta:
Debate de matéria constitucional abordando os seguintes
temas: Aposentadoria; iproteção, segurança e higiene do
trabalho; e Co-gestão. E, para constar, eu, Vera Lúcia
Lacerda Nunes, Secretária, lavrei a presente wlia que. lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente - Geraldo
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Vamos dar
início aos trabalhos da Subcomissão dos Trabalhadores e
dos Servidores Públicos, hoje, com audiências programa"
das, para ouvirmos o Dr. José Augusto de Carvalho, da
Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, o Dr.
Eduardo de Moura Reis, representante da 'Confederação
Nacional dos Pescadores, e o Dr. Antônio Alves de Almeída,
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio.

Solicito à Sra. Secretária que proceda à leitura da
ata.

É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
Nós desejamos convidar, para tomarem assento à

Mesa, o Dr, José Augusto de Carvalho, o Dr. José Duarte
de Moura Reis, e o Dr, Antônio Alves de Almeida.

Como temos feito de outras vezes, vamos dar a pala
vra aos nossos conferencistas. Depois, haverá o debate,
com 3 minutos para perguntas e 3 minutos para as res
postas.

Concedo a palavra ao Presidente da Confederação Na
cional dos Trabalhadores no Comércio, Dr, Antônio Alves
de Almeida.

O SR. ANTôNIO ALVES DE ALMEIDA - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, meus caros compa
nheiros, Presidentes de Confederações e sindicatos, Pre
sídente do DIAP, minhas Senhoras e meus Senhores:

De certa forma envaidecidos vimos atender ao convite
que nos fora formulado pelo Presidente desta subcomis
são, para falar sobre os temas constantes do rol de pontos
incluídos na pauta desta subcomissão, que tratam do di
reito dos trabalhadores e dos servidores públicos do Brasil,
certos de que a benevolência do convite, repetimos, nos
envaidece' porque, dentro, dos nossos parcos conhecimen
tos, vividos,' durante longos anos, à frente de entidades
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sindicais, nós esperamos trazer alguns subsídios a esta
subcomissão, especialmente no transcorrer dos seus de
bates.

Trouxemos apenas uma síntese do que falaremos ini
cialmente, ficando, evidentemente, à disposição dos Srs.
Constituintes para dissertar as rnatérías que nos forem
formuladas. Razão pela qual, Sr. Presidente, eu gostaria
de iniciar dizendo que a síntese do pronunciamento que
ora faremos tem inicio, em primeiro lugar, com relação
ao salárío mínimo.

Nós, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio, entidade sindical que representa 8 milhões de
trabalhadores em todo 'O território brasíleíro, temos, nos
quadros da entidade, uma grande maioria de trabalhado
res que vivem do salário mínimo. E é exatamente por
isso que nós vamos abordar, em primeiro ponto, a matéria
relativa ao salário mínimo, porque nós entendemos que
a futura IConstituição deva consagrar um salário mínimo
capaz de atender às necessidades mnímas dos trabalha
dores e das suas famílias. Visando a subsistência dos que
vivem desses salários, todas as Constituições brasileiras
consagraram e consagram esse princípio. Todavia, têm sido
mera utopía as afirmações contidas. O salário mínimo deve
atender as despesas com alímentação, moradia, vestuário.
higiene, ,~ransportes, educação e lazer. Ocorre, porém, que
algo continua errado, ou por desprezo, ou por parte do Es
tado ao homem que percebe salário mínímo, ou por incapa
eídade de beneficiar os mais fracos e cumprir o dispositivo
constitucional. Isto porque, se avaliarmos o salário míni
mo de hoje, não dá ele sequer para pagar um aluguel,
por mais humilde que seja uma residência. Urge, pois,
um dispositivo constitucional capaz de ser aplicado, na
prática, para que possa prevalecer àquele entendimento
do atendimento mínimo do trabalhador de salário mínimo,
em relação à alimentação, à habitação, lazer e higiene.

Com referência ao direito de greve, nós entendemos
que a greve deve ser ampla e não deve existir qualquer
tipo de lei que a proíba ou limite-a.

Com referência à organização sindical, as organiza
sindicais devem ficar totalmente desligadas do Estado,
como forma de total independência e liberdade para o
trabalhador.

Garantia de emprego

neve a nova Constituição garantir a manutenção do
emprego, como, aliás, já consagram as Constituições de
vários países. Reconhecimento das convenções coletivas
de trabalho. O reconhecimento apenas não basta, torna-se
necessário que o empregador não se negue permanente
mente a dialogar com o empregado, em busca de um enten
dimento, para realização das convenções coletivas, devendo
a nova Constituição, não só reconhecer as convenções cole
tivas, como tornar obrigatória a parte de comparecer,
quando convocada, para tanto, sendo considerada revel e
condenada ao pedido, quando o sindicato patronal se negar
a discutir com o sindicato dos empregados.

Locação de nruão-de-obra
Tem-se tornado, no Brasil, um hábito a constante

locação de mão-de-obra, onde, como se estivéssemos no
regime escravo, uma empresa contrata empregados para
vendê-los a outra. Quase sempre por preço inferior ao
normal e para trabalho certo e permanente, com o agra
vante de muitas delas, visando locupletar-se às custas do
trabalho do empregado vendido, não paga os encargos
socíais e, muitas vezes, "desaparecendo, quando da rescisão
do contrato, para fugir às responsabilidades trabalhistas.
Remuneração exclusivamente variável. No trabalho, a co
missão ou a gorjeta não é uma forma de remuneração,

mas um sistema instituído pela empresa, visando estimu
lar um maior volume de vendas, em benefício da empresa,
auferindo o empregado naturalmente maior rendimento.
Esse sistema deve permanecer como estímulo às vendas,
nunca, porém, como única forma de remuneração, devendo
a nova Constituição assegurar a todos os empregados o
salário fixo e compatível com suas aptidões, independente
mente da comissão ou gorjeta que receber.

Seguro-desemprego
O seguro-desemprego deve existir não como um sim

ples favor e em valores humilhantes, como atualmente
ocorre. Ele deve corresponder, no mínimo, à média do
percebido pelo empregado nos últimos 12 meses. A nova
Constituição deve assegurar esse instituto em valores reais.
Para tanto, devem as empresas, com mais de 50 empre
gados, manter um fundo próprio para custear o pagamento
desse seguro, sempre que dispensar um seu empregado,
por razões econômicas, ou outras previstas em lei.

Aposentadoria
Para a aposentadoria, deve ser mantido o atual sis

tema em relação ao tempo de serviço. Todavia, os seus
valores devem corresponder à média dos salários do empre
gado nos últimos 12 meses de serviço, para evitar o que
hoje vem ocorendo, onde a crescente inflação defasou as
aposentadorias, sem que o E'stado procurasse corrigir essa
anomalia, levando uma legião de aposentados, no Brasil,
a Viverem clamando por justiça, porque vivem na mais
triste penúria, porque o valor de sua aposentadoria se dilui
mês a mês, ao ponto de levar o aposentado à fome e ao
desespero.

Esse foi o trabalho que eu encaminhei a V. Ex.a Sr.
Presidente, dentre os vários itens que nos foram enc~mi
nhados De maneira que, dando preliminarmente por con
cluído esse trabalho, fico à disposição dos Srs. Constitu
intes para, dentro, como já afirmei, dos meus pequenos
conhecimentos, trazer a V. Ex.as o conheeímento que
possuo, durante o tempo que milito na vida sindical e na
vida de trabalhador do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao Dr. José Augusto de Carvalho da Confedera
ção Nacional das Profissões Liberais.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Sr. Presi
dente da Subcomissão, Geraldo Alves, Srs. Constituintes
que a compõem colegas Líderes Sindicais, Sr.as e 81'S.:

Nós estamos trazendo aqui a palavra da Confederação
Nacional, que nós estamos tentado denominá-la não mais
de Confederação Nacional das Profissões Liberais mas
sim, Confederação Nacional dos Profissionais Liber~is. Hã
uma diferença marcada entre profissão e profissional. Nós
representamos os profissionais.

Tínhamos aqui, alguma coisa. Eu, infelizmente, não
trouxe nada por escrito, talvez pela minha condição de
recém-eleito, para uma confederação, a nossa posse foi
no dia 31 de março deste e estamos com menos de 1 mês
de mandato. Mas eu tentei alinhar, aqui, alguma coisa, e
vou tentar trazer algo para deixar com V. Ex.as aqui, que
têm a responsabilidade de escrever uma nova Constituição
para o País.

O primeiro apelo que fazemos é para que essa real
mente seja a última Constituição que a nossa geração
veja ser escrita. Que realmente ela seja uma Constituição
duradoura, uma Constituição que possa realmente refletir
os anseios da nossa população e, principalmente, do pró
prio trabalhador brasíleíro, Nós queríamos começar dizendo
uma máxima que existe partindo logo dos primeiros arti
gos danossa Constituição que sempre prega que todos são
iguais perante a lei. Nós tivemos a oportunidade de falar
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isto, na reunião que tivemos, na Granja do Torto, com
Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Se todos
são iguais perante a lei, não há possibilidade de termos
regimes jurídicos diferentes, regulando as relações de tra
balho de pessoas que prestam serviços a diferentes ramos
da produção.

Nós sabemos que os trabalhadores, trabalhem eles sob
o regime previdenciário, têm direitos totalmente diferen
tes, quer sejam trabalhadores urbanos, rurais ou domés
ticos.

Problemas também de regime totalmente diferente dos
trabalhadores que prestam os seus serviços, a sua contri
buição laboral, o seu esforço laboral, a atividades públi
cas, também com regime jurídIco totalmente diverso.
Esse regime jurídico do serviço público, também total
mente divergente, e não só para aqueles servidores civis,
servidores militares, magistrados, parlamentares, enfim,
todos aqueles que dão uma parcela da sua inteligência, da
sua capacidade de trabalho, para aumentar a produção
e a produtividade do País. Cada um deles tem um regime
jurídico diferente, diferenciado, alguns com mais regalias,
outros com menos regalias, alguns com tratamento dife
renciado neste ou naquele aspecto.

A grande bandeira que nós, da confederação, levan
tamos é um regime jurídico que possa abarcar todos
aqueles que prestam serviço à Nação, quer seja numa
determinada ,altividadie, quer seja em outra atividade.
Podemos enumerar alguns pontos.

Por exemplo, a estabilidade no emprego.
- Por que só o trabalhador sujeito ao regime previ
denciário, celetista, não tem essa estabilidade no em
prego? E1Je pode ser demitido a qualquer momento. Isso
é um problema muito sério para nós" proríssíonaís Iíbe
r.ais, porque, de uma maneira geral, começamos a vida
prestando serviços às empresas, com bastante força e
vigor, ocupando cargos e aumentando a produtividade
dessas mesmas empresas e, num determinado momento,
quando as forças começam a diminuir um pouco, nós
somos ímedíatamente afastados, porque nós prevíden
cíáríos, não temos qualquer garantia na manutenção do
nosso emprego. Enquanto que uma outra parcela de pro
fissionais liberais, que presta serviço em outra área da
economia, esses não têm problemas, porque são estáveis
e só podem ser demitidos' e atastados das suas funções
por motivo justo, por falta grave cometida. Há neeessí
dade de se dar uma estabilidade a todos aqueles que pres
tam serviços -em qualquer área da produção do País.

O problema da aposentadoria é um outro problema
serííssímo de d-esigualdade. A grande massa de trabalha
dores brasíleíros, ao se aposentar, faz um cálculo para
sair da sua vida laboral, para ir para o seu descanso, de
uma média das últimas 36 contribuições feitas, e reduz
isso a uma média, a uns 80%, a um percentual, e acaba
saindo com aposentadoria que não dá sequer a metade,
talvez, do seu último ganho, ou seja, ele tem, então, que
continuar trabalhando e morrer trabalhando, porque ja
mais ele eonseguírá ter uma aposentadoria digna, para
o resto da sua vida. Sem falar, evidentemente, no seguro
saúde, da licença para tratamento de saúde. Quando
mais o trabalhador precisa de um salário para poder com
prae sua alimentação, porque, de uma maneira geral,
ele contrai doença por falta de alimentação, ingressa na
doença e, quando ele ingressa na doença e que ele pre
cisa ter uma remuneração até melhorada, para atender
não só a sua alimentação, como também um gasto extra
com remédios, nesse momento, corta-se quase a metade
do seu salárío, -Quer dizer, ele, que já não podia sequer
alimentar-se, .e por isso ingressou na doença, ele não
consegue- sair da doença. Enquanto que uma outra par-

cela da população tem a sua licença para tratamento de
saúde pelo seu último salário e acompanhado todos os
aumentos da classe a que ele pertence.

Problema do funcionalismo público.

Temos problemas também em relação à diferença de
tratamento. E não distingo trabalhadores, prestem eles
serviços a entidades privadas, prestem serviços no ser
viço público, quer usem roupas comuns, quer roupas
especiais, todos são trabalhadores, todos colaboram, de
alguma forma, para aumentar a produção ,e a produti
vidade do País. Portanto, todos devem ter, não salário
igual, não ,ê isso que nós pregamos; os salários têm que
ser diferentes pela parcela da responsabilidad-e que cada
um tem nesse conjunto de produção, mas o tratamento
que se dispensa a todos tem que ser igual. Por que a
empregada doméstica não tem uma série dê direitos que
o trabalhador urbano tem? Por que o trabalhador rural
não tem uma série de direitos que o trabalhador urbano
tem? Porque, quando nós, que somos trabalhadores urba
nos, dependemos do próprio trabalho doméstico e do
<própriQ trabalho rural. Se nós queremos ter, na nossa
casa, alguém fazendo tarefas que nos eximam de exe
cutá-las, temos que dar à pessoa o tratamento exatamente
igual àquele pelo qual nós lutamos e pleiteamos nas nos
sas empresas. Essa é a nossa grande bandeira.

O problema do imposto sobre a renda.

Por que sobre uma grande parcela da população tra
balhadora do País se tributa tudo, tudo que recebe, sob
qualquer título, enquanto que uma outra grande parcela
de trabalhadores do País, que evid-entemente engajados
em outra área da atividade produtiva, tem uma boa parte
dos s-eus vencimentos, seus proventos livres do imposto
sobre a renda, sob a alegação de que isso é para o sustento
de roupa, de alimentação ou de transporte ou de repre
sentação? Como se a outra parcela de trabalhadores tam
bém não comesse, não usasse transporte e não tivesse que
se apresentar condignamente.

Por que uma parcela da população trabalhadora do
País conta, para efeito de aposentadoria, ao retirar-se
da sua vida laboral, conta o tempo em que passou nos
seus estudos, enquanto nós, profissionais liberais, que
também gastamos, pelo menos, no mínimo, 15 anos, tam
bém numa vida estudantil, não podemos também contar
algo desse tempo para efeito de nos retirarmos da nossa
vida trabalhadora mais cedo? Por que só uma parcela
dos trabalhadores pode contar com isto?

Então, todos esses apartes nós consideramos um único
tratamento jurídico a todos aqueles que prestam serviços
à Nação.

Outro ponto que nós defendemos, na nossa confe
deração, é o problema da organização sindieal. Parece-me
que esse é um grande tema, porque diz respeito ao direito
do trabalhador. Todos que trabalham devem poder tam
bém se organizar em sindicatos. Por que só também
uma parcela? E, aí, os privilegiados são aqueles que tra
balham em atividade privada, que podem se organizar
em sindicato enquanto os outros não podem se organizar
em sindicatos. Vamos, então, ter todos' também com os
sindicatos, porque sempre haverá alguém prestando ser
viço para alguém e esse alguém, para quem nós prestamos
serviço, é o empregador; e, se é empregador, os traba
lhadores, que estão do outro lado, têm também que se
organizar em sindicato. O servtdor público tem que se
organizar em sindicato, todos têm que se organizar em
sindicato, da mesma maneira como nós, que somos pro
físslonáís, trabalhando sob .o regime da CLT.
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Na organização sindical; eu gostaria de trazer este
problema, não sei se pertence a esta Comissão, mas o
problema da reforma da legislação sindical, .que me parece
um direito do trabalhador também e tem que ser olhado,
nesta Comissão, embora possa ter outra Comissão espe
cífica sobre organização sindical. :É um pronunciamento
que foi feito no recente discurso, no dia 1.0 de abril, na
posse do novo Presidente da OAB, em que ele fala: "Fi
nalmente, não podemos perder a oportunidade de refor
mar a estrutura sindical que limita drasticamente a liber
dade dos sindicatos". Quando se limita a liberdade dos
sindicatos, está-se limitando o direito do trabalhador.
Não se pode admitir que, a esta altura da evolução da
sociedade brasileira, o Governo ainda restringe de tal
modo o direito de greve que só, excepcionalmente, ela pode
ser conduzida de acordo com a lei. Veja bem: a lei que
estabelece atividades essenciais para o direito de greve.
O trabalhador sabe quais são as atividades essenciais.
Exemplo disso são as greves dos protíssíonaís da Medicina,
em que 'Páram, mas os serviços essenciais da Medicina
não páram, Exemplos disso são greves que se fazem em
atividades consideradas, hoje, na legislação, essenciais,
como metalurgia e outras, em que aquelas atividades
que não podem parar, os próprios trabalhadores vão lá
e se encarregam de mantê-la funcionando, para que não
cause um prejuízo maior. Agora, que a greve causa um
desconforto à população, isso é inevitável. Porque se ela
não causar prejuízos à população, ela não será greve.

Junto com isso, o Ministério do Trabalho tem o direito
de intervir nos sindicatos, como se o trabalhador brasi
leiro fosse um menino irresponsável e mal comportado,
que tivesse de ser chamado à ordem. Também o Imposto
Sindical e o sistema de organização sindical em vigor
deve ser revisto, mas com uma condição: que não se faça
isto como uma manobra para enfraquecer o movimento
sindical, como muita gente tem tentado. Faz-se uma re
forma sindical e se enfraquece o movimento sindical. Que
não se torne ainda mais desigual, em detrimento dos
trabalhadores, a sua relação com os patrões, porque, se
isto acontecer, estaremos criando condições para se agra
var ainda mais a má distribuição de renda, pecado mortal
da vida e da história brasileira.

Poderia falar em outras coisas, tais como locação de
mão-de-obra. Que coisa horrível quando vemos serviços,
que deveriam cuidar do direito do trabalhador, órgãos
até do Ministério do Trabalho, locando mão-de-obra, pa
gando salários irrisórios às empresas que cuidam da loca
ção de mão-de-obra, enquanto essas empresas recebem
duas ou três vezes a mais do que pagam aos empregados.
Por que então não se assumir diretamente os encargos
de fazer isso? A locação de mão-de-obra só aquela que
for inteiramente esporádica, quando se precisa de um
trabalhador para trabalhar meia hora, um dia, dois dias
só e, depois, não se tem mais qualquer serviço para ele.
Aí, poder-se-ia, talvez, admitir aquele trabalho temporá
rio. Mas trabalho temporário que tenha essas caracterís
ticas e não trabalho permanente como vemos por aí: ati
vidades permanentes da empresa serem contratadas como
trabalho temporário e contratada a mão-de-obra.

O cômputo de qualquer tempo de serviço, para qual
quer efeito.

Por que também, quando estamos numa função pri
vada e deslocamo-nos para uma função pública, e conta
mos um tempo de serviço somente para efeito de adicio
nais, de qüinqüênios e vantagens? Só se for do serviço
público. Como se' a experiência só se adquire quando
se trabalha em serviço públíeo; Não se adquire qualquer
experiência, quando. se trabalha em serviço privado? Há

necessidade de contar todo e qualquer tempo para toda
e qualquer coisa.

Estas são, senhores, 'algumas colocações que a nossa
Confederação :faz nesta Subcomissão. Já falamos da proi
bição da 'dispensa ímotívada, quando falamos no regime
jurídico único. Realmente, porque alguns podem ser demi
tidos de uma hora para outra, enquanto outros só o podem
ser através de inquéritos.

Então, são essas as colocações que a nossa Confe
deração se preocupa e espera, realmente, que a nova
Constituição que, como falei no início, seja, talvez, a
última que a minha geração assista ser escrita, porque
esperamos que esta Constituição seja realmente duradou
ra. Porque eu, com a pouca idade que tenho, já assisti
a três ou quatro Constituições. Não espero que meus filhos
assistam a três ou quatro Constituições serem escritas.
Espero que - pensamos ter esta, que está sendo redigida
agora, por muito e muito tempo. Faço votos que esta
geração não tenha necessidade de redigir uma nova Cons
tituição para o País.

Eram estas as nossas considerações. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Daremos

inicio ao debate, conforme foi estabelecido, com três mi
nutos para as perguntas e três para as respostas.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos
Cotta.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS COTTA - Eu gos
taria de saber do ilustre Presidente Antônio Alves como
é _Que os sindicatos agem com relação ao problema, das
gorjetas, sobretudo nos hotéis e em inúmeras organiza
ções, Ficamos com aquela sensação de que, às vezes, ().
gerente, o pessoal da portaria, esses, talvez, participem
das goretas, Eu gostaria de saber como é que funciona
a Confederação Nacional dos Empregados no Comércio
neste sentido da gorjeta, COmo é feito nos restaurantes
se o sindicato participa disso ou não, ou se isso acontecé
assim, aleatoriamente, recebem igual e funcionalmente,
em todos os setores.

O SR. ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA - Realmente,
nós, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do CO
mércio temos vivido uma experiências das mais desa
gradáveis neste setor de atividades da nossa área. Por
que, enquanto um determinado número de companhei
ros que trabalham em hotéis, restaurantes e bares, têm
um salário fixo e uma gorjeta, outros> vivem apenas de
gorjetas. b Sindicato e a Federação, muitas vezes, com
o auxílio da Confederação, têm lutado, por todos os meios
ao nosso alcance, no sentido de conseguirmos uma legis
lação capaz de proteger esses trabalhadores. Mas, na
realidade, ,6 até o preseste momento, não encontramos:
uma maneira capaz de .acabar com essas íníustíças, por
que o que 'se vê, por exemplo, nos grandes hotéis, nos
grandes restaurantes, é que, na realidade, se faz uma
convenção coletiva de trabalho, onde se autoriza ao em
presárío determinar o desconto de 1l}% na nota de ser
viço. Mas, quase sempre, esses 10% são controlados pelo
gerente, de maneira a distribuir seus valores nunca eqüi
tativamente, mas de acordo com a afeição, com a ami
zade, a melhor maneira que lhe convém de atender a
esse ou àquele empregado. Enquanto o trabalhador, que
vive praticamente de gorjeta, ele paga à -Previdência So
cial, com base em um salário 'mínimo' e, às vezes, ele
percebe ° correspondente a três, quatro salários míní
m03, em relação-à gorjeta, mas isto não é computado
para' fins de pagamento à Previdência Social, não é
computado 'para fins de depósito no Fundo de Garantia
POl" Tempo de Serviço. De maneira que, 'quando esse em
pregado adoece, passa a ter uma vida de sofrimento,
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porque vai receber um auxílio-doença correspondente a
80% do salário-de-contribuição da Previdência Social, °
que representa um salá-rio muito íníeríor ao mínimo,
quando ele recebía cinco, seis veses mais, quando estava
no trabalho. De maneira que é uma situação das mais
desagradáveís. Temos lutado realmente por todos os meios.
Em. São Paulo, por exemplo, temos conseguido algumas
vitórias, assim como no Rio de Janeiro. Mas, só nas
grandes empresas. Nas pequenas empresas, a classe vive
atravessando dificuldades. Esperamos que seja proj,bido o
trabalho exclusivamente na base de gorjeta e que se ins
titua um salário compatível para o empregado, de forma
que a gorjeta sirva apenas de estímulo a um melhor
atendimento, a uma maior produção e uma maior pro
dutividade no setor a que o empregado desempenha suas
funções.

Esta é a resposta que p0500 dar ao eminente Cons
tituinte Carlos Cotta. Não sei se corresponde à sua ex
pectativa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Paulo Paim.

. O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - A minha
pergunta também é dirigida ao Presidente da oonredera
ção Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Levanto
a minha preocupação e estranheza de não ter visto, na
pauta da explanação, a questão da redução de jornadas
para 40 horas semanais, por ter acompanhado, a nível
nacional, e mesmo no meu Esta.do do Rio Grande do
Sul, a luta tenaz - ·e eu sei que será vitoriosa - dos
tra;balhaidores do comércio pelo não trabalho aos sába
dos, o regime de 8 horas diárias e de 40 horas semanais.
Entendendo a justeza dessa luta, porque na maioria
dos países do mundo, hoj e, são 40 horas semanais, a
não ser Oíngapura, Coréia do Sul, Costa Rica, se não me
engano. E em, alguns, até, ° regíme é bem menor. E a
própria competição no mercado internacional aponta
para isso com a própria automação: neste sentido, gos
taria de ouvir a posição do Presídente da Confederação
Nacional do Comércio, que entendo deverá também, no
meu entendimento, apresentar a sua posição sobre as
40' horas semanais.

O SR. ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA - A posição
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comér
cio tem sido apresentada nos diversos documentos que
temos 'encaminhado às autoridades, ao Poder Legislativo,
sobretudo, as manírestaeões feitas em conjunto com as
demais confederações sindicais e de trabalhadores com
as centraís sindicais, sempre no sentido de obtermos
uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Quero
dizer ao nobre Constituinte Paulo Paim que a Confe
deração Nacional dos Trabalhadores no Comércio atra
vessa uma fase das mais difíceis, porque não só lutamos
pelas 40 horas semanais de trabalho, mas estamos lu
tando, hoj e, contra as investidas permanentes, contra as
tentativas que nós, os trabalhadores do comércio consi
deramos absurdas, .empreendidas, quase sempre, pelo Mi
nistério da Indústria e do ooméreío e também pela em
presa chamada Embratur, que 'entende que, se o traba
lhador exercer suas funções aos domingos e feriados, o
Brasil cresce mais, quando o País atravessa, nós sabe
mos, uma fase - e isso temos dito permanentemente 
de recessão, onde não há poder de compra, e se houver
a abertura do comércio aos domingos e feriados, somen
te as grandes loj as, somente os grandes empreendimen
tos que têm origem nas multínaeãonaís irão colocar dois
ou três turnos, enquanto a média e pequena empresas,
que empregam 70% da mão-de-obra no Pais, irão à fa
lência. Porque se um cidadão vai passear, aos domingos,
num determinado local,' e vê uma loja aberta com a
exposição de suas mercadorias, ele diz: "Olha, estávamos

precisando de uma geladeira, vamos comprar", Então,
ele entra na loja, a título de laze[', e compra a geladeira.
E a média e pequena empresas, que poderiam vender
aquele produto durante a semana, eles não podem aorír
durante os domingos. e feriados porque não podem pagar
dois turnos e horas extras. De maneira que os encargos
sociais para elas onerou-as terrivelmente. Então, elas
não venderam o produto que deveriam ter vendido, mas
a grande empresa vendeu no domingo. Resultado: a ten
dência é f~char.

Temos experíêncía, inclusive, em pesquisas feita:s, no
Estado de São Paulo, onde o próprio sindicato dos lojis
tas, a própria Fed'eração do Comércio do Estado de São
Paulo comprova e demonstra que é inaceitável o trabalho
aos domingos e f·eriados.

Certa feita, fiz uma pesquisa em todo o Brasil e recebi
de um sindicato do comércio varejista do Estado do Ceará
o seguinte: "Presidente, a sua indagação, a sua informa
ção é válida, porque eu sou empresário, mas também pre
ciso professar uma religião ao domingo, ir com a minha
famílía à igreja, também preciso ir ao lazer com a minha
mulher e com meus filhos, aos domingos. De maneira que
serei prejudicado se impuserem a abertura do comércio
aos domingos e feriados".

Há pessoas que têm a vaidade - posso assegurar ao
nobre Constituinte Paulo Paim - de dizer que supermer
cados e shoppings centers devem abrir aos domingos e fe
riados como forma de lazer. De forma que alguns pensam
que uns são filhos de Deus, enquanto outros são filhos
do diabo. Uns devem fazer lazer aos domingos e ferrados,
ao passo que outros devem trabalhar.

Então, a luta da Confederação dos Trabalhadores no
Comércio é pela instituição da jornada de trabalho de 40
horas semanais e, especialmente, evitar que se trabalhe
aos domingos e feriados.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Franciscó Küster.

O SR. FRANCISCO KÜSTER - Quero fazer uma inda
gação ao Dr. José Augusto de Carvalho e, posteriormente,
ao Dr. Antônio Alves de Almeida.

No que tange a- esta questão, há um tratamento que
entendemos impatriótico e impopular que vem dispen
sando instituições financeiras e, lamentavelmente, públi
cas - no caso, o Banco do Brasil e a própria 'Caixa Eco
nômica Federal - quanto ao limite de idade para que os
cidadãos possam inscrever-se para terem acesso a um
concurso público.

A Caixa Econômica Federal, há dois ou três anos,
considerou pessoas com vinte e sete anos de idade ve
lhas; conseqüentemente, sem condições de terem acesso
a um concurso público. O Banco do Brasil, da melhor
forma, adotava como regra o limite de 35 anos. Parece
me que caiu esse limite.

Como é que a Confederação Nacional dos Profissio
nais Liberais vê esta questão? Porque é comum profis
sionais liberais inscreverem-se para concurso no Banco do
Brasil, porque é uma instituição que oferece ou oferecia
ganhos para uma vida digna, no que se relacionava a salá
rios. Entretanto, hoje, graças à sanha exagerada, maldita
das instituições financeiras privadas e contando com a
conivência do Governo, estão tentando 'liquidar com o
Banco do Brasil. Todos os brasileiros que se prezam deve
ríamos nos engajar nessa grande cruzada para evitar que
isso efetivamente acontecesse.

Então, como V. s.a vê essa situação e o que recomen
daria, sob o ângulo da ótica da sua Confederação, para
eliminar essa discriminação, essa excrescência?
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. Com relação à pergunta-que faço ao Dr, Antônio Alves
de Almeida, é de domínio público que quando se anuncia
uma recessão, as primeiras vítimas são os comerciários.
Eles são dispensados, sem o menor escrúpulo. Gostaríamos
de saber como a Confederação vê o encaminhamento para
evitar que essa prática terrível ocorra. E também com
relação a uma prática condenável e muito usada, prín
cípalmente no interior, em munícípíos pequenos, onde
os trabalhadores do comércio têm as suas carteiras de
trabalho assinadas com o salário mínimo; no entanto,
recebem 60%, 80%, até meio salário mínimo. Acho que
ísso já é do seu conhecimento de que essa prática ocorre.
Quais as providências que a Confederação vem adotando
ou qual a- orientação que passa às federações e aos pró
prios sindicatos para coibir esses abusos, esses crimes?

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Nobre
Constituinte Francisco Küster, realmente, V. E:x:.a tocou
num ponto importante. Veja bem: por que há uma ânsia
de se fazer concurso para o Banco do Brasil e para a
Caixa Econômica ou para determinados órgãos federais?
Porque os regimes de tratamento são diferentes. Se todos
tivessem o mesmo tratamento na empresa privada, na
empresa pública ou na empresa estatal, não haveria qual
quer dificuldade ou ânsia de sair aos 30, 35 ou 40 anos da
iniciativa ,privada e passar para uma empresa pública
ou estatal. Por quê? Porque lá na empresa privada eu
também teria o mesmo nivel de vantagens que na em
presa pública ou estatal.

Então, esta ânsia de alguns profissionais, notada
mente os profissionais liberais, que querem sair da inicia
tiva privada e fazerem concurso para o Banco do Brasil
ou para a Caixa Econômica ou para qualquer outra esta
tal, e são barrados pela idade. Isto não aconteceria se eles
estivessem satisfeitos nas suas necessidades de vantagens
outras que as instituições pagam como complementação
da aposentadoria, como complementação salárío-famííla
para a esposa, salário-família para filho até 21 anos. Se
isso aí fosse o regime adotado ,para 'todos, eles não tinham
por que se preocuparem em querer ir para uma estatal ou
entidade pública. Por quê? Porque todos pagariam, ou
todos não pagariam, eu não sei, mas todos teriam o mesmo
tratamento.

De qualquer maneira, acho que não deve haver qual
quer restrição à idade para se ingressar em qualquer tipo
de trabalho. Se isso for auferido por um concurso público
honesto, que dê acesso a todos, e de só se aceitar, real
mente, aqueles que gozem de saúde para prestar o serviço,
- e o problema da saúde não está ligado necessariamente
à idade, ternos pessoas com maioridade e com boa saúde,
e temos pessoas de menor idade com uma saúde ruim,
aí até, há uma diferença individual da própria pessoa, de
nascer com uma deficíêncía qualquer, por exemplo. Então,
realmente, não deve haver o limite de idade, nem mínimo
nem máximo. Evidentemente, tem que haver um mínimo
necessário - e nós queremos o mínimo de proibição de
trabalho para menos de 14 anos Este é um problema sério.
Proibição para menos de 14 anos, é um absurdo que uma
criança aos 12 anos já seja obrigada a trabalhar. Mas a
partir daí, com qualquer idade, desde que a pessoa .prove
capacidade para o exercício da função a que se can
didata, não pode haver idade nem mínima e nem máxima.
É só ele provar que tem capacidade intelectual e física
para exercer aquela função.

A nossa posição é que não haja limite de idade, mas
achamos que esse problema existe exatamente porque- essas
instituições têm vantagens extras que as outras não têm.
Quando a pessoa consegue amealhar um pouco de expe
riência da sua vida profissonal, ela vai procurar, então,
uma dessas instituições, porque lá pode ter outras van
tagens que aqui fora ele não tem.

- O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a pa
lavra o Sr. Antônio Alves de Almeida.

O SR. ANTONIO DE ALMEIDA - O nobre Constituin
te Fran<:lisco Küster abordou um tema que é daqueles que
causam constantes preocupações à Confederação dos Tra
balhadores no Comércio. Porque, realmente, em época de
recessão, o comerciário é a primeira vítima dela.

Gostaria de esclarecer ao ilustre Constituinte que, em
uma determinada época, a Confederação instituiu um pro
grama de âmbito nacional, através de uma rádio ouvida
em quase todo o Brasí, onde pedíamos que nos fosse feita
denúncia, que seria mantida em total sigilo em relação
àquelas empresas que registravam empregados percebendo
salário mínimo, mas que, na realidade, não o· pagavam.

E posso assegurar ao eminente Constituinte que recebi
correspondências de vários sindicatos, esclarecendo que
deixavam de mencionar _o nome das empresas porque, em
bora sabendo do fato, nao queiriam ver o seu companheiro
desempregado, porque, embora ganhando pouco, ele estava
se ocupando em alguma atividade.

De maneira que este fato, esta anomalia, ocorre em
razão de não existir, no Brasil, a garantia do emprego.
Porque, se a elgislação garantisse o emprego, evidente
mente que o empregado o perderia e iria ao seu sindicato
reclamar. d? tra~mento que lhe era dado, perderia o
medo de Ir ·a Justíça, o que, desgraçadamente ele hoje só
se socorre da Justiça depois que perde o empregó. '

Este fato nós vemos na classe bancária, por exemplo.
Também uma das classes bastante afetadas com isso, o
bancário é obrigado a trabalhar 8 horas quando a lei diz
que tem que trabalhar 6 horas. E muitas vezes não recebe
as 2 hora extras. Ou trabalhar 9, 10 horas e não receber
as horas extras. Somente quando ele sai do emprego é
que vai à Justiça dizer: "ou trabalhei mas não recebi".

Então, existe um dispositivo que diz que depois de 2
anos é considerado prescrito o direito de reclamar e o
resultado é que eles só obtêm êxito de 2 anos para cá e
perdem os demais.

A mesma coisa ocorre com o comerciário. O comerciá
rio é uma vítima constante desta situação, exatamente
porque não há garantia no emprego. Ele se atemoriza, ele
tem medo de reclamar o salário que percebe, quando ele
deveria receber um salário real ele recebe um salário in
ferior ao contratado.

Ele se atemoriza tem medo de reclamar a cobrança
das horas extras que presta; tem medo de reclamar o
adicional de insalubridade, enfim, ele fica cerceado no seu
direito de fazer qualquer reclamação, porque sabe: reclama
hoje, amanhã têm 5 ou 6 pessoas à procura do seu lugar.

De forma que, desgradaçamente, esta é a situação que
vemos atualmente e esperamos que a nova Constituição
consagre a garantia no emprego, porque, de outra forma,
iremos continuar assistindo a esse tipo de injustiça, que
não atende nem ao empresário, nem ao empregado e nem
ao País.

- Não sei se atendi perfeitamente à indagação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a
palavra o Constituinte Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

, Em primeiro lugar, queria cumprimentar os palestran
tes e dizer da satisfação' que sentimos por nos trazerem
eselareeímentos, .

Como estamos tratando e debatendo os problemas dos
trabalhadores e funcionários públicos, eu me permito, tam-
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bém, fazer uma pergunta a cada um de V. S.as que aqui
representam às federações.

Ao Dr. Antônio Alves de Almeida, com respeito ao
seguro-desemprego: V. s.a falava que poderia ser institui
do um seguro-desemprego pela própria empresa. É a nossa
preocupação, também, porque debatemos amplamente a
estabilidade no emprego, e foram várias reuniões em que
já tratamos do mesmo assunto, e ninguém mais do que
nós é pela seguridade no emprego. Mas, desde que se esta
beleçam os critérios. V. s.a sabe, e há poucos instantes
falava nisso, que 70% do trabalho hoje oferecido são oríun
dos das pequenas e médias empresas deste País. E nós
sabemos da situação econômica, principalmente a deste
momento; então, não adianta estabelecermos na Consti
tuição a seguridade, a estabilidade, quando não há em
prego. Esta que é a verdade, é preciso haver emprego, é
preciso haver, então, o seguro, e não podemos prejudicar
o trabalhador. Tal qual o Fundo de Garantia, este então,
antes deve ser ampliado, multiplicado, para que' aquele
trabalhador que trabalha numa microempresa e presta o
seu serviço e, de repente, ela quebra, não tem condições
de manter-se.

Há pouco ouvimos, aqui, uma belíssima explanação,
sobre uma estatal, do Dr. José Augusto de Carvalho.

É evidente que uma estatal é o dinheiro do tributo,
do imposto. Uma estatal somos todos nós. Agora, ° peque
no empresário, por vezes, depende dele, e dói demais para
ele quando tem que despedir alguém ou não tem trabalho
para aqueles amigos que estão trabalhando com ele.

Até acredito que na pequena empresa exista mais soli
dariedade, mais fraternidade, maís sentimento, espirito
humano, do que na grande empresa.

Eu queria perguntar a V. s.a se não era melhor insti
tuir um seguro-desemprego, através da Previdência Social,
mesmo que todas as empresas ajudassem a 'Pagar, para
manter esse seguro, através do Fundo de Garantia. Seria
a pergunta a V. Ex.a

E ao Dr, José Augusto eu perguntaria: na qualidade
de representante da classe dos profissionais liberais, quem
garante estabilidade a um advogado, por exemplo, quando
ele se estabelece com uma banca? Quem garante a esta
bilidade a um dentista, quando ele se forma na faculdade
e se estabelece numa cidade?

Acredito que total estabilidade ninguém tem. Muito
menos existe estabilidade para o pequeno empresário.
Devemos ter critério para tudo. Por isso mesmo, que bom
seria se todos nós pudéssemos ter um bom emprego, se
guro, como foi falado há poucos instantes, e também
levantado pelo nobre Constituinte Küster, referente à Cai
xa Econômica, ao Banco do Brasil, se bem que hoje não
são mais aqueles empregos que eram outrora. Mas, todos
nós aspiramos - é o sonho do próprio ser humano - a um
seguro e tranqüilo dia de amanhã.

Eu gostaria de ver a sociedade assim construída. Não
bastam as leis, elas devem ser cumpridas. E aí, quando nós
ouvimos tantos abaurdos, como na parte da manhã de
ontem, deve entrar a fiscalização rigorosa do órgão para
fiscalizar o horário de trabalho, os salários, para não dei
xar o trabalhador acéfalo e esperar 2, 3, ou mais de 10
anos para ele reclamar as suas horas extras. Isto não
podemos permitir, então estamos prejudicando o traba
lhador.

Nesse sentido, entendemos a seguridade e, por isso,
nós formulamos essas duas perguntas.

O SR. ANTôNIO ALVES DE ALMEIDA - Nós, que
defendemos a segurança e a garantia do empregado, evi
dentemente somos também apologistas do desenvolvímen-

to nacional e, sobretudo, da capacidade de manutenção e
do crescimento das médias e pequenas empresas no Brasil,
porque, como acabei de afirmar, anteriormente, na área,
por exemplo, dos empregados do comércio, 70% dos empre
gados pertencem à média e pequena empresas. Mas nem
por isso nós poderemos pensar em deixar o trabalhador
sem a proteção do, seu emprego. De forma que, quando
falamos em ga~antIa no emprego, falamos de forma a que
ele possa ser dispensado, se há um motivo econômico na
empresa, caso ele não se adaptou ao trabalho. Então há
uma série de motivos pelos quais ele pode ser ,dispen~ado
d.a empresa. E~e. não pode ser dispensado para ser poste
ríormente admítído e ganhar menos. Então, é aí que nós
defendemos a garantia no emprego.

Em relação ao seguro-desemprego, dissemos que aque
las empresas que possuem mais de 50 empregados, têm o
seu próprio fundo de desemprego, porque isso representa
ria uma autopunição a ela, porque na proporção em que
ela demitisse, em razão desses fatos, ela teria a obrigação
de ter um fundo capaz de pagar o seguro-desemprego a
esses empregados. Em relação às médias e pequenas em
presas, a situação poderia ser de forma diferente, através
de um conglomerado de pequenas empresas que poderia
fazer um pool em relação ao seguro-desemprego. Discordo
somente de que Isto deve ser pago pela Previdência Social
porque nós sabemos que a Previdência Soci'al de certa for~
ma, atende às suas finalidades. Mas, hoje, ela começou a
estender os seus serviços às diversas ramificações da ati
vidade trabalhadora, que passaram a ser administrados
não pelos que pagam. A Previdência Social não é adminis~
t~a~a pelo trabalhador e não é administrada pelo empre
sano, que a sustentam. Lembrando um velho provérbio
do homem do_ campo, do. nordestino: "é aquele que tem o
cavalo mas nao tem o direito sequer de andar na garupa
dele". Quer di~er, o cidadão, o trabalhador, o empresário
pagam, mas nao têm direito de administrar.

Tive a oportunídade de dizer que o político que admí
nistr9.;. a Previdência Social nem sempre pensa na próxima
geraçao, ele pensa é na próxima eleicão. De forma que em
razão qisso, a Pr~vi.dência Social vem. sofrendo um desgas
te ter~lvel1 nos últímos 20 anos, e não tem cumprido as
suas fínaltdades.

Os sindicatos no Brasil, por exemplo, têm convênios
'com a Previdência Social e esta chamou os sindicatos e
disse: Nós devemos descentralizar os servíeos de consultas
médic,a~, nós queremos descentralizar os serviços de am
bulatóríos e laboratoriais, e os sindicatos disseram: Nós
pagamos para vocês fazerem os serviços para nós Os
sindicatos, ávidos por atenderem as suas classes as 'suas
categorias, aceitaram os convênios 'e o resultad~ disso é
que esses. convênios vêm sendo defasados, e muitos sindi
catos hoje estão fechando ou demitindo todos os seus
eIPP~egado~, porque terão que pagar o salário que a Previ
de~Cla SoCIal assumiu o compromisso com eles e hoje não
estao pagando.

l?e. fo!ma que o seguro-desemprego a ser pago pela
Prevídêncía SOCIal, ao meu juízo, não é recomendável.
Te~emos que en:co~trar uma outra forma, uma outra ma
neira de garantír aquele empregado que deixou o emprego
por uma situação ,:conôm~ca da empresa, por uma talên
CIa, ou por outra círeunstâncía prevista em lei ele tenha
um. seguro-desemprego compatível com o salárIo que per
cebía durante um determinado período, até ele conseguir
um novo emprego, porque, de outra forma, a intranqüili
dad.~, e o desajusta SOCIal neste Pais continuarão não há
dúvida. '

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Nobre
Constituinte Osvaldo Barbosa, realmente, V. Ex.a tocou no
plano da estabilidade do autônomo, a estabilidade para o
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pequeno empresário. O autônomo, aquele que sai de uma.
faculdade e resolve trabalhar por sua conta e risco, eviden
temente, não se subordina a qualquer empregador, ele é o
dono da sua própria vontade. O que eu posso dizer que
é muito pequeno o número de profissionais liberais que
só vivem da sua atividade autônoma. A maioria tem uma
atividade autônoma sendo desenvolvida paralelamente a
uma atividade assalariada. Raro, hoje, é o funcionário
autônomo que pode se dar talvez, ao luxo daquele pro
fissional de antigamente, o médico, o advogado que tinha,
pura e simplesmente, a sua banca de advocacia, o seu
consultório médico e vivia somente daquilo e conseguia
até chegar a amealhar alguma fortuna em função daqui
lo. Hoje é muito difícil isso, e raros são aqueles que podem
fazer isso, principalmente aqueles que saem de uma fa
culdade, a não ser aqueles que já são filhos de doutores
que já têm a sua banca de advocacia de outros tempos,
ou o seu consultório, a sua grande clínica; então, passam
a exercer a função na clínica médica do pai ou de um tio
ou de um parente e, evidentemente, chegam rapidamen
te a ser proprietários da clínica ou proprietários da banca,
porque é um problema de sucessão. Mas, a grande maioria
vive como assalariado, e como assalariado - é aquilo que
o Dr. Antônio colocou muito bem aqui - tem de ter uma
certa garantia de querer, e se trabalhar bem, continuar
trabalhando sempre. Evidentemente, não queremos se
elimine a punição para o mau profissional, existe, é claro,
o mau profissional, em todas as atividades humanas
existem o bom e o mau, e o mau deve ser punido. Agora
mesmo vimos aqui uma punição que a população impin
giu a uma boa parcela do Congresso; os próprios Parla
mentares não se conduziram, uma boa parcela, para um
outro mandato. É uma forma de quê? De punir o mau
parlamentar. porque é uma, profissão também e se ele
foi um mau profissional e que o patrão dele, o empregador
dele, porque no fundo o empregador dele é toda a socie
dade, o puniu. Puniu como? Não o reconduzindo. Quer
dizer, o demitiu, de uma maneira indireta. Os bons con
tinuaram a exercer a sua profissão.

Assim, também é o autônomo, aquele autônomo, pro
fissional liberal, que se estabelece por conta própria e
risco: se ele tor um bom profissional, ele terá garantida
a sua estabilidade. Se for um mau profissional, ele não
terá garantida a sua estabilidade, nem como autônomo
nem como assalariado, porque cometerá faltas na sua
vida de autônomo ou faltas graves também na sua vida
de assalariado. Evidentemente, nenhum de nós, dirigen
te sindical, prega a estabilidade no emprego e a garantia
do emprego para o mau profissional. Pregamos a ga
rantia do emprego para o bom profissional ou, então,
aquele que já tendo deixado uma boa parcela da sua vida
à empresa, à entidade, por um motivo qualquer de doença,
ou pelo peso dos anos, é muito melhor eu tirar aquele
elemento que já está com o salário, inclusive, bem maior
do que um outro que é recém-formado, para colocar outro,
bem mais barato.

Isso é o que pregamos como garantia no emprego, a
estabilidade no emprego, a estabilidade do exercício da
profissão. Agora, aquele que é autônomo, e chega o mo
mento em que o peso dos anos começa a sobrecarregá-lo,
aquele terá que ter se preparado para isso como peque
no empresário. Então, é aquilo que falamos no início,
entrará um regime jurídico que lhe garanta uma apo
sentadoria digna, no momento -em que começa a sentir
o peso dos anos. Se todos estiverem assim, não há pro
blema nenhum, porque ele também estará contribuindo
para a Previdência Social, dentro do seu salário-benefício,
de acordo com aquelas faixas pelo maior ou menor' tempo
de filiação, que é um problema também muito discutível,
o problema do maior ou menor tempo de filiação para
aumentar ou dímínuír a-contribuição. Não estamos entran-

do em legislação ordinária ainda e sim nos princípios
constitucionais, quer dizer, o que queremos é que haja na
Constituição uma garantia do emprego, que não se possa
por qualquer motivo, só porque chego na entidade e n~
gosto da cara daquela pessoa, ter o direito de demiti-la.
Tenho que admitir, mesmo não gostando da cara da
pessoa, porque as pessoas não são obrigadas a ter caras
que agradem a todos. Nascemos com a cara que Deus nos
deu e temos que aceitar essa cara, desde que a pessoa
seja um bom profissional. Que haja a garantia do empre
go para o bom profissional; para o mau profíssíonal, não.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER - Agra
deço a explanação - ficou bem claro que para isso pre
cisam ser estabelecidos critérios - como e de que manei
ra. Estou satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a pa
lavra o COnstituinte Augusto Carvalho.

O SR. .JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Sr. Pre
sidente, no debate desta subcomissão, em várias sessões
estamos percebendo a preocupação que vários dos nossos
colegas Constituintes têm levantado em relação à proteção
do pequeno prody.tor, da pequena propriedade, príneípal
mente, em relaçao ao fantasma da estabilidade no em
prego.

Achamos que, na nossa visão estratégica, para a trans·
formação da sociedade, achamos que a pequena empresa
O pequeno proprietário, o pequeno produtor rural sãó
aliados nossos da classe operária, dos trabalhadores ' ínte
ressados na transformação de base da nossa sociedade e
têm reflexos fundamentais com os grandes grupos mono
polistas, os grandes grupos multinacionais e imperialistas,
especialmente, com os grupos financeiros, que hoje arra
sam com os trabalhadores, com os pequenos industriais,
com as pequenas empresas, com os pequenos produtores
rurais.

Quando se fala da estabílidade que pode inviabílizar
~s pequenas empresas, 3:S.microempresas, achamos que não
e o problema da estabílídade que tem levado às concor
datas, à falência de milhares de pequenas empresas que
estão aí, após o fracasso do Plano Cruzado. Quando elas
foram convocadas a ampliar os seus investimentos, em
nome de um futuro ilusório de inflação zero e de juros
congelados, E!mbarcaram nessa ilusão e o resultado, por
pura íncapacídade do Governo, ou uma conivência do Go
vemo. Pela projeção do Governo aos interesses do grande
capital, especialmente do capital financeiro, é que houve
essa debacle no País e que tem prejudicado principalmente,
as pequenas empresas.

.. Não é o problema da estabílida~e,em si, que tem ínvía
btlízado a pequena empresa. Gos.!arIa de ouvir o depoimen
to do Presidente da Confederaçao Nacional dos Trabalha
dores no Comércio. Pergunto: A exemplo do que existe na
área do sistema bancário, área altamente oligopolizada, al
tamente concentrada, e na área do comércio também ve
mos.a intt:rnacional~zaçãocrescen!e desse segmento da'eco.
norma, exíste também, uma relação mais aberta hoje por
parte dos.grandes grupos multinacionais, até dos' que
atuam na area de supermercado, na área do comércio em
geral, em relação aos trabalhadores? Ou o que vemos é a
mesma selvageria que prevalece na área do latifúndio na
área _das empresass Porque, elas muitas vezes, têm ~ma
relação maas avançada nas suas matrizes, nos países onde
têm as suas matrizes, por serem obrigados a fazer con
cessão por força da organização dos trabalhadores, mas
que no Brasil praticam uma política de rotatividade da
mão-de-obra e demissão imotivada de, enfim maximização
de lucro, acima de tudo. '

Gostaria de saber se a relação que existe de trabalho
nas empresas vinculadas ao grande capital, aos grande~
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grupos monopolistas, principalmente, é diferente das rela
ções que existem nas pequenas empresas, na área do co
mércio, especialmente com relação à demissão, ao paga
mento de salários, aos direitos fundamentais. e ao trata
mento, por exemplo, em casos de greves.

A segunda pergunta que gostaria de dirigir também ao
Presidente da CNTC é com relação a um tema que é bas
tante polêmico, hoje, gerando discussão na sociedade; é so
bre o problema do Tribunal de Justiça Trabalhista. Como
o Presidente da CNTC também é membro do Tribunal Su
perior do Trabalho, faz parte da Suprema Corte de Traba
lho deste País, eu gostaria de ouvir o seu depoimento, pela
sua experiência ali acompanhando aquilo que pelo menos
nós, aqui, na base do movimento sindical, muitas vezes,
pela omissão, inclusive do próprio TST, principalmente no
tempo mais duro da ditadura militar, em que vimos uma
política de interferência do Executivo no Judiciário vimos
um tribunal trabalhista silente e omisso em relação a pon
tos 'Cruciais, que acho foi levantado por V. s.a, como, por
exemplo, a prescritibilidade do direito aos dois anos, o
problema do trabalhador que só lança mão do direito de
defesa na Justiça após ser demitido, porque não tem pro
teção nenhuma no trabalho para poder recorrer à Corte
trabalhista.

Então, o Presidente da CNTC, pela sua experiência, en
quanto também Juiz do Tribunal Superior do Trabalho,
acredita que o Tribunal, na sua estrutura deve ser
preservado ou a tese é subversiva, como se tem colocado
pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho? Distin
ção do Tribunal Superior do Trabalho, ou haveria um meio
termo de alteração da estrutura hoje como funciona a Jus
tiça do Trabalho, principalmente na sua mais alta Corte,
que é o TST?

O SR. ANTôNIO ALVES DE ALMEIDA - Bom, são
duas as indagações: a primeira, pelo que aprendi, o Sr.
José Augusto de tCarvalho me indaga se há um tratamento
diferente entre as pequenas e médias empresas, em rela
ção aos empregados, em relação àquelas grandes empresas
e as multinacionais. Parece-me que é assim a indagação.

Historicamente, os empregados do comércio, no Brasil,
se anteeíparam até ao descobrimento do Brasil, porque
Pedro Álvares Cabral, quando se desviou e acabou apor
tando no Brasil, encontrou gente explorando este Pais e já
havia um movimento de comércio entre o Brasil e as
índias.

De forma que o comerciário se antecipou ao descobri
mento do Brasil. E esse comerciário veio, pouco a pouco,
crescendo e se tornou um mascate, ele era comerciário e
comerciante ao mesmo tempo. Com o transcorrer do tem
po, o comerciante foi crescendo e aí o eomercíárío passou
a existir, passou a ser o empregado do comerciante. De
forma que essa tradição de amizade, de união, de defesa
da própria empresa, sempre existiu entre as pequenas e as
médias empresas.

Já dissemos que 70% dos empregados do comércio
dependem das ,pequenas e médias empresas. Quer dizer,
então, há uma relação, um estreitamento muito maior
entre a pequena e a média empresa em relação aos seus
empregados. Enquanto que em relação às multínacíonats,
enquanto que em relação às grandes empresas, os seus
proprietárois são totalmente pessoais. Eles designam o
comandante, o capitão, chamado de gerente, para contro
lar os setores, controlar as sessões, e cumprir as ordens
do patrão. Se ele não atendeu à determinada exigência
sua - porque depois que foi instituído o Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço, ficou muito mais fácil demi
tir - então, há uma diferença realmente muito grande.
Enquanto o ilustre Constituinte se preocupa com as pe
quenas e médias empresas, podem ficar certos de que é

como disse o Sr. José Augusto de Carvalho. Esses pequenos
são nossos aliados, porque eles lutam também como nós.
De forma que nós devemos e precísamos lutar para o for
talecimento dessas pequenas e médias empresas, porque
do contrário, o espaço será tomado pelas grandes e pelas
muI tinacionais.

Com relação ao problema do TST, eu quero esclarecer
ao Constituinte Augusto de Carvalho que eu não pertenço
mais ao TST. Eu exerci mandato no TST, mas não estou
mais no T,ST, mas em função da minha atividade, como
Presidente da Confederação, eu tenho que acompanhar,
díuturnamente, o que ocorre no TST. Mas quero dizer ao
ilustre Parlamentar que ainda hoje estive conversando
com alguns companheiros e eu dizia -para eles que muitas
e muitas vezes eu saia das reuniões, entrelaçado de cólicas,
porque eu lutava, por todos os meios', para evitar que essa
ou aquela atitude fosse adotada em relação a essa recla
mação, a esse interesse, e a esse dissídio suscitado pelo
empregado e, infelizmente, eu perdia. De maneira que
o Tribunal Superior do Trabalho, como ele está na cúpula
do Poder Judiciário Trabalhista, ele tem menos sensibili
dade do que aqueles que estão nos Tribunais Regionais,
nas próprias juntas, porque esses recebem mais um certo
poder de pressão dos trabalhadores, os trabalhadores estão
mais presentes. E, aqui, eu gostaria de esclarecer ao emi
nente Constituinte Augusto de Carvalho que, em média,
mais de 80% dos recursos do TST representam os recursos
dos empresários, especialmente em relação ao dissídio 'Cole
tivo - nós, na qualidade não só de representantes dos tra
balhadores no Tribunal, como na qualidade de Presidente
de uma Confederação, nos sentíamos, de certa forma, cons
trangidos quando verificávamos que um companheiro, um
presidente de um sindicato, em determinado Estado, lu
tou, fez um movimento, conseguiu fazer um dissídio cole
tivo, onde o Tribunal Regional do TrabalhO concedeu
determinadas vantagens, e através de um simples tele
grama de um empresário, o TST suspendia aqueles efeitos
até o julgamento do processo no TST. Esses julgamentos
levavam seis, oito, dez meses ou um ano, e o empregado
ficava no sofrimento, na sua região, e o sindicato fazendo
tudo para esclarecer aos seus companheiros aquela razão,
mas não encontrava como.

De maneira que nós entendemos que há necessidade
premente de se fazer uma reforma no Poder Judiciário,
não só no Poder Judiciário em geral, mas no Poder Ju
diciário Trabalhista, onde o empregado, e o empresário,
que compõem o Tribunal do Trabalho, tenham mais auto
nomia, mais capacidade, inclusive, na administração do
órgão, porque, hoje, a grande maioria é representada por
juízes togados, representantes da Ordem dos Advogados
e das Procuradorias, que têm também funções vitalícias
na própria Justiça do Trabalho e, em razão disso, muitas
vezes, o clamor levado, apesar da prática, da experiência,
do trabalhador no Tribunal, a sua voz não era levada em
consideração.

Lembro-me quando dos dissídios coletivos dos rurais,
quando dos dissídios coletivos dos empregados em esta
belecimentos bancários - e ali nós temos um companheiro
que exerceu a judicatura no TST, o Sr. Orlando Coutinho,
- nós lutávamos por todos os meios e por todas as
formas, mostrando a razão pela qual o tribunal deveria
iseguír essa ou aquela diretriz. Mas, infelizmente, eram
vencidos.

E como é um colegiado, a maioria vence.

De maneira que entendemos que há necessidade urgen
te de se reformular o Poder Judiciário. Há pouco, a União
Sindical Independente encaminhou uma sugestão à Subco
missão do Poder Judiciário e do Ministério Público
onde a USI propõe que os representantes nos Tribunais
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Regionais do Trabalho no Tribunal Superior do Trabalho
exerçam a sua função com mandato, com mandato certo,
podendo ser reconduzido e o mandato não ser apenas uma
questão para o empregado e para o empregador. Mas, que
o Juiz, somente o Juiz da Primeira Instância, teria a
vitaliciedade. Ele seria levado por uma eleição, através dos
seus pares, para o Tribunal Regional do Trabalho, e do
Tribunal Regional, conforme o caso, ele seria por uma
eleição levado ao TST, mas com mandato certo, porque
se ele não cumprisse com a sua obrigação, os seus com
panheíros não o reconduziriam. O mesmo ocorreria em
relaçao aos empregados e aos empregadores, os emprega
dos, através das suas entidades sindicais, os empregadores
idem, os advogados, através da Ordem dos Advogados, e o
Ministério Público, através de órgão do Ministério Público,
sem interferência de nenhum poder na nomeação. Os com
panheiros seriam eleitos de forma mais os menos direta,
através dos seus órgãos, e o Presidente do Tribunal Regio
nal apenas teria a obrigação de nomear aquele que fora
indicado. Com relação aos Tribunais Regionais, o Pre
eídente do TST, no caso, nomearia aqueles que foram
indicados pelas classes; e no caso do Tribunal Su~erior
do Trabalho os ministros seriam nomeados pelo PreSIden
te da RepúbÍica. Mas não com uma ~i~ta de três, .quatro,
cinco ou seis, com o nome certo e. de~lmdo 'par~ o trtulaAr e
suplente, porque, só assim, haveria liberdade, índependên
oía e os empregados poderiam realmente e~ercItar ~ s~u
mister na Justiça do Trabalho, com plena mdepen?encIa
para a defesa não só dos trabalhadores, mas da socíedade
e do País.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - COJ?
licença do Sr. Presidente, faltou na pa.rte do seu depoí
mento a relação de trabalho que existe nesses gran
des conglomerados, os Supermecados pão-de-Açúcar, por
exemplo, se é mais humana, .se é mais avançada do que
no geral, na área do comércio?

O SR. ANTôNIO ALVES DE ALMEIDA - Não, acho
o seguinte: esses conglomerados, e~ses supermercados,
hoje, eles atuam de certa forma ate desumana, p?rq1;1e
basta chegarmos, por exemplo numa daquelas funclOna:
rias que trabalham no caixa e perguntamos a ela: Voce
recebe um percentual para a quebra de caixa? Elas dizem,
não. Mas, se faltar dinheiro eu tenh,? que pagar." Essa
gente recebe salário mínimo, de man~lra que,. fel.IzD;lente,
agora está havendo, através das entIdades sm_dICalS, da
nossa área, está havendo um ,despertar e}ll relaçao a. esses
organismos. Por exemplo, ha poucos .dias, n~ Bahia, os
trabalhadores dos supermercados se umram e fizeram. uma
greve. Durante sete dias ninguém trabalhou, e a cidade
ficou até ameaçada de ficar sem abas:tecImento. O. que
ocorreu? Os donos dos supermercados nzerem a. gentileza
de se reunirem com os trabalhadores na delegacia do tra
balho e fizeram um acordo de 100%, correspondente ao
salário que eles recebem. De ma~eira que, fellzmen!e,
agora está-se despertando para o ínteresse e a atenção
desses eompanhesros que trabalham em supermercados,
mas que, na realidade, eles têm sido muito sacrificados.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO - Sr.
Presidente o Presidente da CNPL me falou muito bem da
existência 'de um conjunto de trabalhadores onde há um
tratamento diferenciado, trabalhadores que nao pagam
impostos sobre os seus ganhos. Inclusive, citou que entre
esses ganhos estão transportes e outros. Mas, na realidade,
o grande subconjunto desse conjunto a que se refere V. s.a
é constituído justamente pelos profissionais liberais. Pro
fissionais liberais esses que, quando autônomos o serviço
é caro e, às vezes, explora mais o usuário aproveitando
justamente a pior fase da existência desse usuário. Como
é no caso' da doença grave, então os preços são exorbi-

tantes quando cobrados pelos médicos, os serviços do pró
prio advogado, quando sabe que a pessoa necessita desses'
serviços, é caro e, às vezes, superando o custo em fases
diferentes, esses profissionais nunca pagam o Imposto de
Renda sobre a totalidade dos seus ganhos, nunca contri
buem para a Previdência sequer sobre a parcela limite
estabelecida em lei e quando o fazem é justamente nas
proximidades da sua aposentadoria, justamente para usu
fruir do que determina a lei; e quando o serviço desses
profissionais é prestado através do emprego aí o servico
é péssimo. É o que se vê, por exemplo, no éaso do INPS
quando os médicos prestam o serviço naquela correria:
nunca prestam o mesmo serviço quando nos seus consul
tóríos, O mesn::o <;,co1're com 0f'l advogados quando prestam
serviços n~s _smdicatos. Em síntese, eu gostaria de saber:
qual a posiçao da CNPL sobre a possibilidade de sociali
zarmos alguns desses serviços ou, então justamente criar
uma tabela de preços, tarifas? Quer diz~r, um preço fixo
para que a classe trabalhadora, que é a menos favorecida
quando ne?es.sita .desse profissional, não seja explorada po~
esses profíssíonaís.

. .0 SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Nobre Cons
títuínte, é um problema muito sério o da especialização e
do pro~uto. Mas,. é uma mentalidade capitalista, não sei,
mas veja "?em, existem produtos. para todos os preços, em
todas as areas que nós consumimos. Existem roupas que
custam caro, roupas que custam barato.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO - Mas
eu me refiro ao serviço do mesmo profissional. Acredito
que V. s.a deva conhecer muito bem o problema.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - É exatamen
t~ o.que fale~, existe o,bom profissional e existe o mau pro
fISSIOnal. EXIste tambem aquele profissional que prestando
serviço à Previdência Social, ou como assalari~do no sin
dicato, ele luta tremendamente, luta bastante por atender
bem a,o seu cliente, à pessoa que necessita, e existe aquele
que so o faz quando recebe no seu consultório particular.
Nenhum de nós há de negar essa situação.

~ SR. CO,NSTITUINTE_MENDES BOTELHO - Alguns
canah~am ate essa prestaçao de serviço do público para
o particular.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Constituinte
~xiste de tudo neste País, existem até pessoas que se uti:
hzam. de cargos que exercem em várias atividades para
auterír vantagens outras. Nós sabemos que existem fiscais
que não fiscalizam, nós sabemos que existem pessoas que
fazem compras por concorrências viciadas nós sabemos
que existem até - e me perdoem a franqu~za - que exis
tem Constituintes que não comparecem ao plenário e pas
sam, às vezes, um mandato inteirinho sem apresentar um
projeto de lei, ou seja, existe de tudo neste mundo.

O SR. CONSTITUINTE JOAO DA MATA - Gostaria
de saber qual é a posição que a Confederação tem tomado
com relação a esses problemas que são gritantes e são do
conhecimento público.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Veja bem
eu falei há pouco que, primeiro, o mau profissional dev~
ser punido; se ele for mau profissional será punido na sua
atividade autônoma ou na sua atividade assalariada. Ele
será punido de uma maneira ou de outra, porque a própria
população ou o próprio usuário o pune. Nós sabemos que
existem profissionais que, tendo em vista uma série de
estudos realizados, uma série de especializações feitas, pas
sam a ter evidentemente um maior valor pelos seus servi
ços. O serviço é o mesmo que ele presta, se ele é um pro
fissional de brio, se ele é um profissional de caráter ele
deve prestar, no seu consultório particular e na sua ativi
dade assalariada, o mesmo nível de serviço. Nós sabemos
que isso não acontece na prática, em algumas situações.



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta·feira 9 195

Existem para isso, inclusive, os conselhos reguladores das
diversas profissões liberais, que punem esses profissionais
com o código de ética, e até com a suspensão do exercício
profissional, até com a cassação do seu registro. Nós temos
visto que a legislação dos conselhos prevê até a punição
para os maus profissionais.

O problema todo, V. Ex.a sabe muito bem, é que nem
sempre a lei é aplicada. Se nós formos realmente adiantar
a discussão de que a lei não é aplicada, que a lei, então,
não existe, que o profissional faz isso erradamente e não
recebe punição, se nós formos levar realmente por esse
lado, chegaremos à conclusão de que talvez não há solução!
Realmente, já apareceram pessoas no País dizendo que o
Brasil não precisa mais de leis, o que é preciso é que se
cumpra as atuais. E realmente, se nós cumprirmos as
atuais, teremos uma grande quantidade de leis. O problema
nosso é que não cumprimos as leis que temos.

Vimos agora, no depoimento do colega Antônio de Al
meida, a grande maioria das pessoas que não cumprem as
leis. Por quê? Porque não há fiscalização, porque também
o Poder Público não cumpre a lei. Então, é uma cadeia
de acontecimentos. A nossa Confederação procura, eviden
temente, dentro das suas possibilidades, quando chega ao
conhecimento dos fatos concretos de profissionais que agem
dessa maneira, denunciar ao seu conselho. E o conselho
da profissão dele vai puni-lo dessa ou daquela maneira, de
acordo com a legislação que possui e de acordo com as
suas possibilidades de fiscalização para fiscalizar esse mau
exercício profissional.

É todo um conjunto de circunstâncias que nós tenta
mos fazer. Agora, que realmente esse problema existe e,
tenho certeza, não existe somente na área do profissional
liberal, mas existem em todas as atividades humanas: o
bom e o mau profissional. O mau profissional deve ser
punido, deve ser até demitido do serviço público, porque
se ele tem capacidade para atender bem aquela pessoa
que o procura na atividade pública, porque não pode pa
gar na atividade privada, ele deve atender esse elemento
da mesma maneira como atenderia na sua atividade pri
vada. Se não o faz, esse sujeito que é mal atendido pode
representá-lo perante o conselho profissional. Agora, que
outras providências podemos tomar, não sei. Vem?s coisas
tão mais absurdas até do que isso que temos VIsto, por
essas distorções que existem, a nossa Confederação pro
curar orientar no sentido de que deve exercer bem a sua
atividade e não a exercendo bem deve ser punido ou
punido por aquele que contrata os seus serviços ou por
aquele que usufrui o seu serviço sem pagar, porque é um
díreíto que ele tem.

Algumas dessas coisas não seriam nem levadas em
consideração, se tivéssemos alguns serviços essenciais que
fossem realmente socializados, assegurados pelo Estado a
todos aqueles que necessitam. Infelizmente, isso não é as
segurado a todos, até o problema de educação a nível
primário, que é um direito de todos, não é assegurado a
todos que dele precisam. Quer dizer, é o próprio poder
público que não assegura o direito constitucional a todos.
Sabemos que muitas pessoas que não precisam se utilizam
desses serviços por esse ou aquele motivo, por influência
política ou desse ou daquele canal. Sabemos que tudo isso
existe. Compete-no tentar minimizar ao máximo esse pro
blema, e é o que tentamos em nossa Confederação, ao
criar uma consciência de bom exercício profissional.

- Não sei se teria respondido a questão. Realmente, o
problema existe e não existe apenas na área profissional
liberal, existe em todas as áreas infelizmente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
'a palavra ao nobre Constituinte João da Mata.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DA MATA - Sr. Pre
sídente, Srs. Expositores, em todas as reuniões temos

sentido que a preocupação maior tem se voltado exa
tamente para a estabilidade de emprego. Tenho-me omiti
do, pelo menos até agora, de discutir o tema, em vista
de uma reflexão que eu teria que fazer, de maneira mais
aprorundada, porque a questão brasileira, parece-me, não
é puramente estabilidade de emprego.

Sou um homem que chegou aqui com um pouco de
experiência, fui trabalhador rural, funcionário público,
autônomo e, depois, pequeno empresário. Durante a minha
vida tive, evidentemente, passagens que constribuíram,
sensivelmente para firmar hoje uma idéia do que seja
estabilidade de emprego. Vejo que em muitas ocasiões se
fez a tentativa de dar estabilidade de emprego. Cito, por
exemplo, o caso da gestante, ocorre que a coisa aconteceu
exatamente no sentido inverso. Na hora em que se pre
tendia assegurar o emprego a uma mulher grávida, au
Itomaticamente se fecharam as portas de emprego para
essa mesma mulher. Então a lei de oferta e procura reage
no campo empregatício. É-me muito simpática, confesso
aos senhores, a idéia de estabilização de emprego. Vejo,
porém que será grande a responsabilidade desta Sub
comissão, na hora em que viermos a nos aprofundar,
verificarmos que todos os testes existentes até hoje foram
negativos em termos da estabilidade de emprego.

No meu entender, a grande estabilidade de emprego
é a capacitação profissional, quer seja no trabalhador
de roça, no autônomo, seja em que nível for, em qualquer
estrutura. Verificamos que aqueles que realmente se pro
ríssíonaüzam, ou - como se costuma dizer - dão conta
do recado, não perdem o emprego, porque hoje o mercado
é altamente carente. Há uma séria contradição quando
se diz: falta emprego. Já tive oportunidade de fazer um
desafio: "Arranje-me um bom contador, um bom enge
nheiro, um bom profissional, em qualquer área que eu
pago, e pago bem". Infelizmente, não consegui ninguém
que fosse bom sobrando no mercado de trabalho. Essa
'é a grave realidade. Então na hora em que viermos a criar
dificuldades de tráfego do funcionário dentro da empre
sa, com entrada e saída, nos moldes atuais, sem nenhuma
dúvida colocaria um ponto de alerta: iremos criar fortes
entraves para o empregí, porque, na realidade, nenhum
Ibom empregado é demitido sem justa causa ou por um
motivo qualquer. Hoje as empresas têm e dão uma total
segurança ao empregado que resolva, eficientemente, os
problemas dessa empresa. E não só isso, como remuneram
bem, como lhe dão a estrutura, assístêncía médica, social,
'odontológica, alimentação e cuidados essenciais para a
família do trabalhador.

Então senhores não quero apresentar-me aqui-na
palavra comum - como um reacionário. Já tive oportuni
dade de viver, como já disse há pouco, situações as mais
diversas e pela experiência que tenho verifico que antes
da preocupação, pura e simples, de estabilidade de empre
go, temos outras preocupações maiores que são as opor
tunidades de emprego, isto sim! Esse é o grave problema
brasileiro que não diz respeito a esta Subcomissão, mas
que está no contexto geral, principalmente na área eco
nômica. Acho que na hora em que todos os brasileiros
tiverem a grande oportunidade de emprego e em que o
Governo começar a se preocupar na proflssionalíaaeão do
homem - porque na realidade temos nos preocupado
muito com construções de grandes monumentos, de gran
des obras, por não saber que o homem é a grande obra
deste Pais e o desprezamos, símplesmente entregamo-lo
à competitividade.

Assim, deixo esta minha preocupação e gostaria de
consultar o pensamento dos nossos expositores no que diz
respeito a 'esses aspectos, considerando a oportunidade de
emprego como o grande aspecto a se levantar em termos
,de profissionalização do homem para que ele tenha acesso
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mais fácil e, conseqüentemente, garantia maior a nível
de empresa.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Sr. Pre
sidente, o Constituinte João da Mata nos traz um argu
mento que tem grande substância, sobretudo se pen
sarmos em termos de um Brasil onde o número de
desempregados tosse equivalente ao número de empregos,
mas, na realidade, quando verificamos a necessidade de
admissão de dois ou três profissionais nessa ou naquela
empresa para aquele lugar existem trinta ou quarenta
desempregados aguardando oportunidade.

Nos idos de 1958, eu era Presidente de um Sindicato
em Salvador, Bahia, o Sindicato dos Vendedores Viajan
tes, e este nunca havia promovido uma convenção coleti
va de trabalho, nunca havia promovido um dissídio co
letivo e eu promovi meios para tentar uma convenção
coletiva de trabalho com a classe patronal. Lutei por todos
'os meios, e embora o Constituinte Mário Lima não exer
cesse a direção sindical na época, talvez se lembre daque
le meu tempo, fui à Justiça com o meu dissídio coletivo.
Recordo-me perfeitamente que naquela ocasião consegui
mos 50% de aumento para todos Os profissionais que
percebiam o salário fixo, 50% para verba de transportes,
porque o viajante tem que ter uma verba para transpor
te, e 50% para a verba de hospedagem. A Justiça do Tra
balho decidiu, houve recurso para o Tribunal do Traba
lho, a decisão fora mantida mas, no interregno entre o
julgamento do dissídio do Tribunal Regional do Traba
lho da 5.a Região, para o Tribunal Superior do Trabalho,
eu começava a receber viajantes no sindicato. Dizia: Sr.
Presidente, eu trabalho há quatro anos na firma tal. A
minha região é a região de Conquista, Ilhéus, Itabuna,
tenho uma verba de transporte fixada - naquele tempo
parece de dois mil cruzeiros - uma verba para hotel,
de mil e oitocentos cruzeiros, de maneira que a minha
empresa está pedindo e dizendo que eu devo renunciar
a esse contrato porque ela vai me pagar todas as despe
sas. Se eu tenho uma verba de dois mil, posso gastar até
cinco que ela pagará no fim do mês - se tenho cento
e oitenta para pagar hotel, a diária, posso até me hospedar
no melhor hotel, é só levar a nota que a empresa pagará".
Eu disse: "Companheiro, é porque você não sabe, essa sua
verba vai ser acrescida de 50%, cada uma delas. Isso re
presenta salário. De maneira que sua empresa está fazen
do isso que é para poder se isentar do pagamento desse
percentual promovido pelo dissídio coletivo". Ele disse-me:
"Mas eu estou numa situação muito dificil, ou aceito essa
reforma ou perco o emprego. Ele vai admitir um outro".
Eu disse: "Companheiro, sinto muito dizer-lhe, o sindica
to pode ir para a Justiça lhe defender, o sindicato pode
lutar para que você receba essa diferença, mas não pode
garantir o seu emprego. Você é pai de família? Ele disse:
"Sou. tenho 45 anos de idade, não arranjo outro empre
go". Eu disse: "Então só tem um caminho, aceitar a impo
sição da empresa, porque eu não posso garantir o seu
emprego".

Então a nossa luta, a luta dos trabalhadores brasilei
ros, não é no sentido da perpetuação do mau empregado
na empresa, não é no sentido da estabilidade permanente
daquele empregado que não se adaptou ao emprego. Acho
que precisamos perder o receio e o medo. No dia que tiver
mos o empregado certo, e que saindo de sua casa hoje,
ele com 45 anos de idade, com cinco, seis filhos, pagando
aluguel, trabalhando há cinco ou seis anos numa empresa,
estando ele certo que não será surpreendido com a sua
demissão, ele trabalhará sempre com tranqüilidade, com
mais disposição e com mais afetividade à própria em
presa. Precisamos perder esse medo, esse rancor de que

a garantia no emprego pode ocasionar dificuldade ao em
presário, nunca ocasiona, ao contrário. Certa feita estive
dialogando com um determinado empresário ele me disse:
"Os meus empregados não só têm garantia de estabili
dade de emprego, como têm uma partícípação nos lucros.
E no ano passado, a minha empresa, apesar da recessão,
obteve um lucro de 100%, mas este ano nosso lucro foi
de 200%".

Então, são essas pequenas coisas que aparentemente
trarão dificuldade ao empresário, como tinham antes,
quando a mulher não podia ter emprego porque ela queria
gozar 'Os direitos de gestante, mas com o tempo essa dis
criminação foi caindo. Quando se trabalhava dez horas
por dia lutou-se para conseguir o horário de 8 horas.
Dizia-se: "Vai haver um clamor dos empregados", Mas o
empresário, a população se habituou a isso. Tudo depende
de compreensão, de bom senso, e sobretudo de espírito
de humanização. Eu, por exemplo, protesto quando chego
num edifício e pergunto: "Vocês são empregados do edi
fício, do prédio?". "Não! SO'ffiOS empregados de uma em
;presa". Quer dizer, esses empregados não terão amor
nunca àquele órgão onde trabalham porque sabem que
podem ser demitidos a qualquer hora. É a mesma coisa
do empregado brasileiro de todos os setores de atividade,
se ele sabe que está sujeito ao arbítrio do empregador 
o ilustre Constituinte João da Mata disse: "Mas o em
pregador às vezes não tem condição de continuar com
ele". O pequeno e médio empresários não admitem quando
o empregado é realmente bom! Mas as grandes empresas
têm os empregados como um simples instrumento de pro
dução, ele torna-se um elemento impessoal da empresa.
Basta o gerente não gostar do seu gesto, entender que
pode admitir outro com um salário menor para fazer o
mesmo serviço, ele diz: "não tenho nenhuma responsabi-
lidade com a tranqüilidade desse cidadão. O meu interesse

é o lucro da empresa". Então, ele precisa ir embora para
que eu possa admitir um pagando menos. Então precisa
mos nos preparar para evitar que isso aconteça porque,
acima de toda e qualquer preocupação, ou dificuldade,
entendo que a segurança para o indivíduo que trabalha
representa progresso e, sobretudo, desenvolvimento para
o próprio empresário.

Era esta resposta, dentro da experiência de vida que
posso dar ao eminente Constituinte João da Mata.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Se o Sr.
Presidente, se me permite, apenas gostaria de explicar
alguns aspectos.

Primeiro, no que se refere à tranqüilidade do tra
balhador, que entendo que seja realmente o fato de ele
sentir-se bem remunerado, valorizado dentro da empresa
e, conseqüentemente, um bom ambiente de trabalho 
isso me parece ser o básico para qualquer trabalhador.
O fato de a empresa dar participação nos lucros o que
defendo e pratico, entendo que seja um princípio da maior
importância para o empregado, porque assim ele valoriza
o seu trabalho. Então, defendo a idéia de que o homem
tenha que brigar pelas coisas, que ele tenha participação
nos lucros da empresa, sou intransigente, acho que todo o
trabalhador deve ter participação nos lucros da empresa,
porque isso é um acréscimo na sua remuneração, um
acréscimo que diz muito mais que os seus sentimentos de
vaidade, ter contribuído com a empresa e receber, conse
qüentemente, os dívídendos do que mesmo a remunera
ção pura e simples.

Entendo que o trabalhador deva ter, por parte da em
presa, todo tipo de assistência e acho, até, que é uma ma
neira de se resolverem determinados problemas sociais se
viermos a inserir na Constituição determinadas obrigações
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para que a empresa dê atendimento completo, extensivo à
família.

O 'que não compreendo e discordo, permita-me, é que
a estabilidade dê pura e simplesmente tranqüilidade para
o empregador e que isso venha a representar medo para
esse mesmo empregador. Conheço muitos casos. Cito um.
Fui funcionário de uma repartição durante 9 anos. E lá
existia o grupo dos estabilizados e os dos não estabiliza
dos. E os estabilizados pura e simplesmente alegavam o
fato de serem estabilizados e que por isso não precisavam
trabalhar.

Então, companheiros, quero apenas deixar a idéia de
que o Brasil está precisando é de trabalho, de empenho e
que aquele conceito antigo de que todo empresário mal
trata, todo empresário é um sonegador, todo empresário
é isso ou aquilo mudou muito. Aquela idéia antiga sobre
os usineiros mudou muito.

Existe uma classe empresarial mais nova, mais recente
que participa, que é também operária. O nosso microem
presário, em geral, tem uma participação muito mais ativa
e se entrosá, relaciona-se muito melhor com os seus fU!1
cíonáríos, Essa é uma nova mentalidade que surge. Nao
podemos condenar genericamente as coisas. Se ~ regime ~
capitalista, que vivamos de acordo com ele. A nao ser que
se venha a mudar o regime, aí está certo, vamos trabalhar
em outro sentido. Mas, entendo que a tranqüilidade do
operário, do funcionário, do empregado se transmita atra
vés de uma remuneração justa, de um bom ambiente de
trabalho e de condições básicas para que a sua família
tenha uma sobrevivência normal e natural. Isso é o que
me parece.

Muito obrigado.
O SR. ANTôNIO ALVES DE ALMEIDA - Com refe

rência a uma parte da pergunta do Constituinte João da
Mata dirigida aos dois, gostaria de dar também a nossa
contribuição.

Realmente, Sr. Constituinte, é um conjunto de medi
das que precisam ser adotadas. :É lógico que com uma
medida só, isolada, não se vai resolver o problema e se
ninguém de nós tem dúvidas a respeito disso. Prova disso
é a quantidade de Comissões e Subcomissões. que _estão
hoje trabalhando na feitura desta nossa ConstItUlçao. Se
fosse apenas o aspecto do trabalhador, do empregador, da
moradia ou da segurança, apenas uma dessas Comissões
resolveria todo o problema da sociedade brasileira. :É ló
gico que tudo isto está inserido num contexto. Mas, nesse
contexto, dentro desse conjunto de coisas, um ponto que
levantamos é a segurança que a pessoa tem para trabalhar.
E volto àquela minha tecla do início, quando fiz a minha
explanação: se uma parcela de trabalhadores tem segu
rança no seu emprego, por que não todos terem? Se uma
parcela não tem, então por que todos também não terem?
Veja bem é o tratamento desigual. Há uma grande parcela
de trabalhadores que prestam serviços a este País que tem
segurança no emprego e outra não tem.

O problema da participação de lucro. É importante
que o trabalhador participe do lucro da empresa. E aquele
trabalhador que trabalha numa entidade que não gera lucro
financeiro e sim apenas dividendos sociais? Temos que
encontrar uma forma qualquer de ele também participar
desse lucro social. :É o caso daquele trabalhador que exer
ce a sua atividade em uma instituição que não gera lucro
em termos de cruzado, mas gera dividendos em termos
sociais.

O problema da oportunidade de emprego, referido pelo
Constituinte. Realmente se tivéssemos uma economia de
pleno emprego - é isso temos necessidade de perseguir 
talvez, não tivéssemos nem necessidade de ter de discutir
nem dissídios coletivos, nem relações de trabalho. Para

que discutir? Se estamos numa sociedade de oferta de em
prego, não há necessidade de se estar discutindo o salário
mínimo. Teríamos que inverter a nossa postulação, mas
tenho a impressão que estamos ainda muito longe dessa
situação, de ter uma situação na economia que seja uma
situação de pleno emprego e de que haja oferta de mão-de
obra. Porque quando houver oferta de mão-de-obra evi
dentemente não vamos mais discutir o salário mínimo, e
sim o máximo.

No momento em que ainda temos essa situação de não
ter uma oferta de emprego capaz de atender a toda a popu
lação, é necessário que se assegure àqueles que estão tra
balhando alguma garantia de que não vão chegar amanhã
no seu trabaho e não vão encontrar o cartão de ponto no
relógio, porque isso o Senhor sabe que acontece e muito.
O sujeito chega para trabalhar de manhã cedo e não en
contra o seu cartão de ponto. Vem o encarregado e fala:
"Você vai passar no setor de pessoal." :É esse cutelo que
temos que evitar que exista. Que ele tenha um mínimo de
segurança, de sair de casa para trabalhar e falar "amanhã
continuarei trabalhando". li: que a mulher, quando ele vai
trabalhar, fala "será que podemos fazer esta compra para
pagar em 4, 5 ou 6 meses?" "Será que você vai ter salário
4, 5 ou 6 meses, para continuar pagando isso?" :É nisso
que se precisa dar uma solução, é uma garantia desse em
prego, a garantia que ele vai ter para trabalhar.

li: lógico que nenhum de nós de Confederações de
Trabalhadores, falo isso até porque tenho participado com
os outros - pensa em extinguir a empresa. Ora, se extin
guir a empresa extingue, também, o trabalhador, se não
houvesse trabalhador não haveria empresa. Tem que haver
empresa, tem que haver trabalhador, tem que haver a
empresa com condições de ganho de lucro, 16gico que tem
que haver. Ninguém é contra isso. Mas é necessário que
isto não possa ficar ao livre arbítrio da empresa de dis
pensar o empregado pelo simples fato de que terminou
um contrato, como temos assistido, em empresas pres
tadoras de serviços a órgãos com locação de mão-de
obra, rescinde um contrato de prestação de serviços em
uma determinada instituição e demite todos os trabalha
dores. Por quê? Porque rescindiu o contrato que fazia
limpeza nessa ou naquela repartição e parou de fazer a
limpeza. li: isso, a garantia desse emprego.

O movimento sindical se preocupa com essas medidas.
Não sei se conseguimos entender.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Gostaria
que o Senhor me dissesse: se foi rescindido o contrato, co
mo O Senhor quer que o empresário mantenha esses empre
gados?

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Mesmo que
não haja locação de mão-de-obra para serviços permanen
teso

O SR. ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA - Aí estamos
de acordo mas não como o Senhor colocou, como se a
atividade empresarial fosse uma coisa tão simples.

O SR. OONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Acredito
que se temos obrigação de um avanço, em praticamente
todas as áreas das relações do capital - trabalho. Acre
dito que até todos os empresários estão de acordo em que
se faça avanço tanto na lei de greve como na autonomia
de liberadde sindical, como melhorias do ganho real. E
eu mesmo, particularmente, exteriorizei, aqui, que sou con
tra até o salário mínimo porque acho que ele estimula o
mínimo, acho que deveríamos trabalhar na base de piso
salarial por catgoria.

Quero dizer com toda a confiança que se estabelecer
mos uma estabilidade no emprego da forma tão simplista
como V. Ex.a colocou, posso lhe adiantar que não haverá
realmente um estímulo à geração de novos empregos. Aí
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sim, vamos ter um Brasil não com 40 pessoas na fila por
uma vaga, mas talvez 80 ou 100 pessoas, porque o empre
sário não vai ter o estímulo, a segurança. Acredito, entre
tanto na necessidade de penalizar o meu empresário; aque
le que demite sumariamente, sem analisar o lado humano
do trabalhador. Acho que poderíamos pensar em termos de
penalizar através de uma multa maior através do Fundo
de Garantia de tal forma que isso desestimulasse até por
razões de ordem econômica as pessoas arbitrárias, que não
têm respeito humano, e acho que as leis não foram feitas
para penalizar nem o bom empregado, nem o bom empre
sário, mas sim os maus trabalhadores e empresários.

O Brasil - e estou de acordo com o Constituinte João
da Mata - precisa de trabalho, e muito trabalho, para
realmente reerguer este País. Digo-lhe com confiança que
não será dessa forma que vamos gerar emprego. Temos,
anualmente, milhões de brasileiros adentrando ao mercado
de trabalho. Se não estimularmos a livre iniciativa, os
empresários, através de uma legislação que enquadre até
mesmo a distribuição de rendas, a distribuição dos lucros,
a participação em tudo isso estamos de acordo. A única
coisa que entendemos que poderá desequilibrar o mercado
de trabalho que é tão importante para todos nós, é real
mente a questão da estabilização pura e simples.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Nelson Aguiar.

O SR. ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA - Sr. Presi
dente, deixe-me só fazer uma observação. Não falamos em
estabilização pura e simples, mas sim numa garantia de
emprego. Acho que esse termo garantia de emprego não é
uma estabilidade pura e simples. Seria importante que
V. Ex.a detalhasse mais esse tópico.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - No serviço
público existe garantia do emprego? Existe a garantia
do emprego do servidor público? Nomeado ele pode ser
demitido porque o novo chefe não gostou dele? Não! Ele
só pode ser demitido se cometer um falta grave, se não
tiver mais produtivo, enfim mediante um processo admi
nistrativo, é disso que falamos. Não que ele seja impedido
de demitir aquele empregado, ele pode demitir, mas não
sem que haja uma razão qualquer que o leve a demitir,
e que essa razão não seja pura e simplesmente tirar o que
está ganhando 10 e colocar um para ganhar 5. Que essa
não seja a razão demíssíva, agora se o empregado é mau,
não produz, se falta reiteradamente, se não corresponde
ao salário que ganha, evidentemente a empresa, como
também o serviço público, pode demiti-lo. Uma lei que
garanta ao empregado que realmente cumpra suas obri
gações contratuais o seu emprego, e não pura e simples
mente porque ele tem na fila outro esperando querendo
ganhar menos.

Sou professor, estou licenciado, mas é um problema
sério inclusive nas faculdades. A crise que atravessamos
há alguns anos, era mais importante segurar um aluno
do que um professor, porque era mais fácil conseguir um
professor para substituir aquele que se demitia do que
se conseguir um aluno para colocar na vaga daquele que
saa,

Esse trabalhador tem que ter garantia de que vai
continuar prestando serviços, para que ele possa, ter tran
qüilidade para trabalhar, viver e produzir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Para ga
rantir o prosseguimento a nossos trabalhos - os últimos
três minutos serão destinados às perguntas e respostas 
queríamos assegurar a palavra ao Constituinte inscrito
Nelson Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Sr. Pre
sidente, sou suplente desta Subcomissão mas, na condi-

ção de Presidente da Subcomissão da Família, do Menor
e do Idoso, não tenho podido estar presente para cumprir
minhas obrigações aqui. Compareci para saudar o Presi
dente, o Relator, os membros da Mesa, sua Assessoria e os
nossos colegas Constituintes e, naturalmente, aqueles que
nos estão visitando, e fazer também a minha proposta
específica, porque tratamos, lá e aqui, de um aspecto do
direito do trabalhador que é o direito do menor, do tra
balhador menor. De modo que as preocupações que temos
lá, no tocante à proteção do direito do trabalhador menor,
trazemos para cá.

Na nossa sugestão já consolidada, encaminhada atra
vés da Mesa da Constituinte, elaboramos alguma coisa
a esse respeito, inclusive já depois de ouvirmos o nobre
Constituinte Nelson Carneiro, fizemos uma emenda no
tocante ao conceito de família, uma emenda mesmo, foi
emendada com a caneta, mas terei a felicidade de passar
às mãos de V. Ex.a

No tocante ao assunto em debate, também somos desta
área, e temos que clamar para que nas relações capital
trabalho, empregado-trabalhador, caminhemos no sentido
da busca de um relacionamento mais justo. É evidente,
não é preciso irmos longe, os fatos estão a comprovar,
que a lei, o Estado hoje, está do lado do empregador. Posso
citar em meu Estado vários exemplos escandalosos. Por
exemplo, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, no pique
da construção, da obra, tínhamos 22 mil trabalhadores
empregados nas diferentes áreas de construção civil, dentro
daquela grande empresa. Esses trabalhadores foram re
crutados na área rural. Lembro-me que naquela época a
Sima - Engenharia do Maranhão, a CONVAP, estas em
presas iam ;para o interior do Estado com megatone no
carro atraindo os trabalhadores dizendo que nos cantei
ros de obras da Companhia Siderúrgica de Tubarão teriam
eles além do salário justo, atendimento médico, alimen
tação adequada etc., só que, com o término das obras de
construção civil, cerca de 20 mil desses trabalhadores
foram simplesmente abandonados da forma mais crimi
nosa e hoje são os habitantes dos picos, dos morros, dos
lamaçais, dos mangues, das periferias das cidades, e seus
filhos, muitos deles, estão formando o grande exército do
menor abandonado, as filhas formando o exército daque
las que são exploradas pelos diferentes métodos de pros-
tituição. -

Esses trabalhadores não tiveram a garantia do Estado.
Enquanto o seu braço era útil para ajudar a eonstrulr
aquela grande obra, que hoje é até um orgulho nacional, a
CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão, esses traba
lhadores hoje estão abandonados à própria sorte. Por
quê? Porque não houve um outro mercado de trabalho
para garantir o direito desses trabalhadores. E eles, que
foram recrutados do meio rural, não puderam retornar
mais porque trouxeram suas famílias, e de repente essas
famílias já estavam infra-estruturadas nas cidades, com
uma filha na creche, com outra na escolinha etc.

Independentemente de ficarmos examinando essa ques
tão específica, acho que a Constituinte tem que ir muito
mais longo. O Estado brasileiro tem que ir na busca de
uma política de Governo, uma política do Estado e da so
ciedade, que defina o relacionamento justo entre capital
e trabalho. Quero dizer a V. Ex.as que estaria muito à
vontade para caminhar na linha do que propõe Karl Marx
no tocante ao uso dos bens terrenos estaría muito à von
tade para segui-lo, se não fosse um cristão e não tivesse
encontrado este clamor, através dos juízes, dos profetas,
dos apóstolos, do Senhor Jesus, nas páginas das Escrituras
Sagradas. Lá encontramos o mesmo Deus que diz: "Tra
balhei de dia e de noite para que não sejais pesados a
vossos irmãos", diz também que "Digno é o obreiro de
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seu salário"; quer dizer, o mesmo Livro Sagrado que dá
valor ao trabalho, dá valor ao salário.

Esta relação capital-trabalho tem que ser assentada
em formas justas, não pode estar sendo orientada, como
é hoje, no Brasil, apenas pelo lucro. O lucro é o objetivo.
Não pode continuar assim, a não ser que se estabeleça que
o lucro da empresa seja o direito do trabalhador e que
este participe efetivamente, da administração da empresa,
da co-gestão administrativa da empresa como aquele que
é detentor do lucro. Talvez por aí, encontrássemos uma
solução para o problema do vadio e quero dizer que, neste
caso, o Constituinte João da Mata tem muita razão. No
serviço público brasileiro - fui Secretário de Estado do
Bem-Estar Social, fui Presidente Nacional da Funabem 
existe uma verdadeira vadiagem que temos que corrigir.

Um dia desses, em Vitória, com o Presidente do
Inamps e um grupo de médicos, que criticavam os traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte, eu dizia a eles:
"Vamos começar a fazer um teste a partir de agora, nestes
13 andares do edifício do Inamps, se não tivermos 30%
dos trabalhadores do Inamps na rua, depois de terem
batido o cartão de ponto, não volto mais a Brasília como
Deputado"; no serviço público está acontecendo isso. O
funcionário entra, bate o cartão de ponto, muitos deles
vão além do cafezinho, porque o cafezinho fica além do
cartão de ponto. Nós temos de encontrar uma forma de
corrigir isso, é evidente que o empresário não aceita isso,
não convive com esse tipo de vadiagem na empresa. É
preciso encontrar uma solução para esse problema, talvez
estabelecendo no seio da empresa o relacionamento justo,
tal como o trabalhador ter direito de participar da gestão
administrativa da empresa, quem sabe, através de eleição,
nomeando um dos diretores, através do conjunto dos tra
balhadores. Segundo: criando um código de ética do tra
balhador dentro da empresa que permitisse ao próprio
trabalhador avaliar a situação daquele colega de trabalho
que está contribuindo, não para aumentar mas sim para
diminuir o lucro de que o trabalhador é partícipe, e por
tanto, prejudicando o conjunto dos tr~balhadores.

Para mim, a questão é muito complexa, não é uma
questão para se resolver apenas com a lei, porque neste
País, quem está falando aqui é um homem que vive do
trabalho, é um advogado que vive do dia-a-dia do seu
trabalho. Infelizmente, temos que admitir isso, é o impé
rio da vadiagem. Precisamos trabalhar, precisamos ter
responsabilidade. E eu me lembro que na Funabem, pe
diram-me que fizesse uma concessão aos trabalhadores
acabando com o cartão de ponto, porque, diziam eles, este
é uma humilhação, é uma prova do patrão mostrar que
está desconfiando do empregado. Eu suspendi o cartão de
ponto, apenas para testar. Já na primeira semana 10%
já não ficavam mais no trabalho; com 60 dias, fui obrigado
a fazer retorná-lo.

Vejam bem que isto não se resolve apenas mudando
a lei. Isto tem que ser debatido, discutido, repensado, prí
meíro, dentro do conteúdo político, em busca de relações
justas entre capital e trabalho para, a partir daí come
çarmos a definir uma legislação que atenda a este elenco
de interesses de ambos os lados. Só vamos sair do sufoco
desta Nação pelo trabalho duro e indormido.

Fiquei ao ver os trabalhadores da área social, assis
tentes sociais, agentes sociais, trabalhando com crianças
tiranizadas pela miséria, pela desgraça, pelo abandono, pela
fome; e essas profissionais olhando o relógio, no momen
to em que cumpria o seu tempo, deixava a criancinha
carente de afeto, de carinho e de amor e simplesmente vai
embora porque o seu tempo terminou, como se o trabalho
dela fosse um trabalho comum, fosse um trabalho de fá·
brica. Não! É um tarbalho especial. Acho que este traba
lhador tem que ter direito a um relacionamento especial,

mas tem que ter a sua responsabilidade quando assume
o compromisso através do seu contrato de trabalho.

Para encerrar: aquelas profissionais que, durante a se
mana, segunda, terça, quarta, quinta, e sexta atendem ao
menor dentro da instituição, quer dizer, o menorzínho que
é levado à presença da psicóloga, da pediatra para ser exa
minado; no entanto, aos sábados, domingos e feriados, elas
não vão lá, não querem ir e quando é determinado um
plantão, cumprem o plantão resmungando, como se a cri
ança que é objeto do seu trabalho e dos seus cuidados só
tivesse necessidade de cuidado, de carinho, de afeto de
amor, de assistência, segunda, terça, quarta, quinta ·8 se~a.
Sábado, domingo e feriado, não. -

Acho que temos que caminhar, é claro, na busca de
relacionamentos justos. Mas é preciso que o trabalhador
brasileiro comece a discutir essa questão nos seus sin
dicatos, nas suas associações, porque não há lei que possa
me colocar acima da minha responsabilidade ética e mo
ral. Se eu não a tenho, não me convenci disto, não apreendi
isto, me compenetrei disto, não há lei que me faça obe
decer, cumprir meus compromissos. E eu acho que como
um patrão, veja bem, sou do lado do trabalhador sempre
sou um piqueteiro profissional, um homem da porta d~
DOPS nos piores tempos da ditadura, sou homem da porta
da Polícia Federal, soltando trabalhadores presos em época
de greve, sou homem de enfrentar a polícia na rua' mas
tam?~m não poderia conviver pacificamente com u:dJ. per
dulãrío, ° que ganha o emprego não quer nada com o tra
balho, acho que isso tem que ser visto dentro da sua
complexidade e, especificidade. Acho que a melhor forma
de se ?ond~zir isso seria colocando o próprio trabalhador
para físcalízar' seu colega, através de um código de ética
elabor~do pelos próprios trabalhadores dentro da empresa:
A partir do instante que o trabalhador tem direito ao lucro
da empresa, aquele que não está trabalhando está contrí
buindo para diminuir o lucro da empresa. Quem vai jul
g~-10 é ,0 patrão? N~o.l!J o próprio trabalhador. Talvez por
aI pudéssemos caminhar, porque sei que em muitas nações
da Europa isso já está sendo feito.

Muito obrigado.

O SR. C:0NSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presiden
te, eu me ~ll1to orgulhoso com a revolta do Constituinte
Nelson Aguiar, quando fala da ociosidade dos empregados
do INPS, da PI evidência Social.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR _ Só falei
em 30%. Salvaguardei o direito e a honorabílídade de 70%.

. O SR. CONSTIT:tJINTE PAULO PAIM - No início da
~ll1ha palestra aqui, disse hoje, que todos esses maletí
CIOS da ;P~evidência Social, decorrem do fato de não ser
ela admínístrada pelo empregado e pelo empregador por
aqueles que pagam a Previdência Social. Se ela fosse admi
nistrada por estes, tenho a certeza de que o número de
empregados seria menor e os que estão lá traba
Iharíam corretamente e também seriam remunerados
corretamente.

. O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Só quero
dlz~r a V. Ex.a que citei o INPS como um fato, mas isto
es!a acontecendo em todas as esferas do serviço público.
Nua posso me conformar, Sl'S. Constituintes, Sr. Presiden
te, Sr. Relator e Srs. Debatedores, por exemplo, com o que
está acontecendo hoje em Vitória, no Estado do Espírito
Santo, com a greve dos médicos e as mães com suas
crianças nos braços, nas filas dos hospitais vendo essas
crianças à mingua do atendimento, sem t~rem a quem
acorrer.

Acho que esse profissional tem que ser julgado por
um, c.ódig~ ético, e não protegido. Isso tem que ser levado
a ,seno. Nao posso me C~mforIpar. Estou na área da criança
há 12 anos, estou metido ha 12 anos nesta questão, não
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vou abrir mão disso, estou lutando na Constituinte como
um compromisso pessoal e político, a fim de instituir, pela
primeira vez na Constituição Federal, o instituto do Direi
to da Criança, independentemente do Direito da Familia,
porque, hoje, no Direito brasileiro, ela só tem direito em
função do direito da sua família, mas esse aspecto é
muito importante. Queremos instituir, a partir da letra
da Constituição, o Direito da Criança, independentemente
de ela ter uma família ou não. Este foi o compromisso com
o qual viemos para cá e não posso concordar com aquilo
que está acontecendo hoje, dentro dos hospitais deste
País, onde não há sensibilidade, não se leva em conta o
compromisso profissional, ético, com os princípios assumi
dos quando da formação desses profissionais. Deixar a
criança indefesa, nos corredores dos hospitais, não! Acho
que isto tem de ser repensado. Desculpem-me, mas para
mim isso não é correto e não posso concordar com este
tipo de comportamento que está ocorrendo no País.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Paulo Paim, que havia
solicitado anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presiden
te, gostaria, para o bom. andamento dos trabalhos, como
tenho falado, que se respeitem os três minutos para que
todos possam falar.

A pergunta que fiz não demorei um minuto e meio.
O debate é bom, mas gostaria que chegados os 3 minutos,
V. Ex.a acionasse a campainha.

Pelas palestras que ouvi aqui, teria de falar meia hora
para procurar responder. Começaria respondendo a
questão da estabilidade no emprego. Preocupa-me muito.
Parece que com economias estabilizadas, como no Japão
e na Suíça, não existe estabilidade no emprego, e isto
funciona muito bem, obrigado. Preocupo-me pela forma
como ele é colocado em foco pelos empresários, dando-nos
a impressão de que o culpado de tudo o que acontece,
neste País de uma economia capitalista selvagem deve-se
a uma estabilidade no emprego que não existe. -

Preocupo-me ao passar a impressão de que quero
dizer que quando, havia estabilidade no emprego, há uns
10 anos parece que ninguém trabalhava neste País.
Preocupo-me, também, quando vejo um enfoque que
aponta como o trabalhador é mal-intencionado, é vadio,
é isso, é aquilo; e, vamos ver, pelo outro lado, que nas
ações da Justiça, mais de 90% pelo menos a nível es
tadual, acaba dando ganho de causa para os trabalhado
res. Por que 90% na Justiça do Estado são os trabalhado
res que as ganham?

TST tem que acabar. Concordo com o senhor. Para
mim não precisa existir mais TST. outra coisa que tem
de ser contada aqui: este País é a B.a economia do Mundo
em cima de quem? Em cima da exploração da classe
trabalhadora.

Se pegarmos os dados da Nova República, 7{)% da
população vivem em miséria absoluta. Quer dizer, esses
dados têm de ser colocados, senão vai dar a impressão
que quem não presta neste País é a classe trabalhadora.

Não quero dizer, quero resgatar a minha colocação,
que os empresários não prestam. Acho que é o momento
de esta Constituinte partir para um equilíbrio social e a
estabilidade no emprego é fundamental até para a livre
negociação.

Quero ir mais além. O próprio DIAP encaminhou a
esta Casa um projeto de garantia no emprego que foi
amplamente aprovado. Eu me sentiria decepcionado se
aqui na Comissão dos Trabalhadores resolvêssemos que
não tem de haver garantia e estabilidade no emprego.

Levanto as minhas preocupações, claro que um pouco alte
rado quanto à voz, peço desculpas a todos os senhores,
mas que ponderem sobre isso.

Na última discussão da estabilidade, esta Comissão,
por ampla maioria de 99%, aprovou que era uma ques
tão de honra da Subcomissão dos Trabalhadores, já
que é a Comissão dos Trabalhadores e não do poder eco
nômico, que é outra Comissão não esta. Esta e a dos Di
reitos do Trabalhador e dos Funcionários Públicos, que
era uma questão de honra da Subcomissão aprovar a
estabilidade de emprego.

Concluindo, citaria a questão do funcionário público.

Neste País parece que tudo que acontece de errado é
por culpa dos trabalhadores e funcionários públicos. E por
que não falam da corrupção dos órgãos públicos, que é
praticada pelos grandes "marajás" e não pelos humildes
trabalhadores que estão lá dentro? Se houvesse, uma poli
tica séria nos órgãos públicos, tenho certeza que teria ser
viço para todos e o trabalhador que quer trabalhar, ele não
quer ficar parado, não Senhores, e haveria condições, num
País 'Como este onde morrem mil críanças que não chegam
a um ano, quase, por dia. Existe condições, não existe uma
polítíca séria.

Vou mais além, não quero que fique aqui um enfoque
que o culpado é o funcionário público. O culpado é o apa
drinhamento e a corrupção dos grandes e não daquele que
ganha de dez salários mínimos para baixo. É de 20 salá
-rios para cima que está a corrupção. Quem não lembra,
recentemente, dos escândalos da Previdência? E por que
não punir? Isso é que temos que evitar. Vamos ver quem
criou empregos fantasmas. Pergunte a qualquer entidade
de funcionário público se eles são a favor dos empregados
fantasmas? Não são a favor. Querem que todos trabalhem.

Quero concluir dizendo que para mim é importante
que esta Subcomissão que é do Direito dos T,rabalhadores,
esteja clara a sua função social e papel histórico que tem
neste momento.

Aos empresários deixaria a seguinte reeomendação:
não se preocupem em atacar os direitos mínimos da classe
trabalhadora. Acho que os empresários têm que se preocu
par com a dívida externa, com a reforma agrária que não
sai, tem de se preocupar sim, aí é o principal ponto para
o empresário no meu entendimento, com a especulação
financeira, que este Governo tenha uma política séria e o
pequeno empresário, o pequeno produtor tem que ser in
centivado cada vez mais para serem, de fato, geradores de
empregos.

Concordo com a colocação dos painelistas. Claro que
esta é 'a realidade. O operário sai de casa de manhã, com
a marmita debaixo do braço, de sandálias, sem segurança
nenhuma. Se eu for contar aqui a minha história vou
levar meia hora. Sou operário metalúrgico, trabalhava na
boca do forno, vim da fábrica para a Oonstituinte e sabe
mos, muito bem, o que, infelizmente, parte do empresárlo
faz. Acho que a preocupação do empresário é exigir do
Governo uma política séria e de incentivo ao pequeno
empresário, ao pequeno produtor. Com isto, no meu enten
dimento, 'a sociedade brasileira ganha.

Os países desenvolvidos estão partindo para este ca
minho. Mesmo no Uruguai e na Argentina as garantias
são três vezes maiores do que no Brasil. Numa ditadura
como a do Paraguai, as garantías são muito maiores do
que no Brasil.

Acho que é o momento de partir para o equilíbrio
social. Nós todos, aqui, pequenos, empresários, que temos
aqui conosco, colegas nosso, trabalhadores, temos que, solí-
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dariamente, partir para uma Constituição que, de fato,
se preocupe com a questão social.

Esta Comissão é a Comissão dos Direitos dos Traba
lhadores. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
'palavra à Constituinte Wilma Maia.

A SRA. CONSTITU1NTE WILMA MAIA - Sr. Presi
dente, somente para uma questão de ordem. Estamos hoje
:recebendo dois ilustres representantes das Confederações
dos Trabalhadores no Comércio, e dos Profissionais Libe
:rais, que vieram, em nome dos trabalhadores brasileiros,
para debater 'Conosco.

Foi discutida amplamente aqui a questão da estabílída
·de no 'emprego. No entanto, algumas dúvidas permanecem.
GOstaríamos de ter debatido mais o assunto. Não podería
mos, então, mudar um pouco a metodologia para termos,
um debate onde pudéssemos debater a fundo as questões
principais?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Temos
dividido em duas partes os debates sobre temas que inte
ressam ao objetivo desta Subcomissão. Temos as exposí
ções e, logo após, os debates. E temos nos louvado nas
audiências junto aos representantes dos trabalhadores, o
que já foi feito. E há todo um programa a ser cumprido
com o objetivo de que possamos, tanto no debate realizado
entre nós, como nas audiências com esses representantes
da classe trabalhadora, ir aprofundando cada um dos
temas que deverão compor o anteprojeto que esta Subco
missão deverá enviar à Comissão Temática.

No entanto, estamos abertos às propostas que possam
melhorar esse método de trabalho.

A SRA. CONSTITUINTE WILMA MAIA - Sr. Presi
dente, no caso, os nossos visitantes estão representando
os trabalhadores, por isso acredito que seria interessante
o debate com eles. Aí teríamos, uma verdadeira audiência
pública.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Já forma
mos um elenco variado de entidades a serem ouvidas.
Tanto fazem parte desse rol entidades como a CUT, a
CGT, a USLB, como departamento Inteesíndíeaís, o Dieese,
etc. e as Confederações, as representações de entídades
ligadas ao serviço público e aos :professores, em particular.
Foi, inclusive, relacionada, até a representante das traba
lhadoras, especificamente.

Esse foi o elenco que aprovamos democraticamente. :Él
claro que está sempre em aberto para ser retormulado, já
que a sabedoria coletiva é quem deve decidir o que deve
ser feito.

Temos procurado implementar os trabalhos da Subco
missão dentro daquilo que foi previamente estabelecido.
Inclusive, já cogitamos de ouvir, no dia de amanhã, os
representantes da CNTI e da CNTT, as Confederações
Nacionais dos Trabalhadores da Indústria e dos Trabalha
dores em Transportes Terrestres. Pensamos também ouvir
o Ministro do Trabalho, o Ministro da Administração. As
propostas que o nobre Constituinte desejar fazer para que
seja alterado este elenco, agora, ou na reunião seguinte,
deverão ser debatidos.

A SRA. CONSTITUINTE WILMA MAIA - Sr. Presi
dente, não se trata de alterar o que foi programado em
termos de cronograma, mas sim a forma do debate, é que,
com os representantes dos trabalhadores, <lue haja um
"repeteco". Não sei se o Sr. Presidente está entendendo
esta minha colocação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Em vez da
manifestação, porque a forma que se adotou até aqui é a

audiência inicial, e em seguida o debate com os Consti
tuintes. Isso é o que tem sido feito e, inclusive, acredito
eu, dependendo do julgamento dos pares, com certa libe
ralidade no tempo, e no número de utilização de ;palavras.
Mas nós procuraremos, tanto quanto possível, estipular o
debate.

Está franqueada a palavra.
Com a palavra o nobre Constituinte Júlio Costamilan.
O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN - Faço

uma introdução, para depois fazer as duas perguntas aos
conferencistas.

Preciso me remontar a 1967, quando foi introduzido
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Este insti
tuto tem muito a ver com a garantia no emprego, que nós
estamos tratando. Eu me reporto a 1967, para dizer que,
sobre os empresários, na sua postura, desde então, eles
me dão a convicção maior e definitiva que a Constituinte
precisa tomar uma decisão definitiva também, para coibir
a insegurança no emprego. E a comparação que faço é a
seguinte: ao ser aprovada a Lei n.O 5.107 do ·Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, ficou estabelecido que o
trabalhador teria o direito de optar entre o instituto da
estabilidade ou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Ora, o que se viu, a partir de 1967? As pressões em
presariais no sentido de quê? Os trabalhadores nego
ciassem a sua estabilidade e se integrassem ao regime do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas isso ainda
não é o que demonstra, efetivamente, o comportamento
empresarial, o que demonstra são os anos posteriores, por
que nenhum trabalhador, a partir de então, teve o direito
de optar por um outro regime. Se quisesse trabalhar numa
empresa, teria, e como documento primeiro, de assinar
a sua opção pelo FUndo de Garantia por Tempo de Ser
viço. Não lhe era dada a liberdade. - O Sr. tem aqui a
vaga, a vaga é sua. O Sr. tem dois regimes, o da estabili
dade e do FUndo de Garantia por Tempo de Serviço. O Sr.
pode escolher o regime que quiser para desenvolver a sua
atividade em nossa empresa. Isto não aconteceu. O pro
cedirnento dos Srs. empresários, desde então, foi de con
dicionarem a admissão no emprego à assinatura da opção
pelo regimento do FUndo de Garantia por Tempo de Ser
viço. Primeiro, pressionando os trabalhadores para que
negociassem a sua estabilidade, que possuíam até 1967,
e depois disso, estabelecendo como norma a assinatura de
uma opção, negando a liberdade que a lei assegura. E isto
não é só um comportamento, um posicionamento dos Srs.
empresários, desde o microempresário - não isento nin
guém - desde o mícroempresãrío ao grande empresário,
todos estabeleceram como postura a admissão nó em
prego só para quem se circunscrevesse e se submetesse ao
regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Então, quero dizer que esse comportamento foi o que
me convenceu, me conscientizou de que nós precisamos
dar ao trabalhador a segurança no emprego. Pelo próprio
do comportamento que os empresários adotaram a partir
de 1967.

Por isto a pergunta que faço aos conferencistas que
aqui estão, e que representam categorias profissionais: os
Srs. contestam esta minha afirmativa, ou os Srs. têm in
formações de que este é o procedimento normal, de parte
dos empresários, nas categorias respectivas que os Srs.
aqui estão representando? Porque, naquela área de tra
balhadores a que estou vinculado, como advogado de 10
sindicatos, num dos municípios de grande produção na
cional, que é o Município de Caxias do Sul, no Rio Grande
do Sul, o comportamento é este. E o que é maís grave, Srs.
conferencistas, vim constata nesta Casa, na Câmara dos
Deputados, no Senado da República não posso arírmar,
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mas, na Câmara dos Deputados, a admissão de qualquer
empregado, qualquer servidor, no regime da CLT, é feito
pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu per
guntaria se os Srs. podem endossar ou contestar esta minha
manifestação.

O SR. ANTôNIO ALVES DE ALMEIDA - Eu gosta
ria de esclarecer ao ilustre Constituinte de que quando a
estabilidade era instituida aos 10 anos na empresa, com
o transcorrer do tempo, aos 8 anos de trabalho, eram sem
pre demitidos os empregados e daí por diante se criou
uma espécie de estigma, de maldição àquele que gozava
da estabilidade. E procurou-se, por todos os meios, des
moralizar o instituto. O Constituinte João da Mata trouxe
um exemplo da empresa onde trabalhava, onde empre
gados que tinham 8 ou 10 anos, abusaram porque tinham
estabilidade.

É exatamente por isto que estamos aqui, não para
dizer que queremos a estabilidade, nós queremos a garan
tia no emprego, como asseguram as várias Constituições
de vários países.

O Dr, Ulysses de Rezende - não sei se se encontra
aqui - lutou no sentido de apresentação de um projeto
para a garantia no emprego, através do DIAP, e esse pro
jeto quase foi aprovado, onde ficou constatado que a ga
rantia no emprego existe em quase toda parte da Europa.
Inclusive, se folhearmos a Constituição portuguesa, está
dito lá: manutenção do emprego. Verificamos a situação
da Alemanha, está dito lá: garantia no emprego. Verifi
camos as Constituições da Itália, é a mesma coisa, e, assim
por diante. De maneira que, não será nenhuma novidade
isto ser instituído no Brasil.

.De forma que hoje, em razão do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, onde se chamou de opção, - dou
a este vocábulo o título de "imposição", não opção - tra
tou-se de, uma vez por todas, acabar com o resquício de
estabilidade que existia no emprego. E a rotatividade da
mão-de-obra continua permanecendo de forma desastrosa,
a trazer a grande intranqüilidade social. Dír-se-á: Por
quê? No Rio de Janeiro, a categoria tal fez uma greve,
levantou-se imediatamente quase que a maioria daquele
sindicato. É porque ela guarda, no seu íntimo, a revolta
contra o Estado, pela falta de segurança que ele lhe atribui.
Nós não queremos perpetuar o empregado na empresa.
Se o empregado não serve, não se adaptou, pode ser demí
tido. Se a empresa está em dificuldade econômica pode
provar isto na Justiça e o empregado ser dispensado. Quer
dizer, há uma série de fatores em que a empresa pode
ficar livre do empregado, desde que prove isto. Nós não
queremos que haja o livre arbítrio de se demitir à própria
forma.

De maneira que, hoje, com o chamado Fundo de Ga
rantia que, por uma imposição das multínaeíonas, o im
portou o País, para acabar de uma vez com a estabili
dade, desaparecendo totalmente a segurança no emprego.

Então, nós, trabalhadores, nós, dirigentes sindicais,
não estamos aqui trazendo nenhuma proposição radical
e nem estamos, em absoluto, contra os empresários. Não,
ao contrário, nós estamos querendo zelar pela empresa,
porque a empresa desenvolvida é a empresa que dá em
prego. A empresa onde os empregados trabalham com amor,
é a empresa que cresce. É isto que nós queremos. Queremos,
da mesma maneira que defendemos os empregados, de
fender a empresa. Mas queremos que haja tranqüilidade
para esses trabalhadores, porque, do contrário continuare
mos vendo a marginalidade, como o ilustre Constituinte
citou ali, que foi uma legião de demitidos e nenhuma pro
teção se lhes deu. E hoje estão eles marginalizados, as suas
famílias prostituídas, quer dizer, é este estado de coisa

que existe, não só em Tubarão, mas em toda parte deste
País, infelizmente é e temos que ter a coragem de dizer:
vamos dar tranqüilidade a esta gente, para também termos
tranqüilidade. É por isso que lutamos, em defesa da ga
rantia no emprego.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Antes da
resposta do nobre conferencista, quero apenas agregar
mais um aspecto, para ver qual o posicionamento demons
trado, ao longo desses anos todos, com respeito a esse
assunto também pelos empresários. Eu tenho o maior
respeito, mas isso me levou a me convencer da posição em
defesa da segurança do emprego. O instituto da estabili
dade continuou, na CLT, estabelecido em 10 anos. Então, o
empresário não teria preocupações maiores em admitir
empregados, eles poderiam ficar um ano, dois, três, quatro,
porque a estabilidade s6 iria ocorrer aos 10 anos. Este é um
aspecto que precisa ser analisado. A estabilidade só iria
ocorrer aos 10 anos, e até lá ele teria a liberdade de dis
pensar de acordo com a legislação, inclusive, a despedida
imotivada. Pois, mesmo assim, mesmo a estabilidade
ocorrendo após os 10 anos, o empresário não teve outro
comportamento a não ser aquele de exigir, na data da
admissão, como condicionante para ter emprego, a opção
que é a imposição a que se referiu o nobre conferencista
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO - Realmente
o. colega Antô!lio de 4.lmeida falou bem, isto existe, quer
dizer, nao existe opçao pelo Fundo de Garantia existe
pressão. A pessoa pode optar. Por exemplo, estoú ofere
cendo um emprego, dentro da empresa está aqui o cargo
à sua disposição, se você optar pelo Fundo de Garantia eu
opto por empregá-lo, se você não optar, eu não opto por
empregá-lo. Esta é que é a verdade. Eu só opto pelo em
pregado se ele optar antes. Então, realmente a situação
está neste pé. Antigamente, a estabilidade aos 10 anos era
ruim, parece que era ruim, e na grande maioria era 'essa
situação, quando o empregado começava a se aproximar
de 9 anos, já sabia que não completava os 9 anos ele ia
ser demítído antes. Então, realmente isso aí não interessa
à classe trabalhadora: o que nós queremos é algo mais
que a estabilidade, é essa garantia de emprego. É o que
falava ainda agora um Constituinte - não me lembro
quem foi - se a empresa rescinde um contrato de presta
çao de serviços, por contratação de mão-de-obra, feito
através de uma concorrência perdida, como fazer com os
empregados? Ela teria' que, para poder se ver livre deles,
garantir um emprego, pelo menos, em outra empresa. Tal
vez este seja o caminho, ou .se não garantir outro emprego,
alguém precisava garantir esse emprego desse trabalhador.
Ou, não poderia haver, não pode haver, e temos que estu
dar, mecanismos legais tais que impeçam, como o Consti
tuinte falou, de o trabalhador chegar no trabalho e per
guntar: cadê o meu cartão de ponto? Ele não está no reló
gio. Como vou voltar, agora, para casa? Vou voltar sem
emprego? E agora? Eu tenho emprego? Não. Se realmente
tivéssemos numa economia de pleno emprego, de oferta de
mão-de-obra, realmente ele não teria problema, mas nós
não estamos nessa situação. Então, há necessidade de que
ele tenha um mínimo de garantia, que, vencido aquele
período que a lei assegura, que é o experimental que é o
período de experiência, 2, 3, 4 meses no máximo 6 meses,
porque também não podemos levar a vida inteira experi
mentando se vai dar certo em relação ao emprego. Ele
tem que chegar ao ponto e dizer: bom, experimentei, é
bom, é. A partir daquele momento não posso mais demí
ti-lo sem que haja uma causa justa. Mas que esse período
não possa ser de 10 anos, como antigamente, porque 10
anos é muito tempo para experimentar. A lei já prevê o
período de experiência em três meses; passado esse perío
do, o empregado me serve; a partir daí, só posso desli
gá-lo da empresa sob determinadas condições. Não é evi
dentemente, também garantir um emprego a ele em
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qualquer situação. Haverá situações em que ele terá que
ser demitido. Ou porque a empresa entra em insQlvênc~a,
em dificuldades financeiras, aí há necessidade de demitir,
mas entra o seguro-desemprego, que é outro mecanismo,
não com a situação atual do seguro-desemprego, que é
uma parcela que não dá nem para que o indivíduo saia
procurando outro emprego. Quer dizer, é necessário um
conjunto de medidas, mas que se garanta o emprego do
trabalhador não a estabilidade pura e simples. Isto é que é
preciso ficar bem claro. Não sei se respondi bem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a
palavra o nobre Constituinte, Relator Mário Lima.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Sr. Presidente,
colegas Constituintes, quem fica por último tem uma van
tagem. É que, às vezes, não precisa nem perguntar. Porém,
gostaria de questionar aos meus ilustres companheiros,
Antônio Alves de Almeida, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio, e José Augusto de Carvalho,
da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, e
também registrar a posição dessas duas entidades, que,
parece-me, sintonizam-se com a posição da nossa Subco
missão, pelo menos nos pontos fundamentais, direito de
greve, estabilidade no emprego, etc. E gostaria de dar des
taque para a posição da Confederação Nacional dos Tra
balhadores no Comércio, na questão da locação da mão
de-obra. Considero muito oportuna, muito clara e muito
firme. Realmente o que há, hoje, com essas empresas loca
doras é um escândalo nacional. Eu disse aqui, de manhã,
e volto a repetir, vi trabalhadores famintos, prestando ser
viços a uma empresa estatal, recebendo um oitavo do que
as empresas estatais prestam aos intermediários e, como
disse aqui o ilustre Presidente da Confederação. essas em
presas não pagam os encargos, e quando o sujeito vai
reclamar, elas desaparecem, porque são empresas que têm
como sede uma pasta debaixo do braço de intermediários.

Agora, esta subcomissão é dos direitos dos trabalha
dores. Temos que ter consciência disto. Vou contar rapi
damente a minha história, não que ela seja importante,
mas é que eu vivi e aprendi. Eu era, em 1964, o Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores em Petróleo, um operário
laureado, a empresa me deu estágio remunerado, certamen
te porque eu devia ser um bom operário. Aos vinte e qua
tro anos de idade, cheguei ao topo da carreira, e, com o
golpe militar de 1964, fui demitido por justa causa, por
abandonar o emprego, quando me encontrava preso na
Ilha de Fernando de Noronha, e a empresa me notificou,
por um edital, de que deveria comparecer ao emprego sob
pena de ser demitido por abandono de serviço. Por ironia
do destino, este mesmo jornal, na matéria de reportagem,
dizia que o ex-Deputado, e ex-Presidente do Sindicato en
contrava-se preso na Ilha de Fernando de Noronha. Foram
os anos negros que infelicitaram este País, que levaram a
corrupção ao mais alto grau, à injustiça social, à degra
dação de todos e de tudo.

Em 1982, baseado na lei de anistia, retorno ao traba
lho, depois de uma luta insana, inclusive onde contei com
a solidariedade do meu companheiro, Presidente da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores no Comércio, eu ga
nho, por um voto, dos vinte e sete que compunham o Ple
nário do Tribunal Federal de Recursos, o direito de retor
nar ao meu emprego, e quando chego na Petrobrás e vou
assinar um novo contrato o seu chefe de pessoal bota na
minha frente: Opção pelo Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço. Eu disse: - não, mas eu não vou optar, a lei
não diz que é opcional? Eu não vou optar. O funcionário
tomou O contrato de volta e disse: - então aqui O Sr.
não entra.

Uma empresa do Governo, da qual nós, o povo bra
sileiro, somos os donos. Eu quase que entro no desespero.
Se tivesse uma arma, eu dava um tiro nele, porque era
uma violência que tinha de ser respondida com outra: -

mas, meu amigo, eu não sou analfabeto. A lei não diz que
é opcional? Eu não quero optar? Não, mas a ordem que
eu tenho é que se o senhor não optar, o senhor não entra.
Era a força. Eu saí dali desesperado e fui procurar o meu
advogado. Ele disse: - curve-se, é a violência; mas é melhor
você brigar lá dentro. E eu optei, e voltei à empresa, e fui
brigar lá dentro. Dois anos depois eu me candidatava à
Presidência do Sindicato, os meus companheiros me davam
de volta o mandato sindical, me davam uma suplência de
Deputado Federal e agora me dão o mandato. Eu tenho
obrigação de lutar para que isso acabe. O trabalhador, neste
País, não pode ser mais material descartáve1. Também não
pregamos, nem defendemos a impunidade, nem a irres
ponsabilidade.

Há uma semana atrás o Superintendente da minha
unidade me comunicou que ia demitir um trabalhador,
porque havia levado um atestado médico para justificar
as faltas dos dias de Carnaval e esse atestado médico era
falsificado. Eu não contestei a demissão. Acho que para
o trabalhador, os seus representantes não querem nem ir
tanto ao céu, nem tanto à terra. Acho que nenhum diri
gente sindical de responsabilidade defende a impunidade,
a anarquia e a irresponsabilidade. A empresa é a alavanca
do progresso em qualquer regime, tem que ser preservada.
Agora, nesses anos de ditadura houve muito aventurei
rismo, muita impunidade, muita gente que fazia uma em
presa em cima da perna, para ganhar concorrências mar
cadas. As empresas estatais foram transformadas em ver
dadeiras ações entre amigos. Gente que não sabia dirigir
sua casa foi designado para dirigir empresas que moviam
com bilhões e bilhões dos cofres públicos e do povo bra
sileiro. O que nós queremos é que isso acabe.

Isso que eu estou dizendo aos Senhores, eu vi, nin
guém me contou. Num país sério, a maioria desses em
presários estaria na cadeia por absoluta falta de respeito
ao ser humano. E essas empresas são contratadas com
comissões de intermediação de até 30 e 40%. Podemos ver
dentro da Petrobrás, a maior empresa do Brasil, a 20.a
maior empresa do Mundo, trabalhadores rasgados, des
protegidos, famintos e sem nenhuma proteção. É disso que
esta Casa e esta comissão têm obrigação de tomar conhe
cimento e sobre isso posicionar-se.

E eu perguntaria, para concluir, ao meu ilustre com
panheiro Presidente da Confederação Nacional dos Traba
lhadores no Comércio, concordando inteiramente com as
posições da Confederação: salário mínimo, greve. Se na
lei brasileira, se na Carta Magna nós fizermos um item do
direito de greve, que permita qualquer tipo de contesta
ção, vai haver o que houve em 1946. A Constituição con
cedeu o direito de greve e, por causa de uma vírgula, uma
pequena frase, inviabilizou, nunca houve direito de greve
neste País. "É reconhecido o direito de greve, cujo exer
cício a lei regulará".

Quarenta e um anos de direito de greve que nunca
houve. Ouvi de um Senador da República, industrial em
São Paulo, que uma determinada categoria profissional,
em São Paulo, entrou em greve. E aí entrou dinheiro para
a imprensa ficar contra a greve, dinheiro para subornar
juízes de tribunal, dinheiro para subornar a polícia para
bater nos trabalhadores e, após somar tudo isso, chega
ram à conclusão de que, se desse o aumento pretendido
pelos trabalhadores, o grupo industrial gastaría menos.
E este Senador da República hoje, aqui, industrial de
São Paulo, perguntou a esse grupo de empresários da
FIESP - e por que isso? E eles responderam - para
que o trabalhador não tenha o hábito de ganhar. Oom
empresários deste tipo, se o trabalhador não tiver direito
de greve, vai morrer de fome. Agora, também somos
contra a greve política, a greve sem motivação nM suas
finalidades, que é trazer para o trabalhador melhores sa
lários e melhores condições de trabalho.
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o povo e a Nação não podem ficar à mercê de meia
dúzia de radicais; mas isso o bom senso mostra que o tra
balhador tem. Na empresa que tem boa direção, não há
greve. Pode haver, mas, onde há greve, normalmente o
empresário não é bom. Quem é radical, antes do direito
sindical, é o empresário. Eu vi agora, na Petrobrás, tive
ram que jogar os tanques, com as armas que o povo lhes
deu para defender a nossa soberania, para esmagar os
trabalhadores, porque quem negocia, hoje, com a Petrobrás
são os mesmos homens que estão há 21 anos "mamando
nas tetas" da ditadura. Foram eles que levaram a um
impasse, não foram os trabalhadores. E, como eles têm
linha direta com os órgãos de segurança, disseram o que
quiseram. Nunca houve um atentado dos trabalhadores
contra o patrimônio de qualquer instalação da Petrobrás,
mesmo nos momentos de maior repressão. Não há! Se
alguém da Petrobrás provar isso, eu renuncio ao meu man
dato, jamais houve. Agora, eu sei de centenas e milhares
de atentados da direção, de prepostos da empresa, contra
a dignidade, contra a segurança e até contra a integri
dade fisica e moral de trabalhadores. Violências e maís
violências. Eu sei de violências dessa maneira. Ganha-se
uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, e o advo
gado da Petrobrás diz: não adianta, porque no TST
nós derrubamos. E o ilustre ex-Ministro disse aí muito
bem. Disse de maneira polida, de maneira comedida, mas
disse. Sentenças que são revogadas numa mesa tomando
uísque, onde o absurdo da sentença salta aos olhos.

Essa violência contra o trabalhador tem que acabar,
porque violência gera violência, minha gente. Eu estou
nisso há 30 anos, quando fundamos o Sindicato dos Tra
balhadores em Petróleo, o Presidente da República era
Juscelíno Kubitschek. Fomos demitidos! Então, esta Cons
tituinte tem que tomar consciência de que esta Subcomis
são é para proteger o trabalhador.

Para concluir, eu perguntaria ao ilustre Presidente 
só ficou aqui uma interrogação de minha parte: a orga
nização sindical é um fato importante neste País, obede
cendo as nossas peculiaridades, os nossos hábitos, os nossos
costumes; aqui, o ilustre Presidente da Confederação nos
diz a sua posição em relação a um problema que reputo
fundamental, que é o problema da unicidade e plurali
dade sindical, então, eu lhe perguntaria: como V. s.a vê
isso?

O SR. ANTõNIO ALVES DE ALMEIDA - Em pri
meiro lugar, sinto-me muito satisfeito, porque o exemplo
apresentado pelo Constituinte Mário Lima, em relação a
emprego, comprova que realmente o Fundo de Garantia
veio apenas para trazer a falta de garantia para o tra
balhador.

Quanto à questão da organização sindical, nós, que
temos muito tempo na militância sindical, como o Cons
tituinte Mário Lima, já temos visitado vários países onde
conhecemos a situação sindical, in loco, deste ou daquele
país e verificamos que o sindicalismo brasileiro, apesar de
muitos assim não entenderem, tem substância, que tem
capacidade e que congrega. Aí dizem: "Mas, se há uma
contribuição sindical paga anualmente, não há razão para
que o trabalhador seja sindicalizado". Ao contrário! Exis
tem sindicatos, no Brasil, que têm 90% dos trabalhadores
sindicalizados. Então, é evidente que isso demonstra que
há um sindicalismo organizado, relativamente forte e com
substância, no Brasil. Em razão disto, pretende-se dividir
esse sindicalismo, essas classes, instituindo-se a chamada
pluralidade sindical.

Certa feita, numa visita que fiz a uma cidade dos Es
tados Unidos, cheguei em uma fábrica e perguntei se os
trabalhadores eram sindicalizados, se tinham convenção
coletiva e responderam que não - e por que não têm? -

Não têm porque a nossa legislação diz que, se 51% optar
pela sindicalização o restante será obrigado. Caso con
trário, não haverá sindicalização e nem convenção cole
tiva. E eu disse que não acreditava, que isso deveria ocorrer
pela pressão exercitada contra os trabalhadores pelo dono
da empresa. Ao que me respondeu o indagado que eu fosse
almoçar e, no almoço, levantasse a questão para os traba
lhadores. Realmente, participei do almoço - almoçavam
de 800 a 1.000 operários - fiz a indagação, e três ou quatro
foram ao microfone e disseram: "Não somos sindicaliza
dos, não temos sindicatos, porque a nossa empresa se ante
cipa ao que o sindicato dá. Então, para que termos sin
dicato? Então, é a forma de desmoralizar o sindicato. E,
no Brasil, está-se tentando enfraquecer o sindicato, através
de uma pluralidade sindical. O que significa pluralidade
sindical? Significa o seguinte: enquanto, por exemplo,
temos aqui em Brasília, a Capital do nosso ilustre Pre
sidente, por onde se elegeu Deputado Federal, temos o
Sindicato dos Empregados em Casas de Saúde, que repre
senta todos os empregados de casas de saúde do Distrito'
Federal. Com a pluralidade, pode cada hospital ter o seu
sindicato, basta o dono do hospital ter confiança nesse ou
naquele empregado, não se conformar com a atuação do
outro sindicato, que representa o hospital e dizer: "Você
vai fundar Um sindicato e vou dar todas as condições
para isso". Então isso, no Brasil, será feito em todos os
setores da atividade.

A pluralidade sindical é exatamente a trituração do
sindicalismo brasileiro, é o seu enfraquecimento. Quem
pensa em pluralidade sindical, no Brasil, só está pensando.
numa coisa: em dividir, para poder governar. Só pode ser
isso! Só está pensando em dividir para conseguir dominar.
E não é isso que nós, dirigentes sindicais, no Brasil, que
remos. Como também defendemos que, enquanto houver
unicidade sindical, haverá categorias fortalecidas, haverá
sindicatos fortes, mas, no dia que a unicidade desaparecer,
evidentemente que eles se enfraquecerão. Acredito que os
trabalhadores se reorganizarão, mas durante três ou qua
tro anos teremos o esfacelamento total do sindicalismo
brasileiro.

Esta é a opinião da Confederação Nacional dos Tra
balhadores no Comércio.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Muito obrigado.
Faria Uma última pergunta. Ouvi com muita atenção

a palavra de todos os meus prezados companheiros de
subcomissão, mas o ilustre Constituinte Mendes Botelho
fez um questionamento para o Presidente da Confedera
ção Nacional dos Profissionais Liberais, e eu juntaria uma
pergunta na mesma linha da do ilustre Constituinte: sou
empregado da Petrobrás e tenho assistência médica su
pletiva da empresa, que tem convênio com diversos médi
cos. Reconheço que realmente a empresa está pagando
pouco, acho que temos que olhar os dois lados, e há alguns
profissionais, de notoriedade, que não fazem convênios.
Estava doente e meu médico disse que eu teria que ir
a determinado especialista. Fui. Quando cheguei no con
sultório desse médico, a enfermeira perguntou: "É com
recibo ou sem"? A consulta com recibo era um preço, sem
recibo era outro. Disse que era com recibo. Paguei antes
e ela não me deu o recibo. E eu disse: "Minha filha, você
não disse que era com recibo? Então eu o quero". - "Não.
Quem vai lhe dar é o médico!" Eu estava marcado para as
três horas, deu três e meia e nada de eu ser chamado.
Tenno uma vida muito ocupada, realmente, o tempo para
mim é algo muito importante. Quando deu quatro horas,
entrou uma pessoa na minha frente, aí perdi a paciência,
pedi o dinheiro de volta e disse que ia sair, iria morrer
fora dali. Realmente aquilo me chocou. - O ilustre Pre
sidente me diz que há deputado que não cumpre a obri
gação. Eu respondo: em toda categoria profissional há



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 9 205

quem não cumpra a obrigação, mas vamos partir do prin
cípio de que aqui todos estamos cumprindo as obriga
ções. Mas isso realmente me deixa preocupado. Esse pro
blema do profissional... Fiquei apavorado! Fui procurar um
especialista no Rio de Janeiro e tive essa decepção. Tenho
um princípio comigo: não me deixo violentar, nem quando
estive preso, nem na cadeia me deixei violentar. Saí de lá
do especialista e fui ao Rio de Janeiro, numa viagem
normal, e lá consultei um especialista. Mas passei por essa
decepção; uma consulta caríssima, que era para as três
horas, entrou uma pessoa na minha frente e eu saí sem
me consultar.

Queria, então, perguntar a V. s.a, o Sr., como Pre
sidente de uma entidade dessa, como vê essas distorções
e como lhe ocorre, o que pode acontecer com essas coisas?

O SR. CONSTITUINTE - Sr. Constituinte, eu também
estou decepcionado hoje, aqui nesse nosso depoimento.
A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servi
dores Públicos tem, talvez, mais de 40 membros.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - É que os colegas
Constituintes saem para votar. Veja bem, eu estou aqui
agora, terminando os trabalhos da comissão, tenho que
viajar para o Rio às 22 horas e 15 minutos, às 17 horas
aqui estava, preciso sair, evidentemente, tinha eu uma
série de outros compromissos, ainda há pouco fui ao tele
fone, até interferindo nos trabalhos da comissão e fui
obrigado a pedir que pegassem o meu carro, que estava
no posto de gasolina, a minha bagagem, porque VOu sair
daqui para pegar um vôo às 22 horas e 15 minutos, porque
tenho um compromisso amanhã cedo, no Rio de Janeiro.

Então, nós temos aqui o quê? Uma comissão com 40
membros, e temos, aqui, presentes apenas 7 membros.

O SR. CONSTITUINTE - Na verdade, são 24 mem
bros titulares.

O SR. JOSlJ: AUGUSTO DE CARVALHO - Veja bem,
não estou querendo criticar ninguém, em absoluto, estou
apenas querendo justificar um procedimento.

Eu falei, na Granja do Torto, ao Presidente da Repú
blica, quando S. Ex.a nos convocou, no dia 4 de maio, sobre
um outro problema seriíssímo. Eu havia sido assaltado, na
semana anterior, em São Paulo. E disse: eu não sei qual
dos dois assaltantes é o pior, o que me assaltou em São
Paulo. ou aquele que usa de um carro para assaltar outros.

São procedimentos em cadeia, são comportamentos
em cadeia da categoria humana. Na medida em que um
cliente entra em um consultório de um médico, e que ouve
a pergunta: com recibo ou sem recibo? Sem recibo é um
preço, com recibo é outro. Talvez não seja por aquela
colocação inicial que fiz aqui não. Se todos pagassem os
impostos por tudo que recebem, talvez esse médico não
fizesse isso, talvez tivesse uma consciência cívica de que
não deveria fazer isso. Talvez, não sei! São reflexões que
tenho e que me preocupam.

Veja bem, eu concordo com V. Ex.a, é um comporta
mento indigno do profissional médico que cobra mais caro
a consulta com o recibo e mais barato a consulta sem
recibo.

Mas, quando vemos que uma tabela de Imposto de
Renda me concede Cz$ 5.200,00, para sustentar a minha
mulher ou a cada filho que tenho, durante um ano, eu
fico preocupado. Agora, não foi o médico quem fez essa
lei que concede CZ$ 5.200,00 para se abater por um
dependente. Não foi o médico que fez, porque, se ele der
recibo a todos e, se ele pudesse abater o que realmente
custa um dependente para cada um de nós, porque
sabemos que CZ$ 5.200,00 não pagam, talvez, a mensalí-

dade de um ou dois meses de colégio de uma criança.
Como é que vai pagar o sustento de um dependente
durante 12 meses? E da esposa? Ou seja, é essa falta de
verdade legal que eleva, talvez, a um procedimento de
defesa. Como ele não tem condições de mudar aquele
problema, ele se defende. A cada ação corresponde uma
reação igual e contrária, é um primário de física. Há uma
série de coisas que ele não consegue mudar. Como ele não
consegue mudar, se defende naquilo que pode mudar. Há
necessidade de quê, então? Há necessidade de que
tenhamos algo que seja justo realmente. Que esse artigo
da Constituição, que, acredito, deverá vigorar na nova,
de que "todos são iguais perante a lei", que realmente o
sejam, que a Petrobrás não tenha necessidade de pagar
complementação aos seus trabalhadores por serviços mé
dicos por quê? Porque o serviço médico deve ser bom para
todos os trabalhadores, e não para aqueles que têm a
ventura de trabalhar numa empresa que pode pagar a
complementação.

se o serviço médico fosse realmente bom para todos,
não haveria necessidade da Petrobrás ou de outras empre
sas pagarem uma complementação por serviços médicos.
Por quê? Porque o peão da construção civil, esse coitado
não tem. Aquele que foi aliciado por megafone, como foi
dito aqui, ainda agora, e que veio do campo trabalhar na
cidade e, depois de dois anos, depois que construiu a Usina
de Tubarão, foi desmobilizado, como se desmobiliza uma
máquina de escrever velha, que já não serve mais ou que
iá ultrapassou, a tecnologia avançou e aquela máquina
"pode ser encostada, assim se faz também com a massa
trabalhadora. E o que vai fazer essa massa trabalhadora?
Vai-se defender de uma outra maneira. Como? Não sei.
Assaltando na rua. Por quê? Porque não consegue outra
condição.

Então, a necessidade, realmente, não é de se falar, o
médico teve esse procedimento. lJ: errado o procedimento
do médico? lJ:, e eu concordo com o senhor de que é errado
o procedimento do médico. Se o senhor me disser, inclusi
ve, o nome do médico, o senhor terá condições, porque a
lei aí está, para denúneíá-Io ao Conselho Federal de Medi
cina. O senhor pode fazê-lo. Ah, mas não vai adiantar
eu denunciá-lo lá. Então, se nós partimos doesse pressu
posto, não adianta nem estarmos aqui, talvez. Mas não
podemos partir desse pressuposto de que não adianta. Nós
estamos aqui porque acreditamos que adianta que faça
mos alguma coisa. Nós não estamos aqui, e eu não vou
sair daqui correndo, disparado para tentar alcançar um
avião, porque achamos que não adianta. Eu acho que
adianta fazer alguma coisa, porque essa esperança, essa
vontade de querer mudar é que nos traz aqui. Para que
não haja mais isso, para que tenhamos uma legislação
justa, uma legislação que possa realmente dar ao traba
lhador, à população, a tranqüilidade que tem necessidade
de ter, para que possa ter um salário mínimo, não de mil
trezentos e sessenta e oito cruzados, mas um salário míni
mo com o qual se possa realmente viver, ter condições dig
nas de sobrevivência.

Então, é todo este conjunto de coisas, não é uma esta
bilidade que vai resolver, mas é um conjunto de proce
dimentos, de comportamentos que realmente não se muda
com Ieí , Não adianta, lei não muda 'Comportamento, por
que, se lei mudasse comportamento, era muito fácil para
a população. O que muda comportamento é um conjunto
de normas e de procedimentos, que têm que vir de cima.
E eu tive a coragem de dizer isso ao Senhor Presidente da
República, na Granja do Torto. Eu falei: Presidente,
talvez, e tenho quase a certeza, e eu tenho preocupação,
que a onda de criminalidade que assola o nosso País, e
que hoje é uma preocupação constante de todos, não é
uma onda de crímínalídade que vem de baixo para cima,
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ela vem é de cima. Nós estampamos nos jornais os gran
des problemas, as grandes negociatas, os grandes crimes
nacionais que são cometidos, que não são 'Com armas de
fogo, mas sim com caneta. E esses crimes são completa
mente impunes, até se fazem decretos-leis para acobertar
a fortuna ilegal, pagando-se apenas uma parcelínha do
Imposto de Renda, com uma migalha. - Bom, olha, você
não tem como justificar esta tua fortuna ilegal que você
amealhou, então faz uma coisa, paga os 3% sobre isso e
está tudo bem, tudo certinho, tudo acomodado.

Então, vamos acabar com o decreto-lei. O decreto-lei,
perdoem-me, Srs. Constituintes, é referendado pelo Con
gresso ou, quando não o é, é aprovado por decurso de
prazo, ou seja, são manobras, também. E nós falamos, nós
que estamos fora do Congresso, que não devia ser assim,
deveria haver uma lei para punir. Vejam bem: e há possi
bilidade de fazer isso? Não há possibilidade de fazer isso.
Nós estamos tentando fazer o quê? Encontrar um denomi
nador comum em que possamos realmente chegar, nós tra
balhadores, nós povo, nós governo, nós todos que integra
mos a comunidade à busca de um novo comportamento
para as pessoas. :É isso o que nós temos que tentar buscar.

Não sei se consegui satisfazê-lo, nobre Constituinte.
O SR. RELATOR (Mário Lima) - Satisfez-me.
Mas, Sr. Presidente, vê V. Ex.a que, de qualquer ma

neira, o profissional liberal, o pequeno industrial ou o
médio consegue se defender. Agora, quem não tem defesa
mesmo é o assalariado. Esse não tem defesa, porque,
quando recebe ° seu salário, esse Imposto de Renda iniquo
e injusto já lhe come o dinheiro na fonte, quando é obri
gado a optar pelo Fundo de Garantia, que a lei lhe dá
direito, é violentado, não tem garantia. Daí esta Comissão
não poder abrir mão de inserir na Constituição o direito
de greve sem adjetivação, garantia de emprego, proibição
de venda de trabalho escravo e outras medidas que, no
fundo, toda vez que a ordem institucional se parte, quem
paga o maior preço é quem vive de salário.

Muito obrigado ao Sr. Presidente, aos ilustres confe
rencistas e os meus companheiros de comissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós acha
mos que podemos encerrar aqui a reunião de hoje, anun
ciando a pauta de amanhã, dia 29, quarta-feira. Pela
manhã, às 9 horas nós teremos, como temas para debate:
aposentadoria, proteção, segurança, higiene do trabalho
e co-g-estão e à 'tarde, às 19 horas, teremos eomoí conferen
cistas aqui, os Presidentes da CNTI e da CNTr.

Queremos também registrar os nossos agradecimentos
ao Dr. José Augusto de Carvalho, da Confederação Naeío
nal dos Profissionais Liberais, e ao Dr. Antônio Alves de
Almeida, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio, dizendo que cabe o registro de que no dia de
hoje tivemos debates mais animados e essa galhardia nos
pertence.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 21 horas e 20 minutos.)

H.a Reunião <Ordinária)
Aos vinte e nove dias do mês de abril de mil novecen

tos e oitenta e sete, às nove horas, em sala do Anexo II
do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos, sob a presidên
cia do Senhor Constituinte Geraldo Campos, com a pre
sença dos Senhores Constituintes Titulares: Paulo Paim,
Júlio Costamilan, Levy Dias, Francisco Küster, Juarez An
tunes, Carlos Cotta, Augusto Carvalho, Osvaldo Bender,
Mansueto de Lavor, João da Mata, Mário Lima, Max Ro
senmann, Mendes Botelho, Teotônio Vilela Filho e Roberto

Balestra. Havendo número regimental, o Sr. Presidente abre
o debate sobre os temas propostos: Aposentadoria; Prote
ção, Segurança e Higiene no Trabalho; e Co-gestão (Fun
dos Públicos). O Sr. Paulo Paim faz uso da palavra e
apresenta à Mesa, proposta para que em nome desta Sub
comissão, seja encaminhada ao Ministro Aluísio Alves, mo
ção solicitando a revogação do Aviso Ministerial n.? 240/87,
de 24-3-87 e de outros atos que determinaram a punição
dos servidores que participaram do movimento de 25-3-87
- Dia Nacional de Luta da Categoria. O Constituinte Jua
rez Antunes solicita o pronunciamento da Subcomissão,
no sentido de fazer apelo ao Ministro do Trabalho para
uma possível negociação com os trabalhadores da RFFSA,
tendo em vista a greve que se cogita. Reivindica também,
antes da promulgação da carta constitucional a inclusão
na Ordem do Dia em regime de urgência, do Projeto de
Lei n.O 5.438/85, de autoria do Deputado José Eudes, que
dispõe sobre o cálculo do salário-benefício e o reajusta
mento dos beneficios de aposentadorias. Durante o debate,
os principais pontos abordados foram os seguintes: me
canismos definitivos que garantam a aposentadoria e os
aposentados; aposentadoria com salário integral; cuidados
especiais quanto aos direitos dos inativos, pensionistas,
viúvas e licenciados; estabelecer valor inicial da aposen
tadoria integral; reajuste com base na maior remunera
ção do trabalhador nos últimos doze meses e regularidade
nos últimos trinta e seis meses; garantia dos direitos dos
trabalhadores e servidores públicos; pecúlio garantindo a
complementação da aposentadoria dos trabalhadores em
geral; assistência médico-hospitalar para o aposentado e
família; criação de um teto mínimo para o trabalhador
rural, equivalente ao salário mínimo vigente; reparar ma
téria da Previdência Social; a saúde do trabalhador como
prioridade; equivalência de aposentadoria para todas as
classes trabalhadoras; redução para cinquüenta e cinco
anos, da idade para aposentadoria do trabalhador rural;
estender a todos os trabalhadores os beneficios percebidos
pelos ferroviários, por ocasião da aposentadoria; isono
mia e igualdade de direitos entre servidores ativos e ina
tivos; regulamentação de pensões das viúvas; e aposen
tadoria especial aos vinte e cinco anos de serviço aos tra
balhadores que executem suas funções em áreas perículo
sas. Fizeram uso da palavra, em considerações sobre os
temas em debate, os seguintes Constituintes: Paulo Paim,
Juarez Antunes, Mansueto de Lavor, Júlio Costamilan, Fran
cisco Küster, Osvaldo Bender, João da Mata, Levy Dias,
Mário Lima, Max Rosenmann, Augusto Carvalho e Mendes
Botelho. A Presídêncía registra a presença do Constituin
te Nelson Carneiro em visita a esta subcomissão. Termi·
nados os debates, o Presidente comunica que esta subco
missão é recordista quanto ao número de propostas reee
bidas, segundo informações recebidas da Mesa. Nada mais
havendo a tratar o Presidente dá por encerrados os tra
,balhos, às doze horas e cinco minutos, convocando para
a próxima reunião a ser realizada hoje, dia vinte e nove
do corrente, às dezessete horas, solicitando a atenção dos
81'S. Constituintes quanto ao coumprimento do horário es
tabelecido, com a seguinte pauta: Reunião pública oficial
destinada a ouvir o representante da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Indústria, Sr. Olyntho Cândido
de Oliveira, e da Confederação Nacional dos Trabalhado
res nos Transportes Terrestres, Sr. Orlando Coutinho, e
anuncia ainda, que os temas: Proteção, Segurança e Higie
ne do Trabalho e Co-gestão, ficam transferidos para a
primeira reunião destinada a debate de matéria constitu
cional. E, para constar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Se
cretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente. - Geraldo Campos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos da Sub
comissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Pú
blicos.
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Prosseguiremos com os debates sobre os temas que
foram relacionados para serem discutidos na Subcomissão
dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Para hoje ficou
estabelecido que se discutiria aposentadoria, proteção, se
gurança, higiene do trabalho e co-gestão. Então, está livre
a palavra para quem queira se manifestar sobre qualquer
desses temas.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presiden
te, eu gostaria primeiramente, de fazer uma ponderação:
eu estou muito preocupado com o esvaziamento da pró
pria comissão, a não presença de inúmeros companheiros,
até entendendo o motivo de muitos. Mas gostaria que Ii
casse reafirmado que, nem que fosse de uma forma in
formal, nós vamos iniciar a reunião, todo dia, às 9:00 ho
ras, com os parlamentares que estiverem presentes, para
que eles possam ir fazendo as suas exposições, a fim de
que fique registrado, e que até defendam as suas propos
tas para a Constituinte. Isso, para mim, só vem a con
tribuir. A minha preocupação é para que não se inicie às
10:30 e que o pessoal comece a chegar ao meio-dia não é?
E que se encerre ao meio-dia as discussões. Eu faria esse
apelo, que iniciemos com qualquer número presente, já
foi uma decisão tomada, de uma forma informal, e que
fique registrado na Mesa, para quando tiver quorum, até,
algumas propostas que sejam encaminhadas à Mesa nesse
sentido.

Eu só faria esta primeira ponderação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo 'Campos) - Pois não!

A Mesa só tem que reafirmar o que já tinha ficado esta
belecido aqui. Nós, independentemente de quorum, inicia
ríamos a reunião para debate ou para audiência, de maneira
a não se perder tempo, já que nós estamos, inclusive, no
final do prazo para apresentação de propostas, que é até
o dia 6, e até o dia 11 para apresentação do anteprojeto.
E nós procuraremos observar com mais pontualidade, ago
ra, aquilo que ficou estabelecido. E vamos dar início ao
nosso debate de hoje, sobre os temas que ficaram aprova
dos para serem discutidos hoje.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - Gosta
ria de remeter à Mesa um pedido de moção que recebi e
que eu gostaria de ler neste momento, solicitando que fosse
submetida à votação, quando houvesse quorum na nossa
subcomissão.

"A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhado
res e Servidores Públicos, da Assembléia Nacional
Constituinte, considerando:

1 - os baixos salários dos servidores públicos
federais, o direito de organização da sofrida cate
goria, o direito da categoria manifestar-se."

Esta comissão é solidária com as justas reivindicações
da categoria, direito à grave, direito a discutir nos sindi
catos, salários justos e condições de trabalho dignas, e, 
aí vem, na realidade, o pedido dos companheiros - solici
tar ao Sr. Ministro Aluízio Alves a revogação do Aviso
Ministerial n.O 240/87, de 24-3-87, e de outros atos que
determinaram a punição dos servidores que participaram
do movimento de 25-3-87, Dia Nacional de Luta da Catego
ria.

A intenção, na verdade, é que sejam suspensas, e sejam
readmitidos todos os servidores públicos que foram demi
tidos com as últimas greves. Companheiros que me pro
curaram - e eu deixo também ao Presidente da Mesa,
que também é servidor público, eu sei que vai encaminhar
- para que essa Comissão também tivesse a preocupação
de mandar, inclusive, um pedido nesse sentido com a am
plitude para a questão de São Paulo, onde o Prefeito
Jânio Quadros já demitiu quase 2.000 funcionários públi
cos naquele município.

Fica encaminhado à Mesa, então.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - No dia 25
de março, os servidores públicos da Capital da República,
- a idéia foi de uma manifestação em todo o :País 
fizeram uma manifestação Um Dia de Luta. A idéia era
de uma paralisação por tempo determinado, apenas 24
horas, e o Ministério da Administração distribuiu um
aviso a todos os Ministérios determinando que o ponto
fosse cortado para aqueles que faltassem, e que fossem
demitidos das funções de confiança aqueles servidores que
ocupassem cargos de chefia. E houve a manifestação, in
clusive aqui em frente ao Congresso, uma manifestação
pacífica e ordeira onde compareceram de dois a três mil
servidores e Parlamentares - pelo menos eu me lembro
do Constituinte Florestan Fernandes ter falado ~ e em
conseqüência desse aviso, o ponto foi cortado. Tenho infor
mação de que, só do Ministério da Administração na SEAP,
foram cortados 87 servidores, e outros perderam os cargos
de chefia. Até por solicitação dos próprios servidores, nós
fomos ao Ministro para pedir ajuda para que essa punição
não ocorresse, e fundamentamos o pedido no fato de que
greves de servidores têm ocorrido. Agora mesmo na Capi
tal da República, diversas categorias de servidores parali
saram e ainda estão parados, como no caso dos professo
res, o que corresponde acerca de 1/3 de todo o efetivo do
complexo administrativo do Distrito Federal.

O Ministro nos respondeu que não podia atender à
solicitação, porque tinha sido ordem presidencial, e que
eu, se desejasse, me dirigisse ao Presidente da República.
Aí fizemos um longo telegrama ao Presidente, justificando,
mostrando inclusive a disparidade de tratamento com as
paralisações diversas, no passado e no presente e que nin
guém tinha sido penalizado com corte de pon'to, e muito
menos com perda de cargo de chefia. Até agora não rece
bemos a resposta. Nós estamos nos guardando para, no
dia 4, segunda-feira próxima, às 17 horas, quando o Minis
tro aqui estiver, voltarmos ao assunto. E ele na ocasião
até havia nos dito, se na greve dos professo~es universi~
tários, que também são servidores públicos, esta se en
~~rr::r co~ o abono das faltas nos dias de paralisação,
ja sao mais de 30, eu me comprometo a abonar os da área
da administração. Mas não é esse o nosso pleito. Nós
achamos que, se' até agora ninguém teve o ponto cortado,
por que especificamente os federais é que tiveram? Essa
moção inclusive levaremos ao conhecimento de S. Ex.a
aqui no dia em que vier aqui, para a audiência conosco.

Estão em debate os seguintes temas, para informar ao
Constituinte Levy Dias: aposentadoria, proteção, seguran
ça, higiene do trabalho e a co-gestão.

Com a palavra o Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - Com
relação à greve de trabalhadores, ontem nós recebemos
um apelo da direção do Sindicato dos Ferroviários do Rio
de Janeiro, e essa categoria está para entrar em greve,
se não for atendida pela Direção da Rede.

A Direção do Sindicato dos Ferroviários do Rio de
Janeiro está percorrendo os labirintos, aí, do Congresso,
para trazer a apreensão da categoria, no sentido de abrir
se uma negociação entre a Direção da Rede Ferroviária
e o Sindicato daquela categoria de trabalhadores, ,para
evitar-se uma greve nos transportes, que não seria só no
Rio de Janeiro, mas também em metrôs de superfície.
Então, nós queríamos que esta subcomissão - depois eu
entregarei por escrito - fizesse um apelo ao Ministro dos
Transportes no sentido de induzir a direção da Rede de
negociar. Não se trata de ceder ou deixar de ceder, mas,
pelo menos, negociar e n9.0 conservar-se na intransigência
em que ora se encontra.

Bem, dentro do tema "aposentados" os trabalhaaores
deste País, os assalariados, funcionários públicos ou tra
oalhadores operários, trabalhadores do campo ou'da cída-
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de, durante todo o tempo, tiveram milhões de problemas
com a Previdência Social, desde os INP, e depois, com a
unificação, nada funcionou a contento. Essa instituição
de previdência foi sempre cabide de emprego dos vários
governos que por aí passaram, 'Chega-se a ter agora, no
momento, à rrente da previdência, uma mentalidade em
presarial. Raphael de Almeida Magalhães preocupa-se
com com o vermelho, no fim do mês, enquanto os aposen
tados estão brancos de fome, não é? O vermelho do caixa,
ou o superávit de caixa, é uma mentalidade estritamente
empresarial, como se hospital fosse para dar lucro. :ÉJ para
dar lucro para o empresário particular, para a economia
privada, mas não para o Estado, não para a Nação.

Então, nós devemos ter aqui uma discussão profunda,
no sentido de introduzir na Constituinte mecanismos que
garantam de vez a tranqüilidade aos trabalhadores deste
País, quando passam da ativa para a aposentadoria, ou
quando de licença, ,e também às viúvas.

Tramitam no Congresso Nacional vários projetos de
lei que dizem respeito à situação de aposentados, pensio
nistas e viúvas, mas a coisa se arrasta por muitos anos;
gerações morrem e os projetos não saem da gaveta. No
dia 1.0 de maio de 1985, um ato público em Volta Redonda,
comemoração de 1.0 de Maio, nós elaboramos um antepro
jeto. A época, foi entregue a um Deputado sem Partido,
para ver se, por aí, teríamos uma caminhada mais tran
qüila, sem melindres. O Deputado José Eudes foi o autor
do Projeto de Paridade Salarial entre Trabalhadores Apo
sentados, Pensionistas, e Trabalhadores da Ativa. Em 1986,
esse projeto tramitou nas três 'Comissões competentes. Até
o final da legislatura ficou liquidada a sua caminhada
nessas comissões. Esse projeto é o de n.? 5.438, que preten
demos ver na Ordem do Dia, em regime de urgência, mas
depende das assinaturas de 1/3 da Câmara, de acordo com
o Regimento. Já que, partindo da assinatura das Lideran
ças, conseguimos a assinatura de 11 líderes, com exceção
da assinatura do PMDB e do PF'L, que não quiseram apor
ali seus nomes. Por que, se tratamos de introduzir na
Constituinte mecanismos que protejam os aposentados na
velhice, por que, então, buscar a votação de um projeto
pelo encaminhamento ordinário da Câmara? É porque os
aposentados não aguentam esperar mais. A miséria é
total, a pensão, as aposentadorias, peeúlíos se defasaram
de tal modo que não dá para ficar esperando até dezem
bro, na Constituinte, para resguardar ali os aposentados.
Então, precisávamos de um ato de urgência, de extrema
necessidade, ver a aprovação de um projeto pela Câmara,
que também entrasse logo em vigor, até o final da Consti
tuinte. Se se chocasse com ela, seria alterado, se não
houvesse 'Conflito, logicamente que a idéia iria em frente.

Então, Sr. Presidente, esse projeto simples, com pou
cos artigos, se consubstancía no seguinte: o trabalhador
aposentado, licenciado. O pecúlio, a aposentadoria não
poderá ser inferior ao salário que o trabalhador teria, se
ele estivesse na ativa.

A coisa é muito simples, um aposentado mecânico não
pode perceber menos do que um mecânico na ativa, é
como se ele estivesse na ativa. Receber menos pode gerar
confusão 'porque uma fábrica paga um mecânico mais do
que outra, uma oficina mais que outra. Mas, se ele esti
vesse na ativa. Agora, como estabelecer isso aí? Não im
porta que a média para a aposentadoria seja de 36, 24, 48,
12 meses. Importa uma correção verdadeira dos índices
inflacionários. Quando o trabalhador for fazer o cálculo
da média, porque também nós haveremos de concordar
com o seguinte, - como eu disse ontem aqui - não se
poderia aposentar com o último salário, porque os patrões,
os empregadores mais amigos, nas pequenas empresas,
quê tivessem um convívio mais afetivo, maís perto dos tra-

balhadores, aumentariam os salários dos trabalhadores, e
aí não haveria previdência, neste País, que aguentasse.
Ehtão, esta média teria que ser corrigida, fosse ela até de
36 meses, desde que noutro capítulo nós estamos cuidan
do para que os índices inflacionários sejam verdadeiros,
inclusive acompanhados pelos trabalhadores, no nosso
caso, o órgão de 'Confiança é o Dieese. Então. não se cor
reria riscos.

Resumindo minhas palavras: a necessidade de os tra
balhadores terem na Constituinte o resguardo total, como
nos países sérios, onde a velhíeé é encarada com respeito
os dois extremos, a criança e a velhice, e no meio é tra~
balhar de acordo com aIeí, sem injustica, mas no fínalter
o privilégio para aqueles que, durante um longo período
de suas vidas, contribuíram para o engrandecimento do
:t:ais . Esse é um fator; o outro é um projeto de emergên
CIa, de n,v 5.438, que trarei para que os companheiros o
analisem na sua real necessidade, mesmo sabendo ter ele
ainda que passar pelo Senado, ir ao Presidente da Repú
blica, com seu quadro de ministros, não vai ser fácil até
lá, até d~ze~bro, os aposentados estarão mortos, esperan
do pela Justiça na aposentadoria.

Há uma desumanidade por este Brasil afora tantos
funcionários públicos que outrora tiveram stat{.s 'Com
terno passadínho, uma camisa limpa, uma gravata lÍmpa.
Hoje, nós notamos, pelo trajar dos servidores públicos
~om? a coisa está difícil. O operário vai para o banco d~
tardím, com um guarda-chuva, desfilar ali sua miséria sua
desilusão, sua decepção com esta Nação onde os colarÚlhos
brancos arrumam um jeito para tudo, enquanto os pobres
perambulam pelas praças, vão pela manhã, voltam à tar
de, porque nem para passear não dá. É isto que temos ai.

Então, é em cima disso que temos de discutir, e eu
trarei esse projeto, que já caminhou por todas as comis
sões, já tem parecer favorável, a fim de que nós possamos
dar um empurrão nisto antes do final da Constituinte,
porque vai demorar muito essa Constituinte para o apo
sentado. Haja vista que o Governo, num ato demogógíco,
por volta de janeiro passado, deu uma tirada de salvação
dos aposentados e pensionistas do Brasil, e estabeleceu "o
piso vai ser, agora, de 1 mil e 300 'Cruzados". Os 1 mil e
300 cruzados, que o Governo estabeleceu e ainda não pa
gou, já estão valendo menos que os 650, 750, menos que
o salário mínimo de 804 cruzados, de janeiro. Um Governo
que tenta mistificar esta massa de aposentados!

Nós temos que ver isso com muito carinho e muita
decisão.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presiden
te, eu não vou falar, vou fazer um apelo de novo. O Cons
tituinte Juarez Antunes fez uma brilhante defesa, e eu
concordo, na íntegra, com o que ele defendeu. Só que, ao
mesmo tempo, como eu concordo com ele, se um outro
companheiro falar de uma posição que eu discordar e nós
não limitarmos o tempo, não vamos conseguir discutir os
três assuntos. Faço um apelo à Presidência, que, ao tér
mino dos três minutos, toque a campainha, independente
da posição, se não, a nossa Comissão vai ser muito preju
dicada. Com todo respeito, mas, se todos falarem 10 minu
tos, não vamos díseutír nem um assunto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós está
vamos, até agora, com essa liberalidade em função da fal
ta de quorum, esperando a chegada dos demais Consti
tuintes qUe compõem esta subcomissão A 'Partir de ago
ra nós nos comprometemos a ser mais rigorosos.

A palavra está livre.
Gostaria de informar aos Srs. constítuíntes que che

garam por último, que os temas propostos para o debate
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de hoj e são: aposentadoría, proteção, segurança e higie
ne do trabalho e co-gestão.

Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de
Lavor.

a SR. CONSTITUINTE MANSUETa DE LAVOR - Sr.
Presidente, 'O problema da aposentadoria é um daqueles
que devem ser tratados no seio desta subcomissão, e cmp.o
no da Comissão da Ordem Social, com a maior atenção,
Inclusive não devemos abrir mão de certos dispositivos
que deve:m ser inseridos no novo texto da Constituiçã?,
para que o direito do trabalhador aposentado, ou do servi
dor que chamam inativo, não seja tão espezinhado co~o
está sendo hoje. Nas propostas que chegam ao meu gabí
nete como nas das pessoas que diretamente nos procuram,
_ e'acredito que esse é também o caso dos demais colegas
da subcomissão -, mais da metade vêm tratar dos pro
blemas dos servidores aposentados. Eu fiz esse cálculo. Em
matéria dos direitos dos trabalhadores, os aposentados
estão numa situação de desespero e desrespeito crônico e
estão vendo a Constituinte como a última esperança das
suas vidas no asseguramento de seus direitos. Ainda ontem
tive a visita de um grupo de estivadores aposentados, de
Pernambuco, que veio fazer um apelo em nome dos seus
companheiros de todo o País, no sentido de que essa seria
uma oportunidade única para que o aposentado tivesse
vez.

O problema é o principio de que o trabalhador apo
sentado é uma pessoa humana, a própria ordem social
deveria garantir isso. Se houvesse distinção entre o traba
lhador ativo e o inativo - para usar uma terminologia do
próprio sistema - que esta fosse para beneficiar o inativo
e não para caracterizar a gritante injustiça que há hoje,
desde os serviços públicos municipais, até os estaduais e
federais. Até a própria CLT consagra uma diferença para
pior, uma diferença de tratamento.

O inativo, além da idade, além das razões de sua ina
tividade, carece, naturalmente, de outros cuidados espe
ciais, geralmente compra de medicamentos, por doenças
advindas da velhice, e não do afastamento de certos direi
tos, que lhe causa prejuízos, fome e miséria no fim da vida,
ou no fim de longas anos de atividade. .

Portanto, quero fazer um apelo para não abrirmos mão
e termos o máxímo cuidado nesse problema dos direitos
dos aposentados, para que saia, no novo texto constitucio
nal, um verdadeiro instrumento de asseguramento dos di
reitos, de eqüidade e de isonomia aos demais servidores e
trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a

palavra ao nobre Constituinte Júlio Costamilan.
O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN - Sr.

Presidente, a questão da aposentadoria vem há muito tempo
sendo questionada pelos trabalhadores, e não só pelos tra
balhadores, mas por todos aqueles que se dedicam ao estu
do em exame desta matéria.

Vou ser sintético, apenas para dizer que acho que O
momento oportuno para ser resolvida essa questão é exata
mente este desta Constituinte.

Depois de exames, consultas, observações, sobretudo
pela audiência pessoal com lideranças sindicais e outras ca
tegorías, chegamos a uma conclusão: oferecer à Consti
tuinte duas propostas que se relacionam, objetivamente, à
aposentadoria. A primeira delas é a que estabelece o valor
inicial da aposentadoria, para que o aposentado tenha,
através desse valor, o ganho assegurado, sem qualquer dis
crepância com a remuneração percebida em atividade. 0
texto desta proposta, que temos em andamento na Casa, e
que possivelmente chegará a esta comissão nos prõxímos

dias, é de que a aposentadoria para o homem e para a
mulher, respectivamente, aos 25 e 30 anos de trabalho, seja
com a maior remuneração recebida nos últimos 12 meses
de serviço, verificada a regularidade nos reajustes sala
riais nos 36 meses anteriores ao pedido. Isto vem, em
parte, se referir à observação do companheiro líder sin
dical, que falou inicialmente, quando S. Ex.a dizia que
a aposentadoria pode ser até na média dos 36 meses. Eu
quero dizer que chega de aposentadoria resultante da
média de 36 meses. Eu não sou líder sindical, sou apenas
um advogado sindical, e quero dizer que ali está exata
mente o ponto nevrálgico que dilapida, de início, o valor
das aposentadorias. Quando temos o servidor público, que
recebe a sua aposentadoria nos niveis da atividade; quando
temos os militares que recebem a sua aposentadoria ma
jorada, recebem valores acima dos da atividade quando
requerem a sua reforma. Por que o trabalhador tem que se
submeter a uma média de 36 meses, ou seja, 3 anos? N()
início, quando se estabelece a aposentadoria inicial, ela
já está completamente defasada. Se ele contribuía por
5 salários mínimos, já passa a receber 3; se contribuía por
10, já passa a receber 6, porque a média estabelece a de
fasagem do valor. O cuidado é que a aposentadoria do
trabalhador seja pelo maior salário. E aquela preocupação
de que, nos últimos 12 meses, ou últimos 24 meses o patrão
bonzinho possa extrapolar, majorar os valores da aposen
tadoria que se estabeleça que os 36 meses sirvam apenas
para constatar a regularidade dos reajustes verificados,
se eles são compatíveis com os dissídios coletivos, se estão
compatíveis com as convenções coletivas, enfim, se não
extrapolam aqueles limites legais.

Esta é a primeira proposta de nossa autoria, que está
tramitando.

A outra proposta é. com respeito aos reajustes, que
representa a nossa grande preocupação. Em 1979, se esta
beleceu um critério de reajuste que dilapidou, que defa
sou ainda mais as aposentadorias. Além do prejuízo so
frido pelos trabalhadores, com a média de 36 meses, ainda
se estabeleceu uma diretriz, de 1979 a 1984, que defasou
ainda mais as aposentadorías. Agora pretendemos recupe
rar isso e temos como proposta o seguinte: os proventos
da aposentadoria nos reajustes nunca serão inferiores ao
número de salários mínimos correspondentes aos rece
bidos quando da concessão do beneficio. N() momento da
concessão do beneficio, corresponde a aposentadoria, den
tro do crítérío anterior, pelo maior salário. Propondo: o
trabalhador aposentado, sempre que houver reajuste, este
nunca poderá repercutir em valor inferior àquele número
de salários que correspondía à sua aposentadoría inicial.
Por exemplo, se eram 4 salários, no início, deverão per
manecer sempre 4. E Isto vem facilitar, porque vem dar
igualdade a todos, porque a proposta de compatibilizar com
a eategoría da sua atividade, da sua proríssão, da sua
função, talvez gere problema na ordem de eqüidade entre
os aposentados. Assim, será normal que cada aposentado
tenha o correspondente ao ínícío da sua aposentadoria,
na proporção. Se poderá dizer: e a repercussão financeira?
A repercussão financeira será a mesma, porque, se ela
estabelece, no inicio da aposentadoria, por exemplo, 5
salários mínimos, no aumento, no reajuste que se verificar,
será acarretada a mesma proporção para a Previdência
S()cia1.

Estas são as minhas duas propostas, que estão tra
mitando, e que me parecem, salvo melhor juízo e contri
buição dos demais integrantes desta comissão, além da
análise que será feita, por cerro, ao longo da Constituinte
- serão duas medidas que haverão de resolver, se não
todo o problema, ao menos dentro de um crítérío de jus
tiça, a angústia de todos os trabalhadores da atividade,
que se preocupam com () dia em que terão que aposentar;
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e dos aposentados, qu-e estão tendo os seus ganhos cada
vez mais defasados.

O 8R. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Francisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER - Sr.
Presidente, ouvi. atentamente, as propostas do Consti
tuinte Júlio Costamilan. Realmente, S. Ex.a apresenta
alguma coisa objetiva com relação à necessidade urgente,
inadiável de se encaminhar uma solução para o grave
problema que assola, que intranqüiliza, que apavora os
aposentados, os inativos. Prestei bem atenção. Até gos
taria, não sei se já foram distribuídas essas propostas,
vou dar uma estudada, porque, coincidentemente, nós
tínhamos elencado mais ou menos as mesmas propostas.
l!: uma coincidência realmente muito grande. De qualquer
forma, reforço essas propostas, a partir do princípio de
que esta subcomissão, que tem a missão especifica de
tratar dos assuntos que dizem respeito aos interesses dos
trabalhadores e dos servidores públicos, e, por extensão,
dos inativos e aposentados, nós teríamos que defender
esses direitos da forma mais avançada e moderna pos
sível. Temos que fazer com que conste do texto consti
tucional esses dlreítos, com verdadeiras salvaguardas tam
bém dos aposentados.

Hoje, a aposentadorta deixou de ser uma compensa
ção, espécie de prêmio por uma longa existência de ativi
dade, de dedicação ao progresso e ao dssenvolvímento do
País. Hoje, a aposentadoria é um pesadelo, constitui-se
num pesadelo. O aposentado, em alguns casos, para não
perecer por necessidades e fome, tem que retornar ao tra
balho, voltar a trabalhar, tal a perda violenta do seu salá
rio, do poder aquisitivo dos seus proventos de aposentado
ria, em função de uma politica adotada neste País que
penaliza sobremaneira. Como o caso citado, de pessoas que
se aposentaram, à época, ganhando o equivalente a 5 salá
rios mínimos, hoje não recebem o equivalente a 2 salários
mínimos. Eu não sei como isso aconteceu. E o servidor
público, cujo patrão é o Governo Federal, é o poder públi
co, esse é ainda mais penalizado. Eu não sei porquê.

E aqui eu denuncio dois pesos e duas medidas, pois,
os ditos servidores públicos fardados. ao se aposentarem,
são promovidos. Tudo bem, nada tenho contra, acho que
devem continuar percebendo esse reconhecimento pela
longa trajetória de serviços prestados à causa castrense
e outras mais. Mas, não poderemos conceber uma Consti
tuição que contemple dois pesos e duas medidas. Somos
por direitos iguais; é o princípio da isonomia. O servidor
público, como o trabalhador, têm que ter cravados direitos
ínarredáveís, sob pena de punição rigorosa aos governan
tes, desde os prefeitos, ao presidente da República, pas
sando por ministros, secretários e outras intermediações,
até o Ministério da Previdência, se contrariarem esses dis
positivos constitucionais, vindo a responder criminalmente.

Acho que temos que estabelecer penas para as pessoas
que venham a desrespeitar a nova Constituição. Se não,
nós teremeso que fazer gravar nesta nova Constituição,
que vamos ter outra Constituinte daqui a 5 anos, para
preparar bem a sociedade. Se sentirmos que o que ficar
definido aqui é que passe a fazer parte do novo texto
constitucional, não vai ser respeitado, vamos ter que as
segurar à Nação brasileira uma nova Constituinte.

Ontem à noite, ainda, fui questionado por algumas
p-essoas que diziam: não dá, não há correlação de forças,
a Constituição vai ser conservadora. Falam sobre a Co
missão de Sistematização. As pessoas estão fazendo um
juizo de desvaler ao nosso trabalho.

Eu denuncio isso para dizer que a nossa preocupação
fundamental, não interessa como é que O poder público
vai resolver, como os empresários vão resolver. Esta co-

missão tem que garantir esses direitos. l!: fundamental
que cada membro da comissão, se discordar, que trate de
achar um jeitinho de fazer a defesa em outra instância
não aqui, porque este é o fórum competente para defer{.
der única e exclusivamente os direitos dos trabalhadores
dos servidores públicos e dos aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pela ordem
de inscrição, o Constituinte Oswaldo Bender.

O. S~. OSWALDO BENDER - Sr. Presidente, Sr8.
Constituíntes, estamos discutindo item por item. E ouví
mos, com muita atenção, os que me precederam referente à
Previdência Social, aposentadoria, e também onde se in
clui a própria assístêneía médica, os direitos dos tralbaJ.h.a
dores,. referentes às suas contribuições. AB nossas propos
tas vem ao encontro daquelas que aquí foram anuncia
-das. QU€'1l1 dos senhores Constituintes não têm propostas
apresentadas, rererentes a este problema tão debatido
ultimamente e que clama por providênci~S? Aqui eu fiz
um cálculo: se nós tomarmos um trabalhador que no mo
mento, recebesse 5 mil cruzados, não vamos acrescentar
nada de correção, nada disso. ELe contribui, por mês, com
a empresa, com 1 mil e 400 cruzados. Durante o ano, ele
eontríbuí, para a Previdência Soeial, com 168 mil cruza
dos, 'aliás, 16 mil e 800 cruzados. Em 10 anos com 168
mil e, em 30 anos, 504 mil cruzados. Então, se r{ós apenas
tomarmos 10 anos, ,e analisarmos sem juros, sem correção
mone~ária, e se esse dínheíro rendesse 10% de juros, ele
poderia ser aposentado por 16 mil e 800 cruzados. Vamos
descontar a assistência médica que é otereeída embora
pre~ariameI2-te l}0 m0!l1ento. Aqueles que precil;am, ne
cessitam nao tem, nao encontram aquele atendimento
que deveriam encontrar devido às suas contríbuícões, En
tão, a sugestão que eu faria, especialmente ao Sr~ Relator,
'Para que S. Ex.a tomasse' em consideração, ao elaoorar
o relatório desta comissão, seria permitir que pudessem
ser feitos ,convêniOB~ com. a própria empresa, onde, quem
sabe, 50%, porque so para a aposentadoria, SoB esse dinhei
ro for administrado corretamente, honestamente, com 50%
idos valores arrecadados, pode ser conseguida uma aposen
tadoria ainda bem maior do que o próprio salário rece
bido em atividade. Porque 50% ficariam para assistên
cia médica, onde a própria empresa faria convênios e
assumiria este compromisso. Tenho a certeaa de que, com
5~%, nenh;u~a empresa, pelo menos as empresas que te
riam c~ndiçoes de assumir, com toda a. responsabilidade,
a seguridade dos seus colaboradores. E que se fizesse, que
se concedesse ao trabalhador, a exemplo do Fundo de Ga
rantia, uma earteírínha de crédito mensal, para que ele
sempre soubesse, com quanto tinha contríbuído para a
assístêncla médica, ;para que, quando ele neeessttasse
apenas apresentasse a sua carteírínha, e aí constava ó
valor que ele tinha a receber da Previdência Social. E os'
preços fixados em lei, para o atendimento aí ele teria
praticamente um atendimento particular, oom quem ele
quisesse. E procuraria médico e hospital que ele quisesse.
Ele tinha crédito. Caso estourasse este crédito, ele esta
ria recebendo um adiantamento desses valores. Ele ja
mais receberia isto em dinheiro, apenas ele tinha este
valor, esse credito na Previdência Social, e, se ele nunca
ficasse doente e não precísasse usar esses recursos me
lhor ainda. Então, é neste sentido que eu vejo a Previ
dência Social, de fato. E, para concluir, Sr. Presidente, é
uma vergonha, uma falta de seriedade, e dinheiro mal
aplícado também, diga-se ide passagem, em muitas obras
faraônicas. Onde está o dinheiro dos contribuintes? Ago
ra, quando ele precisa, não tem. E nós remos, no jornal,
anteontem, que a Previdência soeía! tem 53 milhões apli·
cados. Mas, eu gostaria de saber e de ver se isto é dinhei
ro. Acredito que são em letras do próprio Governo, que ele
'avança neste dinheiTo, e, no entanto, o trabalhador apo
sentado está sendo penalizado. Queira Deus, que hoje de
tarde, parece-me que vamos ter uma sessão extraordiná-
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ria, até eu pediria que esta sessão, talvez, não se realí
zasse naquele momento, para nós podermos, participar
da votação, onde foram apresentadas várias emendas,
para que pudesse ser arrpovado este reajuste, essa defa
sagem. Aqui, não me deu tempo de entrar também no
item dos trabalhadores rurais, que apenas recebem meio
salário, ,e os trabalhadores contribuem com a produção,
se nós colhermos. 60 milhões de ton-eladas de grãos, eles
contribuem, só em grãos, com 1 milhão e 500 mil tonela
das. E só se aposentam aos 65 anos, com meio salário, e
a maioria morre, sem chegar lá. Então, inclusive, isso
deve dar um grande superávit. Isto nós também temos
que sanar, e estender aos trabalhadores' rurais os mes
mos direitos pois são eles que lutam, trsbalham, com um
tempo até maior aos pequenos produtores. Então, faço
'essa sugestão, que nós participássemos da sessão extraor
dinária, para votar este projeto-tão importante, uma vez
que estamos tratando, nesta manhã, deste assunto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte João da Mata.

O SR. CONSTITUINTE JOãO DA MATA - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, srs, Constituintes, o tema de hoje,
sem nenhuma dúvida, é de grande significação, e, sobre
a matéria, apresentei dois projetos ontem, um criando um
teto mínímo no pagamento da aposestadoría, exatamente
para corrlgír a situação do campo, o que o meu ilustre
Constituinte acaba de relatar sobre o aposentado rural.
Então, este projeto visa corrigir esta distorção, estahele
cendo que não se poderá pagar menos de um salário mí
nimo a qualquer tipo de aposentado. O segundo projeto
tem uma dimensão maior, visa separar as matérias da
Previdência Social. Entendo que a Previdência, hoje, é o
grande caos deste Paw, em todos os sentidos, corrupção,
má aplicação, tudo que se possa imaginar de desorgani
zação, ínefíeíêneía, incapacidade, etc., e ,ela tem que ser
reformulada totalmente. Essa reforma começa na distin
ção entre a assistência médico-hospitalar, propriamente
díta, e aposentadoria, pensão, 'etc. Aseím é que eu en
treí com uma proposta para devolver, ou colocar, na área
do Ministério da Saúde, e sobre a responsabíüdáde do
Estado, a saúde do brasileiro, como responsabíítdade prio
ritária. Entendo que a Nação não pode gastar nenhum
centavo sequer, em nenhum investimento de qualquer na
tureza, antes que o cidadão brasileiro não tenha a sua
saúde perfeita, não tenha a sua educação, com profis
sionalização, e não sejam resolvidos 081 problemas nutri
cionais e os problemas da área de haoítação, Então, estou
querendo colocar o homem como o principal investimen
to, como a matéria de maior importância e de maior rele
vância a ser considerada pelo Estado. Porque, do contrá
rio, não tem sentido existir uma organízação chamada
Estado.

Não precisa existir essa organização. Então. esses
dois projetos visam exatamente corrigir algumas das dis
torções básicas desta área. Mas, para concluir, Sr. Presi
dente, eu gostei muito do que relatou, há pouco o nosso
Constituinte Sindicalista, quando S. Ex.a disse que'o Estado
devia proteger as crianças e os idosos e dar condições de
justiça para o homem na fase de trabalho, produzir. Então,
acho que isto é o sentido fundamental de todo ó nosso
trabalho. :É que, em realidade, o Estado assuma, integral
mente e em caráter prioritário, a condição de protetor da
criança brasileira e do idoso brasileiro, em todos os senti
dos, dando-lhe todos os amparos. E na hora do trabalho
faça justiça com o trabalhador. De todas as condições:
Mas isto, evidentemente, dentro de aspectos práticos que
possam fazer com que se tenha produção e se tenha produ
tividade. Esses são os aspectos que eu considero básicos
para que se analise nesta Subcomissão. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a pa-
lavra o Constituinte Levi Dias. - ' "-

C? SR. CONSTITUINTE LEVY DIAS - Sr. Presidente,
acredito que há uma unanimidade na Subcomissão sobre o
problema do aposentado. Acho que, para sermos objetivos
temos que 'definir uma proposta e parece-me que todos es~
tão de acordo. Primeiro, é uma estupidez o aposentado per
ceber menos do que quando 'principia a sua função, no seu
trabalho, Essa situação do ruralista, do homem do campo é
uma das grandes injustiças, que o Brasil comete contra
o trabalhador rural. Se nós estabelecermos igualdade,
porque a Constituição abre, -dizendo que todos são iguais
perante à lei, acho que o problema fica sanado e nós vamos
para a frente. Civis, militares, urbanos, rurais, todos com
os mesmos direitos, tanto quanto estiver em atividade
como quando estiver já aposentado. Vivo num Estado emi~
nentemente rural, temos uma ligação muito grande com
o homem do campo. Quando estabeleleceu-se que o homem
do campo depois de sessenta anos de vida teria direito a
meio salário minimo de aposentadoria, quero dizer à Sub
comissão, e creio que muitos dos companheiros aqui pre
sentes vivem o mesmo problema, pois o volume de gente
idosa, que nos procura para conseguir "quebrar o galho"
de uma aposentadoria é muito grande. Existem Parlamen
tares, Vereadores, Prefeitos, que têm escritório somente
para aposentar gente. E vão recebendo aquele volume de
pessoas de idade, velhinhos e velhinhas, que, quando con
seguem uma carteirinha para receber meio salário míni
mo, é uma verdadeira felicidade na família. Depois de
60 anos de vida, conseguir uma carteirinha para receber
meio salário mínimo! E eu costumo dizer que o homem
mais importante nesta Nação é o homem do campo. :É o
homem que produz alimento. Acabando o petróleo nós va
mos andar de bicicleta, vamos andar de carroçá, vamos
andar a pé, acabando o alimento, não se suportará 24
horas. Só quem não enxerga isto é o governo. O problema
da Previdência, como já foi dito aqui e eu concordo em
gênero, número e grau, é problema de competência, como a
rnaiona dos problemas brasíâeíros é um problema de
competência, é de admínístração. O dinheiro da Previdên
cia está na LBC, com o dinheiro do PIS PASEP da
Caixa Econômica. O Governo está avançando em crn:;a de
todos esses fundos, em cima de toda a Receita, para resol
ver os seus problemas de caixa. Portanto, Sr. Presidente
concluindo, acho que nós deveríamos fazer uma proposta'
amarrando a igualdade para todos brasileiros após ;.
a~ooentadoria, antes também, porque acho que há unaní
mídade na Comissão a respeito disso. :É uma injustiça o
homem trabalhar 30 anos, 35, e, depois passar fome o
resto da sua vida. '

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Mário Lima.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. Presidente
meus companheiros Constituintes, é muito confortador ~
que o~ço aqui dos Constituintes. Não preciso nem formular
questoes, porque este Plenário já o fez. A proposta do ilustre
Constituinte Júlio Costamilan que foi de imediato endossa
da pelo ilustre Constituinte Francisco Küster é a nOSS>l
proposta e foi também agora ratificada pelo ilustre Consti:
tuin~ Leyi Días, Eu poderia, usando uma linguagem nor
destina, 11', as vezes, ao encontro de companheiros, que
passo 8 a 10 anos sem ver. Quando encontro tomo um
susto. Era um trabalhador vigoroso e encontro ~n farrapo
humano. "Está morando onde?" "Lá numa periferia" ou
então ':estou num quartinho, lá, na' casa do meu filho".
Ele esta ganhando 1/8, ou 1/10, do que ganharia se esti
vesse trabalhando. Aquilo me dá uma tristeza e até uma
revolta. Enquanto sabemos que os nossos valorosos funcio
nários públicos mílitares passam a ganhar mais, depois de
aposentados. 9 q.ue me parece certo e justo. Agora, é como
disse o Const1tumte,Levy Dias, "nós estamos aqui hoje,
tomamos nos;so cafe,. vamos almoçar, vamos jantar, e
nenhum de nos produzimos um grão de nada, Tomei tanto
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café pela manhã, vou almoçar, vou jantar, alguém traba
lhou para produzir. E foi o companheiro do campo. Eu vim
do campo. Eu, quando menino, a minha obrigação era
juntar cabra, para tirar J.elte. Eu sou do sertão da Bahia,
e, realmente, isso é um negócio triste. A gente vai no
sertão e, quando volta de lã, volta triste e revoltado. Acho
que este País vive uma noite tenebrosa. Não adianta ficar
lembrando o passado, porque não resolve nada, vamos
ganhar o futuro. E O futuro é este; não podemos permitir
que o trabalhador brasileiro seja tratado como são trata
dOIS OS anímaãs velhos e aposentados, pelo menos no
Nordeste, que há earêneía de pastos. Quando você tem um
jumento, uma égua, que envelhece e não pode mais traba
lhar, você tira do pasto, fech-a o pasto, e solta ele na beira
da estrada. E fica ali, pegando um capim, até que um
carro vem atropela e mata. E, ultimamente, esses animais
velhos são vendidos para fazer carne para mandar para o
exterior, e dizem até que clandestinamente, essa carne é
vendida no mercado interno. Mas o animal velho, hoje, no
Nolldeste, tem dois fins, ou é vendido para os frigoríficos,
que o transforma em alimento, ou é solto, na beira da es
trada, para que ele se vire. Assim é o trabalhador brasileiro,
é impressionante. Tenho os contracheques de alguns com
panheiros, eles me levam lá no sindicato. Olha eompanheí
ro, quanto eu estou ganhando. Morava, numa casa, e não
pude mais pagar o aluguel. Agora, estou num quartinho,
ne. case. do meu filho. Quer dizer, este País é perverso. Isto
é perversidade, que se faz. Quando a gente perder este sen
so de humanidade, este senso de respeito à pessoa humana,
particularmente, a quem trabalhou, a quem nos alimentou
acho que esta Comissão, como disse o Constituinte Levy
Dias, traduzindo as suas palavras, já tem, na SUa opinião,
unanimidade neste ponto de vista. E eu, como Relator,
sinto-me a vontade para traduzir este sentimento de una
nimidade da Comissão. Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a
palavra o Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - O
exemplo de aposentadoria, de desafagem: eu me aposen
tei em dezembro, em 16 de dezembro de 1982, são quatro
anos e quatro meses. Aposentei-me com 6 e meio salários
mínimos; hoje, ganho 4 mil, 280 cruzados, três salários mí
nimos; em quatro anos, a defasagem. Vejam, então, os
aposentados mais antigos! Hoje, o meu colega de função
ganha 12 mil cruzados, não contando os reajustes desde
primeiro de maio agora, que já está tudo certo, não é?
Doze mil cruzados ganhava no ano passado. Eu ganho
esses 4 mil, 280 cruzados.

Eu queria deixar clara, aquí, uma ,posição quanto à
questão da. média. Quando eu disse que tanto faz a média
ser 24, 36, 12, se ela for corrigida honestamente por
índíces inflacionários da época, do período, tanto faz ser
10, como 12. como 24. como 36. :É óbvio, é claro, é claro!
Eu preferiria ver tirar-se a média de doze meses. Muito
mais simples, muito mais fácil, do que ir buscar média
com 36 meses.

As outras Subcomissões estão defendendo outros ínte
resses. Nós aqui estamos defendendo os trabalhadores. Eu,
quando escolhi esta Subcomissão, foi para isso e acho que
todos aqui também, porque cada um escolheu a~ sua Su~
comissão, por livre e espontânea vontade, ~tao, se nos
não pudermos escrever, no final da Cons~tumte,o qu~ e.u
vou dizer, eu faria essa proposta aqui então, para os díreí-
tos dos trabalhadores.

O Ministro da Previdência, ou o Chefe da previdência,
ou o Ministro, porque a gente não sabe o que vai aconte
cer, quem não cumprir com isso aí, será pass!vel de uI?
processo criminal por parte de qualquer cldad~ brasile!
ro. Porque não adianta; escreve-.§1e ISS? la, tambem,.depois,
não tem dinheiro e S. Ex.a nao VaI buscar o dínheíro.

Hoje, o Governo não contribui com a terça parte, que
ficou estabelecido de contribuir há muitos anos. Ele não
contribui com aquele terço; empregador 1/3, empregado
1/3 e o Governo 1/3. O Governo nunca deu o terço dele
e ainda está juntando dinheiro nas costas dos trabalha
dores e aposentados. Então, era isso que eu tinha a dizer
para reafirmar que sou pela proposta da média de doze
meses para aposentadoria. Corrigida, não é? Porque, senão,
ainda há uma defasagem. Quanto maior a inflação, menor
será o salário de aposentadoria, relativamente a mesma
função na ativa. Então, qualquer que seja o período de
cálculo que o Relator chegar a esse final, qualquer que
seja o período para o cálculo, que essa média ou os salá
rios do período, dá na mesma coisa, sejam corrigidos de
acordo com os indíces inflacionários do período. Era o
que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Paulo paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - (Inaudível) ,
Eu apenas registraria que esta Subcomissão também de
veria deixar quase um alerta de que existe todo um lobbW,
a nível estadual e a nivel nacional, porque eu sei que lá é
muito forte no Rio Grande do Sul, de tentar fazer com
que aposentadoria não seja mais por tempo de serviço e
sim por idade, jogando-a para 55 anos e 60. Nós sabemos
que a média de vida do brasileiro é exatamente essa. Por
isso, nós comungamos com a posição tirada pelo conjunto
do movimento sindical, com a assessoria do DIAP, man
tendo a aposentadoria por tempo de serviço, aos 30, aos
25 e categorias que trabalhem em áreas de periculosidade,
de insalubridade que contém naquela escala de até mesmo
aos 15 anos. Só faço esse registro e me sinto, na verdade,
satísreítíssímo com a posição da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao Consttiuinte Max Rosenmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN - Sr. Pre
sidente, Srs. Companheiros da Subcomissão:

Eu somente quero fazer uso da palavra para ratificar
essa unanimidade, para que fique forte essa posição, rati
ficando o meu entendimento com os pronunciamentos
aqui feitos e até a minha alegria, porque nós, do Paraná
que é um Estado eminentemente agrícola, temos sentido,
de longa data, essa injustiça com o homem do campo. E
nós temos realmente, acredito que também seja do enten
dimento desta Subcomissão, que a aposentadoria do tra
balhador rural seja reduzida da mesma forma que o tra
balhador urbano. E, se não for possível, em função de
uma duração de trabalho, como é o caso do trabalhador
urbano, que, pelo menos, o tr31balhador rural possa se
aposentar aos 55 anos, com um salário mínimo. Isso é
uma posição muito importante desta Subcomissão e que,
certamente. sendo aprovado nesta Constituição, será mo
tivo de grande alegria do trabalhador rural. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO - Sr.
Presidente, eu também me considero contemplado com a
formulação feliz feita pelo colega Júlio costamilan, acres
cida da ponderação do colega Levy Dias, a respeito da
questão dos trabalhadores rurais. Acho que é uma questão
de justiça. que tem que ser reparada por esta Constituinte.
Apenas eu gostaria de registrar que a Constituinte tem
trabalhado, mais ou menos, sob chantagem permanente do
Governo, do Executivo. Enquanto estamos formulando as
nossa proposições sobre a aposentadoria, sobre a lei de
greve, direito de greve, sobre estrutura sindical, que certa
mente discutiremos, o Governo solta balão-de-ensaio, como
foi colocado pelo companheiro !Paim, no sentido de altera-
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ções fundamentais que prejudicam a soberania do próprio
exercício da Constituinte. E, entre essas pressões, essas
chantagens, 'esses balões-de-ensaio, fala-se muito e os
trabalhadores se sobressaltam, a cada momento, essa
perspectiva de mudança dos critérios de aposentadoria por
idade. Então, é fundamental que esta Subcomissão esteja
alerta para que, a qualquer pretexto, a qualquer momento,
quando novas informações partirem, sei am do Mínistérío do
Trabalho, seja do Minis,térso da Previdência Social, possa
mos nos 'P'ronunciar, refutando essa tentatíva de ferir a so
berania do exercício desta Constituinte e desta Subco
missão. Eu citaria também o caso da mudança da idade,
em que se permitiria às crianças de 14 para 12 anos. Tam
bém teria relação direta com a proposta de mudança da
aposentadoria por tempo de idade, por tempo de serviço.
Então, eu creio que é importante registrar, deixar bas
tante claro que nós não aceitamos trabalhar sob chanta
gem do Executivo, alterando, fazendo proposta de altera
ção de princípios, que terão de ser analisadas e decididos
exclusivamente no fórum soberano da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Era esse o registro que eu gostaria de
fazer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Mendes Botelho.

O SR. CONSTITUINTE MENDES BOTELHO - Sr.
Presidente, também sou Presídenta de sindicato milito
lá na área do ABC. Tivemoo a oportunidade de r~unir as,
as demais lideranças sindicais da região ,e trouxemos,
para esta subcomissão, a mesma proposta que já foi de
fendida aqui: que os proventos da inatividade sejam à
remuneração recebida pelo trabalhador em atividade, na
categoria profíssíonaí, cargo ou função 'em que' haja ocor
rido a aposentadoria. Portanto, nós defendemos, a pari
dade. E apresentamos, como justificativa, justamente
aquilo que já foi 'abordado aquí, porque a forma como o
aposentado ou celetista é tratado, no Brasil, fere grave
mente o próprio princípio da isonomia, inserido na Cons
tituição de todos os povos, democráticos, pois, os proven
tos dos aposentados, 00' proventos dos funcionários pÚlbli
eos aposentados, esses não sofrem qualquer redução em
relação aos vencimentos dos seus colegas na ativa. Co'1'
respondem aos mesmos proventos que vinham perceben
do, quando na atividade, e corrigidos, quando são cor
rigidos também os vencimentos dos funcionários públi
cos. Os militares ainda têm outros beneficios que todos
saoem, pois recebem mais uma promoção, quando pas
sam para a inatividade. Por outro lado, Sr. Presidente,
nós gostaríamos de dizer que no Brasil já há um pre
cedente: os ferroviários, categoria à qual eu pertenço,
já vêm percebendo esta equiparação de salário, quando
da sua aposentadoria. A partir do ano de 1983, todos os
ferroviários aposentados no Brasil, regidos pela CLT, pas
saram a ter o mesmo salário dos trabalhadores da ativa.
E, toda vez que este salário é corrigido, é também cor
rigido o salário do nosso aposentado e doa nossa pensio
nista e, com mais um beneficio, o de que o nosso fer
rovíárío, além do salário que ele estava percebendo, e
ainda tem mais 1% para cada ano trabalhado na empre
sa. Então, o ferroviário celetista, regido pela CLT, com
35 anos de traoalho, ao aposentar-se, ele recebe o seu
salário o seu salário integral e mais 35%. Portanto, se
fôssemos egoístas, nós já estaríamos contentes, j20rque,
gozo pessoalmente desse direito. Mas, acontece que €SSa
na condição de Presidente do Sindicato dos Ferroviários,
aposentadoria é paga pelo INPS, pelo Tesouro Nacional,
e não é justo que apenas o ferroviário, seja a única ca
tegoria celetista do Brasil que goza desse beneficio. li:
precise que esse beneficio seja extensivo a todos os apo
sentados e pensionistas do Brasil. li: preciso que ele che
gue também ao funcionário do campo. Portanto, 'eu tam
bém saio contente, ao saber que desta subcomissão, sairá

uma proposta que irá beneficiar a todos os demais tra
balhadores brasileiros. Eu não sei até porque as outras
entidades de classe, os outros sindicatos ainda não en
trar~ até na Jus:tiça reivindicando o princípio da íso
nomia para as suas categorlas, a partãr do' momen
to em que os funcionários da Rede Ferroviária Fe
deral e da Fepasa, em São Paulo, mesmo celetistas,
passaram a ter esse benefício, porque a própria Cons
tituição assegura que todos são iguais. E, em vindo
esse beneficio da própria previdência Social, não é justo
que ele fique apenas para os ferroviários. São quase 200
mil aposentados no Brasil que já vêm percebendo esse
benefício, o beneficio da paridade, da igualdade de ven
cimentos 'e ainda acrescido de mais 1% para cada ano
trabalhado, porque a categoria conquistou, no ano de 1985,
na greve que nós fizemos em São Paulo, os ferroviários
conquistaram o anuênio, o adicional de 1% para cada
ano trabalhado. Era isso que eu tinha a di:l!er.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós gos
taríamos de fazer uso da palavra, para dar o nosso pon
to de vista a propósito do tema, dizendo que informa
ções que chegaram ao nosso conhecimento, dizem que
a subcomissão dos trabalhadores e dos servídores pÚlbli
cos está sendo a reeordísta em número de propostas para
um novo texto constitucional. E parece-me que, entre as
propostas que nós recebemos, as que versam sobre apo
sentadoria são em maior número, o que mostra também
que este é um tema que preocupa, em grande medida
aos Srs. Constituintes e, seguramente, refletindo o an~
seio da sociedade. O meu posicionamento pessoal é no
sentido de que não há como se manter o critério manti
do até agora, de diferentes aposentadorias para 08 tra
balhadores, quer sejam os trabalhadores 'em geral, 08
trabalhadores do Estados, civis ou militares, ou para o
homem do campo. Acho que o princípio da isonomia, a
igualdade de tratamento pa~a todos se impõe como con
dição mesmo num regime de liberdade, de igualdade de
díreítos, Os tratementoa para aquele que, durante várias
décadas trabalhou, contribuiu, deve ser o mesmo que o
dado p,an:a todos. Atualmente, nos sabemos, que há uma
grande discrepância, a começar com os servidores que
têm o direito à aposentadoria integral, ou seja, recebendo,
na aposentadorta, o mesmo que ganhava no dia em que
se aposentou, enquanto não é esse o tratamento dispen
sado pela Previdência aos celetistas, que é uma aposen
tadoria baseada na média dos últimos 36 meses e que fica
bem aoaáxo daquilo que ele vinha ganhando. Eu acho que
a Prevídêneía deverá passar a dar a mesma aposentado
ria que é dada aos servidores públíeos, ísto é, a aposen
tadoria integral. E acho que deve ser extensiva também
ao homem do campo. Entendo que o homem do campo
precisa receber um tratamento mais condigno, até ij)9las
palavras, que nós ouvimos aqui, que são o juízo, de um
modo geral, da importância que temos que dar à agrícul
tura, para assegurarmos o abastecimento, o alimento, para
um Pais com uma população crescente como o nosso.

A forma de se assegurar - outra questão que é ob
jeto de grande número de medidas - é como deve ser
mantido o poder aquisitivo da aposentadoria. Muitas
emendas têm versado sobre o assunto, dizendo que se deve
assegurar ao aposentado as mesmas regalias que forem
dadas ao trabalhador, que estiver na ativa, na mesma
categoria profissional. No caso dos servidores, isso é mais
fácil de ser averiguado. Geralmente, o servidor que se apo
senta deixa de perceber as vantagens que são concedidas
aos que estão na ativa. Em pouco tempo, há uma grande
diferença entre o servidor aposentado e o que está em
atividade. Uma reivindicação muito sentida dos servidores
é para que ele possa ter, na aposentadoria, na inatividade
essas vantagens também, ou, como foi proposto aqui:
para os trabalhadores em geral, assegurado o número de
salários mínimos que ele recebia no dia em que se apo-
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sentou. Eu não sou favorável a que se altere o critério de
tempo de serviço pelo de idade. Acho que o tempo de ser
viço é um critério muito mais justo. O de idade não repre
sentaria a contribuição dada pelo cidadão à sociedade, a
sua contribuição para produção da riqueza. O tempo de
serviço é uma maneira muito mais justa, muito mais hu
mana, para se aferir, para que ele receba na proporção da
contribuição que deu, com o seu trabalho, com o seu suor.

Eu gostaria de falar aqui sobre uma questão especí
fica, só para caracterizar como foram injustos os últimos
anos. Até 1967, a Constituição assegurava ao servidor P~
blico o direito a uma promoção ao se aposentar, ao servi
dor público civil ou militar. Em 67, esse direito foi supri
mido. Em 69, esse direito foi restabelecido só par:=t os rm
litares, que os têm até hoje, e não foi restabelecído para
os civis. Os servidores 'civis, até 1967, os que estavam em
função até 67 reivindicam agora que, das disposições tran
sitórias da n~va Carta conste o restabelecimento do direi
to de receberem a p~omoção a que eles tinham direito
àquela ocasião, não só para que se corrij~ a injustiça de
dar a um e não dar aos outros, dar aos mííítares e nao ~a!
aos civis como também porque já era um dl.relto adquírí
do em 67. A Constituição poderia legislar dah para fre~tt:,
mas não negar a quem foi admitido e trabalhou so~ a egi
de do princípio da promoção após a aposentadoría. ~u,
inclusive, concordo com o re~tabelecim~nto ~esse pre~elto
e o defenderei durante o penado das discussoes. Era ISSO.

Alguém mais deseja falar a respeito do tema da apo
sentadoria? (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte Max Rosenmann,
que pediu primeiro.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSEN~N - Devido
ao adiantado da hora, vou ser bastante rápido, ~as quero
fazer um alerta muito importante aos companhell'o~ ~es~a
Subcomissão. Eu fui Presidente do Instituto de prevldenc~a
do Estado do Paraná e naturalmente <:!ue estou ma;s
habituado a terminologias e assuntos. Aquí, falamos mui
to sobre aposentadoria e, praticamente, não falamos nada
sobre pensões.

Eu gostaria que esse mesmo raciocínio, que foi co~o
cado aqui por todos, no sentido de que as aposentador:as
correspondam ao pagamento como se a pessoa na at:va
estivesse, 'esta mesma proporção ~osse tambe,!ll con~~zlda
nas pensões. No caso das pensíonístas, que sao as vmvas,
elas percebem 60% do salário do aposentado e que esta
proporção de 60% também não tenha ,defasagem. Como
foi o exemplo do companheiro p;residente do sindicato,
que comentou sobre a 'Sua aposentadoria, que já houve
uma defasagem de 6 para 4 salários, iIIl;aginem se ~osse
o caso da pensionista que correspondena a 60?o dlS~.
Então seria uma farnílía que cairia de um padrão pratí
came:ri.te de 15 a 20% de salárío último percebido pelo
marido.

Então, que não se esqueça da questão tão importante
que é a do pensionista.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO KUSTER - Vou aproveitar aí

o gancho da colocação do Max e dizer o seguinte:

Essa questão quase que passa despercebida e, no caso
dos Institutos estaduais, acho que eles pagam realmente
60%. Mas o servidor público federal, principalmente o
pessoal do Ministério dos Transportes, que eu conheço
muito bem as viúvas ganham 50% 'e esses 50% são ratea
dos entre ~'S filhos. É realmente uma situação calamitosa
e, em alguns casos, o pessoal, quando ~or~e o apos.e~ta~o,
o servidor público quem vaga a pensao e a Prevldêneia.
Temos casos, e ~u vou trazer essas cartas lá do meu

Estado, de viúvas de servidores públicos, que faleceram
aos 30, aos 32 ou 33 anos de serviço e que ganham hoje
1/3 do salário mínimo, recebe 1/3 do salário mínímo ,
Esse é um negócio grave. Queremos conversar de perto
com esse Mínístro falante, da Administração, que fala
muito e faz pouco. É até uma pena que S. Ex.a não tenha
vindo; esperamos que venha, que não se furte ao debate.
Temos muito o que questionar com esse Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Vou passar
a palavra ao Constituinte Juarez Antunes. Está marcada
a audiência, com o Ministro Aloysio Alves, da Adminis
tração, na segunda-feíra, dia 4, às 17 horas. Já está con
firmada.

O BR. CONSTITUIN'DE JUAREZ ANTUNES - Acho
que podíamos firmar uma proposta na Subcomissão, não
sei, para ficar claro.

Aposentadoria, viúvas, pensões e licenciados não per
ceber menos do que se na ativa estivessem. Porque, se
partir para os 60% para a viúva, mesmo ele sendo corri
gido normal e 'corretamente, parece que quem trabalhou
e pagou vara uma aposentadoria dele, do homem, do
trabalhador, ° marido, se ele vier a faltar, a viúva deve
ria receber o mesmo como se ele estivesse ganhando se
estivesse vivo.

Acho que deveríamos estabelecer isso, esquecer os 60%,
isso é coisa do passado e nem é cumprido os 60%, porque
é defasado.

Eu tinha uma proposta a fazer e não sei se ela é
boa - é bom ressaltar aqui que esse é o meu primeiro
mandato legislativo, eu nunca fui nem Vereador. Então,
não estou muito afeito a esses trâmites burocráticos. Te
nho uma proposta, que não sei se é da legislação espe
cífica ou não, mas é sobre aposentadoria; é que os tra
balhadores das áreas períeulosas tivessem o mesmo tempo
de trabalho para aposentadoria que os trabalhadores das
áreas insalubres, respeitando aqueles mesmos graus, por
que a justificativa, no meu entender, é a seguinte: o
homem trabalha, por exemplo, num setor perigoso como
o da eletricidade. Ele não morre por perda da saúde;
~le pode morrer de repente, por perda da vida. Então,
obviamente, se ele tem mais tempo para trabalhar numa
área de risco, ele tem mais possibilidade de morrer antes
de aposentar-se. Então, na CLT, a periculosidade não
diminui -o tempo de trabalho, é um erro tremendo, inclu
sive a eletricidade não é considerada perigosa.

Agora, há pouco tempo, saiu um decreto, mas muito
controverso. Então, a proposta é - não sei se caberia
nesta Comissão, ou se isso é para a legislação ordínéría 
que os que trabalharem em área periculosa, áreas de peri
go, de risco, determinadas depois pela lei, teriam o mesmo
tempo de aposentadoria que os trabalhadores de áreas
insalubres, respeitando-se determinados graus.

Era esta a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Só para
esclarecer, o mecanismo de elaboração de uma nova Carta
Constitucional, segundo o entendimento desta Mesa, faz-se
através do encaminhamento das propostas à Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte ou da Comissão Temá
tica e são encaminhadas à Subcomissão.

Neste momento, nesta etapa dos nossos trabalhos, não
'estamos aprovando temas. Os temas serão discutidos,
para aprovação, a partir do dia 111, quando o nosso Relator
apresentará o anteprojeto. Daqui até o dia 11, estamos
debatendo, ouvindo os convidados, para conhecermos e
aprofundar nos assuntos. Depois, iremos ouvir o relatório
do Constituinte Mário Lima, nosso Relator, e passaremos
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à votação das matérias, que estarão sempre sujeitas a
aprovação, ou não, e a emendas.

De maneira que esse é o nosso entendimento e o
tempo ainda é hábil para que as propostas sejam enca
minhadas, por escrito, para a Comissão, para a Subcomis
são, para que sejam levadas em 'Conta na elaboração
do relatório com o anteprojeto.

Se ninguém mais desejar fazer uso da palavra sobre
este tema, faltam 15 minutos para as 12 horas e nós
tínhamos mais a proteção, a segurança e a higiene do
trabalho, além da co-gestão, temas que ficariam para
a próxima sessão.

Nós havíamos discutido aqui e se aprovado, fazer a
discussão dos temas em conjunto. No entanto, como come
çamos mais cedo e como a aposentadoria absorveu grande
parte das atenções, ficamos discutindo apenas este tema.
Se desejarmos, podemos começar a discutir a proteção e
continuar na próxima sessão.

Tem a palavra o Constituinte Max Mosenmann.

O SR. MAX ROSENMANN - Tenho um assunto que
eu gostaria de fazer menção, por entender, assim, até
meio correlato, antes de iniciarmos com o assunto prote
ção, segurança e higiene no trabalho; é uma questão que,
na Constituição de 1946 e na de 67 constava, e no texto
vigente não 'Consta; havia uma previsão de que todo tra
balhador, todo empresárío, todo empregador deveria fazer
um seguro de vida, um seguro ao trabalhador. Apesar de
ter sido um texto constitucional, isso nunca valeu na
prática. Estou apresentando uma proposta, dando uma
referência numérica para que possa se tornar uma reali
dade, exigindo que os empregadores tenham, sobre seus
empregados, um seguro contra acidentes, na razão de 30
salários do trabalhador. Esse seguro seria bancado e obri
gatório por parte do empregador. E, naturalmente, esta
Comissão poderia chegar num acordo que, na questão do
trabalhador, cujo trabalho seja num ambiente insalubre
ou de periculosidade, que esse número de 30 vezes talvez
fosse aumentado, bem como estendido a um seguro de
vida também, não só contra acidentes.

Isso seria, sem dúvida, uma grande garantia ao tra
balhador, porque, como eu disse, há pouco, eu fui Pre
sidente do Instituto de Previdência e é por ocasião do
falecimento do trabalhador que a gente percebe o drama
com que a família passa a viver, a partir daquele mo
mento. E esse seguro de vida daria realmente um respaldo
muito importante para o trabalhador. Eu só estou fazendo'
uma menção, por se tratar de um assunto importante e
que também já está sendo apresentado e que estará aqui
nessa Subcomissão. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pois não!

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES- Eu tinha
que fazer uma colocação em cima desta colocação do nobre
colega. Nós vivemos isso agora nesse acordo em Volta Re
donda. A empresa propôs um seguro de vida para todos
os trabalhadores, em cima de uma reivindicação nossa de
aumento da taxa de hora noturna e em cima de reivindi
cação de uma taxa de periculosidade em todas as áreas
perigosas da empresa. Nós recusamos a proposta da em
presa, analisando a seguinte situação: Nós temos é que
penalizar o capital, quando queremos mais segurança em
áreas de risco. Se nós não penalísarmos o capital, o que é
que acontece? Pagaram o seguro - venha esse seguro de
onde vier, no final das contas, do couro é que sai a cor
reia, ou sai do povo ou sai do trabalhador mesmo. Bom!
Mas, se nós nos contentarmos com o seguro a todos os
trabalhadores em áreas perigosas, nunca o capital irá pro
curar eliminar as condições de risco, e os trabalhadores

estarão sempre no risco. Em Volta Redonda, - só para
efeito de 'curiosidade e gozarão - isso apanhou o nome
de seguro "rícardão", Deu para entender? Fica para a
viúva e vem um para casar com a viúva.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está livre
a palavra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo Paim.
O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Eu gostaria

de fazer algumas ponderações, principalmente sobre a
proteção, segurança e higiene no trabalho. Além de sindi
calista, eu fui supervisor de segurança das empresas me
talúrgicas e eu registraria que, infelizmente, o Brasil con
tinua sendo campeão mundial de acident-es do trabalho e
que as famosas Cipas, Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes, continuam não funcionando pela forma como
a legislação vigente permite o seu encaminhamento. E
vejo, nisso aí, a minha discordância, onde funcionam as
tais das comissões de empregadores e de empregados, Eu
tenho defendido, em diversos simpósios, que as Cipas, as
Comissões Internas de PTevenção de Acidentes, devem ser
organizadas e participantes da mesma somente os traba
lhadores. O que o empregador tem que fazer é contratar
um supervisor de segurança e que ele participe, junto com
a comissão dos operários, que são aqueles que se acídentam.
Eu entendo que o espírito da Cipa é muito -bom, e ela pode
contribuir em muito para que o Brasil não continue sendo
o que eu dizia antes, campeão mundial de acidentes do
trabalho.

Num segundo momento, eu queria concordar com o
Juarez de que a única forma de nós combatermos a
questão da insalubridade e da periculosidade de fato é pe
nalisando o capital. E, nesse sentido, nós temos proposta
que deverá chegar a esta Subcomissão, onde nós estamos
propondo, - hoje, as áreas insalubres variam de 10, 20 e
até 40% sobre o salário mínimo - a nossa proposta é
no sentido de que não adianta simplesmente proibir áreas
insalubres e periculosidade; vai ficar só na proibição,
então, a nossa proposta é que seja 30%; os trabalhado
res vão receber sobre o seu salário real, nas áreas insa
lubres, e áreas de alto risco, 50%. Eu entendo que, aí, o
próprio empresário, de uma forma inteligente, vai pro
curar diminuir as áreas de alto risco e de insalubridade,
para não ter que pagar, no fim do mês, um percentual
em cima do adicional de insalubridade e de periculosidade.
Eu entendo que isso é uma forma direta e objetiva do
empresário entender que é muito melhor, para ele investir
em novas tecnologias no sentido de melhorar as condi
ções de trabalho.

Eu tenho visto as mais variadas argumentações, dos
mais variados técnicos, e dos mais variados empresários,
que dizem o seguinte: Opa, sem saúde, não se rende. Eu
também entendo assim. Eu quero é que elimine as áreas
insalubres e as áreas de alto risco. Mas só eu ficar dizendo,
no discurso, que eles devem eliminar, eles nunca vão fazê
lo. Mas, a partir do momento em que o empresário come
çar a sentir no bolso que ele está perdendo, porque a
área é insalubre, ele vai investír para eliminar as áreas
de alto risco.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está livre
a palavra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Max Ro
senmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN - Eu
gostaria de aproveitar esse momento e apoiar integralmen
te essas colocações feitas pelo companheiro, na questão
da penalização do capital, para que sejam solucionadas as
questões de insalubridade e periculosidade. Sem dúvida
nenhuma, se não houver uma penalização, fica muito ba-
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rato manter a falta de segurança e a insalubridade, prin
cipalmente, quando o referencial, muito bem colocado pelo
companheiro, é baseado no salário mínimo. E, sendo pelo
salário integral do trabalhador, esse valor realmente esti
mulará o investimento na segurança do trabalhador, bem
como, na diminuição dos riscos de vida. Eu apóio integral
mente. Exatamente este é o ponto de vista dos técnicos da
área de segurança do meu Estado, eu vinha com essa men
sagem também, e, como já está colocada muito bem pelo
companheiro, tem o meu apoio em todos os momentos
das discussões a respeito desse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está livre
a palavra.

Se ninguém deseja fazer mais uso da palavra, n6s
gostaríamos de registrar a presença, em nossa Subcomis
são, a figura veneranda do Senador Nelson Carneiro, que
nos visita. Se V. Ex.a quiser fazer uso da palavra, vou
concedê-la a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Era
a minha preocupação e do interesse participar dos tra
balhos, nesta manhã, na Subcomissão. Mas, infelizmente,
houve uma reunião da Bancada do PMDB que integra a
futura Comissão de Relações Exteriores e que s6 agora
terminou, razão por que eu não pude comparecer aos
trabalhos. Mas, certamente, esses trabalhos serão divul
gados, e eu acompanharei, com o maior it;tte~esse --:- ~or
que eu acho que esta é uma das Subeomíssôes mais Im
portantes na Casa, aquela que cuida dos problemas dos
trabalhadores e servidores públicos.

E felicito pelo êxito, certamente inevitável dos traba
lhos, dado o nome dos componentes. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Antes de
encerrarmos os trabalhos, desejamos registrar que há uma
convocação para a sessão extraordinária, às 18 horas e 30
minutos de hoje, para apreciação do projeto sobre apo
sentadoria. Nós, então, queríamos conciliar, porque n6s
temos marcado para hoje, às 17 horas, a presença do Pre
sidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Indústria, Olímpio Cândido de Oliveira, e o Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes
Terrestres, Dr, Orlando Coutinho.

Nós queríamos encarecer a necessidade e a conve
niência de nós sermos os mais pontuais possível, na nossa
sessão de hoje à tarde, para que possamos começar na
hora e terminarmos mais cedo, objetivando a nossa par
ticipação nos debates e na votação do projeto de lei que
hoje está na Ordem do Dia ..

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Augusto
Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVAL~O - ~r.
Presidente antes de encerrar os trabalhos, eu so gostaria
de fazer u~ apelo aqui aos Constit.uintes, inte~antes ~es
sa Subcomissão, para que, na medida do possível, esteJam
atentos, acompanhando os aconte~imentos aqui em Bra
sílía, hoje, porque o clima de tensao, em fa~e do agrava
mento da situação dos professores que estao e.m greve,
desde a universidade pública, à universidade Imyada em
toda a rede do ensino de 1.0 e 2.° graus, estao todos
paralisados. Hoje, estava prevista uma passeata, p.as.san~o
pelo Ministério do Planejamento, passando pelo Mimstérl?
da Educação e até aqui ao Congresso NaCIonal. E ha
um forte esquema de segurança, hoje, montado, coman
dado pelo fascista secretário de segurança, aqui de Brasí
lia o Secretário Olavo de Castro, que já deu mostras
suficientes da sua truculência. Agora, recebemos a infor
mação de que três professores já teriam sido presos. Nós
estamos tentando entrar em contato com a Polícia Fe
'deral, no sentido das gestões para a libertação desses

companheiros. E com objetivo pacifico, objetivo de defesa
do ensino público e gratuito em todos os níveis. Essa
passeata está em vistas de ser reprimida, em função do
forte aparato de segurança montado aqui na Esplanada
dos Ministérios. Então, aqueles constituintes que pude
rem estar acompanhando, que puderem estar solidários
a esse movimento, no sentido de evitar 'Confrontações 
que não interessa nem aos trabalhadores, nem à população
de Brasília - nós achamos muito importante que essa
solidariedade seja prestada. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Paulo Paim.

O aR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Essa passeata
tem algum horário predeterminado? Porque seria ímpor
tante se nós pudéssemos acompanhar.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO - A
passeata está marcada, em princípio, para às 13 horas,
saindo aqui da Catedral, na Esplanada dos Ministérios.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, estou muito preocupado e, é claro, manifesto minha
solidariedade à greve dos companheiros dos aeroportos,
mas gostaria de saber, se essa comissão pode informar,
se de fato vai ter vôo ou não, neste fim de semana. Caso
não haja, e se não pudermos viajar, pois com o feriado
de 1.0 de maio, todos querem estar em seus Estados,
talvez tenhamos que pensar em algum trabalho até mesmo
na sexta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Juarez Antunes.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - Sr.
Presidente, eu gostaria de alguns minutos de atenção,
'só para a leitura desse Projeto da Paridade que passou
nas três comissões de n.o 5.438, e como parece que haverá
hoje uma votação de um projeto do Presidente José Sar
ney para os aposentados, entrou-se com esse projeto como
emenda e deverá ser votado hoje.

"O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O pagamento dos benefícios de apo
sentadoria, auxílio-doença toma por base a
maior remuneração percebida quando na ativa.

Art. 2.° O valor do benetíeío de aposentado
ria será reajustado quando for alterado o salário
mínimo.

§ 1.0 Para os segurados desempregados, cujas
empregadoras de que tenham se afastado ou des
ligado para gozar do benefício de aposentadoria,
adotem plano, regulamento ou norma de classi
ficação e promoção, os índices de reajustamento
de seus benefícios de aposentadoria manterão
ficação e promoção, os índices de reajustamento
sempre a equiparação ou paridade com os ven
cimentos a que fariam jus se em atividade esti
vessem.

§ 2.° Para os demais segurados, serão apli
cados os índices de reajustamento do salário mí
nimo.

Art. 3.° Essa lei entrará em vigor nessa
data."

Então, é o que está para ser votado hoje, como emen
da ao projeto do Presidente Sarney - pelo que eu recebi,
parece-me que é isso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O Consti
tuinte Nelson Carneiro consulta se há uma emenda subs
titutiva. Não tenho idéia.
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o SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - Esta
emenda foi apresentada ontem, tendo em vista a ímpos
siiblidade de nós colhermos assinaturas para votação aqui.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Eu
pergunto se essa emenda substitui o texto da Mensagem
Presidencial.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - Não,
ela aprimora, acrescenta, não substitui.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Advir
to o colega e peço atenção, porque certamente o relator
vai argü;i.r a inconstitucionalidade, porque aumenta a
despesa, e ainda na vigência - eu estou apenas colabo
rando - não estou votando, estou colaborando. A minha
experiência já esclarece isso. A informação vai ser essa,
de modo que ao apresentar a emenda e defendê-la, deve
se preocupar menos com o conteúdo do que com a preli
minar da inconstitucionalidade. Porque a reivindicação
é justa, mas a desculpa para não aceitar vai ser da
inconstitucionalidade.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - Cons
tituinte, Só um minuto para responder. Nós já falamos
aqui, hoje, sobre a coleta de assinatura das Lideranças, e
mós só conseguimos nove, porque os Líderes do PMDB e do
PFL não assinaram sob esse argumento do aumento de
despesas. Agora, o dia em que o trabalhador for pedir
alguma coisa que não acarrete despesa, ,é melhor não
pedirmos nada, não é?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Isso
resulta exatamente da atual Constituição que proíbe ao
parlamentar oferecer projeto ou emenda que aumente
as" despesas.

O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES - Para
colaborar Constituinte, eu falei, hoje de manhã, sobre o
projeto, com o relator. S. Ex.a vàí apresentar um substitu
tivo, provavelmente um substitutivo. Agora V" Ex.a falou
que se prevê despesas, poderia ser considerada inconstitu
cional, então nós vamos também alegar aquela que foi
votada nesses dias, corri substitutivo, referente aos profes
seres. Então também gerou despesas, de maneira que é
uma pela outra, não é?

O SR. CONSTITUINTE. NELSON CARNEIRO" - O meu
voto será favorável'.à emenda, mas quero apenas advertir
o colega que está chegando, preveni-lo que. ele deve
se preparar para essa argüição, porque essa é inevitável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - ·Entre 'as
prerrogativas que foram suprimidas do Congresso Nacio
mal durante esses anos, está a de ter' iniciativa de despe
sa, o que se espera que a nova Carta venha restabelecer.

Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a
reunião, agradecendo a presença do Constituinte Nelson
Carneiro.

Está encerrada a reunião.

12.a Reunião (Extraordinária)

Aos vinte e nove dias do mês de abril de mil novecentos
e oitenta e sete, às dezessete horas, em sala do Anexo li
do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos, sob a presidência
do Senhor'Constituinte Geraldo Oampos, com a presença
dos Senhores Constituintes: Titulares: Célio de Castro,
Osvàlõo Bender, Wilma Maia, Dionísio' Dal Prá, 'OSmar
Leitão, Júlio Costamilan, Márib Lima. Francisco Küster,
Edmílson Valentim, Teotônio Vilela Filho, Ronan Tito,
Paulo Paim e João da Mata. O 51'. Presidente declara
aberta a sessão e anuncia as. 'presenças dos srs. Olyntho
Cândido de .Oliveira, Orlando Coutinho e, José Eduardo'de

Moura Reis, representantes das Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Na
cional dos Trabalhadores nos Transportes Terrestres e
Confederação Nacional dos Pescadores, respectivamente,
como oradores convidados para esta reunião. A Presidên
cia passa a palavra ao representante da CNTI, Sr. Orlan
do Coutinho. Terminada a sua exposição a Presidência
convida o represente da CNTI, Sr. Olyntho Cândido de
Oliveira para fazer sua exposição. Concluída a exposição,
a Presidência convida o Sr. José Eduardo de Moura Reis,
representante da CONP, para fazer sua exposição. Concluí
das as exposições, a Presidência abre espaço para o debate,
durante o qual, os principais assuntos abordados foram os
seguintes: Direito de greve; Convenção 87 da OIT; Co
gestão; Estabilidade no emprego; PIS-PASEP e Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço; Locação de mão-de-obra;
Despersonalização da empresa; Participação nos lucros ou
no faturamento, nas empresas; exigência de regulamenta
ção de trabalhos específicos; a mulher na pesca;
Contribuição sindical: fiscalização, arrecadação e adminis
tração pela previdência; autonomia sindical; horas extras;
jornada de trabalho - redução; ação ,e participação na
entidade sindical; segurança, saúde e trabalhos de peri
culosidade; proibição do exercício da atividade pesqueira,
para a mulher; o atrelamento da CONP com os Ministérios
da Marinha e Agricultura e o órgão Sndape; a ti~ificaçãb

penal da retenção indevida do salárío do trabalhador pelo
empregador, de acordo com o art. 165 da Constituição em
vigor, o Constituinte Célio de. Castro propõe que seja
manifestado ao Ministro da Marinha o repúdio e a revo
gação de portaria abaixada por -aquele Mini,sité:rio, .em que
proíbe a mulher de exercer a atividade pesqueira. Passa
ainda, ao Presidente documento enviado pela Comissão
Pastoral dos Pescadores :...- CPP, para que seja submetido
à apreciação desta Subcomissão. Nada mais havendo a
tratar, a Presidência agradece a presença dos expositores
convidados e encerra os trabalhos, às dezenove horas e
cinqüenta minutos, convocando os Srs. Constituintes para
a próxima reunião a ser realizada, amanhã, quinta-feira,
dia trinta do corrente, às nove horas, com a seguinte pauta:
reunião pública oficial, destinada a ouvir o Excelentíssinio
Senhor Ministro do Trabalho, Dr. Almir Pázzianotto. E,
ipa:ra constar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária,
lavrei a presente ata que, depois de. lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente.

.
O SiR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós vamos

dar início a nossa reunião, para a qual foram convidados
o Dr. Olyntho Cândido de Oliveira, Presidente da CNTI, a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria;
o Dr. Orlando Coutinho, Presidente da confederação Na
cional dos Trabalhadores nos Transportes; e o Sr. José
Eduardo de Moura Reis, Presidente da Confederação .Na
eíonal dos Pescadores, que era para ter comparecido ontem,
mas por impedimento deixou de comparecer. Como S.' s.a
comparece hoje aproveitaremos para ouvi-lo.

Nós daremos a palavra, primeiro, aos três conferencis
tas e, em seguida, daremos início aos debates, sendo três
minutos para as perguntas e três para as respostas.

Concedo a palavra ao Dr. Orlando Coutinho, da
CONTT..

O SR. ORLANDO COUTINHO - Exm.O Sr. Constituinte
Geraldo Campos, Presidente desta Subcomissão, Exm.o
Constituinte Mário Lima, digno Relator, Exmos. Srs.
Constituintes:

A oportunidade que esta Subcomissão àbre para a.
Confederação Nacional dos Trabalhadores em 'Transportes
Terrestres, de aqui comparecer em audiência pública é
motivo de -honra para nóse motivo também de' um par-
tíeuíar agradecimento. .
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Os trabalhadores em transportes terrestres, em setem
bro do ano passado, fizeram realizar, em Belo Horizonte,
um congresso extraordínárío que tinha; como temário, pro
posítadarnente, apenas três 'itens: o traba:lhador, a Consti
tuinte e a COnstituição; a Organização Sindical e a defini
ção, em termos de Congresso, da filiação da CNPQP a
uma das centenas existentes.

Esse congresso particularizou-se pela participação de
um único diretor de cada entidade sindical do Plano da
Confederação, de cada sindicato, sendo os demais partici
pantes simples associados dessas mesmas entidades, desses
mesmos sindicatos, eleitos em assembléia, em número
proporcional ao de trabalhadores pertencentes a cada um
desses sindicatos.

Procuramos, nesta organização, obter uma amostra
real, não da opinião do dirigente sindical, mas sim do tra
balhador das bases sindicais que ali compareciam. Desse
congresso resultaram alguns documentos. O prímeíro deles
denominado "A Constituinte e a Constituição", com as
conclusões tiradas pelos trabalhadores e o segundo com o
título de "Estrutura e Modelo Sindical".

li: verdade que no primeiro desses documentos, que nós
passamos à mão da Secretaria da Subcomissão para que
fosse entregue aos Srs. Constituintes, deliberadamente omi
timos os três primeiros itens da resolução, porque diziam
respeito às decisões que o Congresso tomara de forma a
que os trabalhadores tivessem uma participação mais efe
tiva na campanha eleitoral para a composição da Assem
bléia Nacional Consti1Juint\ie. E os itena restantes são
que contemplam, então, as resoluções desse mesmo con
gresso para que a nova ordem institucional contemplasse
as aspirações mínimas daqueles trabalhadores.

E se nós falávamos, 'então, dos nossos agradecimentos'
pelo convite para esta audiência pública é porque a opor
tunidade, também, se nos oferece para que, como Presi
dente da Confederação, entreguemos ao Sr. Constituinte
Geraldo Campos, na condição de Presidente desta subco
missão, aquelas reivindicações que são entregues. a titu
lo de sugestões para os trabalhos da Assembléia N.aeio
nal Constituinte.

Nós fizemos 'acompanhar o documento já distribuído,
com um outro que oferecemos a título de colaboração para
os componentes desta subcomíssão.

Trata-se de uma súmula de decisões e princípios do
Comitê de Liberdade Sindic.aJ., do COnselho de Adminis
tração da OIT, da Organização Internacional do Traba
lho.

A Organização Internacional do Tr9Jbalho fundada
em 1919, é um organismo especializado da. ONU, bastante
anterior àquela, portanto, ao qual o Brasil aderiu, e tem
como caraeterístíca principal a sua composição tripa:rtite.
Daquele organismo internacional espeeílízado participam
governos, trabalhadores. e empresários de todo o mundo.
Esse organismo internacional dispõe de um Comitê de
Liberdade Sindical, encarregado de julgar as denúneías
por acaso 'endereçadas àquele organísmo, pelo descum
primento das 'convenções a que os países aderem espon
taneamente. É o caso, por exemplo, da oonvenção 87, que
se encontra em fase de discussão ordinária no Congres
so Nacional. Uma vez Iratificada aquela convenção, criam
se obrigações do Estado..::Mell1!bro para com a OIT. E dessas
obrigações resultam procedimentos de queixas, quando um
pais viola qualquer convenção que se díspôs a cumprir
espontaneamente.

Nós extraímos, então, essa súmula de decisões em
uma publicação da própria OlT, que representa, por assim
dizer, uma jurisprudência consolidada da OIT, baseada
nesse Comitê de Liberdade Sindical que é integrado, por

peritos e juristas internacionais desvinculados dos res
pectivos países.

De modo que as, suas decisões ganham assim ares de
independência, que podem merecer a nossa. reflexão. E
essa jurisprudência que nós, então, trazemos, se refere
exatamente a um assunto que reputamos controvertído,
dentro da sociedade braeíleíra, é lógico, e que nós defende
mos com unhas e dentes, como é o problema do díreíto
de greve.

Essa súmula de decisões da OIT a respeito do direi
to de greve, abrangendo os mais variados aspectos do
'exercício desse mesmo direito, nós também gostaríamos
de entregar a V. Ex.as para que pudesse servir de even
tual auxílio aos membros desta subcomissão, quando ti
verem que deliberar a respeito.

Feito esse esclarecimento preliminar, ou essa intru
são indevida nos trabalhos da. subcomissão, nós nos per
mítãríamos salientar alguns pontos daquele elenco de
reivindicações que compõem as resoluções do nosso Con
gresso.

Queremos alertar, também, para o fato de que é pos
sível que alguns desses pleitos não estejam contempla
dos naquele trah31lho elaborado pelo Diap e que represen
ta o consenso do movimento sindical a respeito de ques
tões, cuja unanimidade foi possível ser alcançada.

A apresentação dessa pauta em separado, como reso
lução de Congresso, não significa, de forma nenhuma,
alerte-se, uma discordância com a proposta apresentada
pelo Departamento Intersindical de Assessoría Parlamen
tar, porque nós recebemos delegação também do mesmo
congresso, de sorte que, tanto quanto possível, essas ban
deíras que o Congresso dos Trabalhadores em Tran8POC
tes Terres,tres aprovou pudessem ser colocados em termos
da luta unitária da classe trabalhadora.

E como falávamos sobre o direito de greve, e nele va
mos tocar, em primeiro lugar, porque referido nas eon
elusões do nosso congresso, claramente, nos mesmos ter
mos em que foi colocado também pelo Diap. Está na pri
meira página do' documento à Constituinte e à Constitui
ção sob o -n,? 1, como reivindicação primeira dos traba
lhadores 'em transportes, o direito de greve irrestrito.

É possível que esta colocação, se não acompanhada
de alguns escíareeímentos possa chocar, principalmente,
porque ela vem imposta. por trabalhadores a quem a atual
COnstilmição veda 00 direito de greve, que são os traba
lhadores em transportes, Proibição essa que nós nos pro
pomos demonstrar aosurda, porque até hoje ninguém foi
capaz de convencer a qualquer trabalhador no setor de
transportes terretres que uma greve dos motoristas de
caminhões que fazem entrega de cervejas e de Coca-Cola
a bares e restaurantes possa estar limitada pela Consti
tuição Federal, por considerar esta atividade, pelo slmiples
fato de envolver o setor de transporte, como essencial. E
esse fato deriva do absurdo a que muitas vezes, até legis
ladores são levados pala não compreensão daquilo que em
alguns países, se admite, a restrição que pode ocorrer no
exercício do direito de greve nas atividades essencíaís,

0, sumulárío que nós entregamos tem na sua folha 4,
na Súmula 400, o conceito preeíso de atividade esseneíal.
Conceito em que a própria ordem jurídica internacional
admite que o direito de greve deve estar acompanhado de
'cautelas, porque declara como essencial aquela atividade
que diz respeito exclusivamente à vida, à saúde e à segu
rança das pessoas, E esse é um conceito de <lireito inter
nacional público - repetimos - que tem sido extrava
sado - nos perdoem - pelo setores mais reacionários
da sociedade brasfleíra,

A greve do transporte coletivo deve ser proibida por
que se trata. de uma atividade essencial? Será que antes
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de existir o transporte coletivo de passageiros a socieda
de não sobreviveu? Porque aí é que está o conceito de
essencialidade. Essencial é aquilo que é fundamental para
a existência do cidadão, do ser humano. Confunde-se o
conforto, o comodismo das pessoas com a, essencialidade,
a ponto, até, de muitos dizerem que o cidadão de Brasí
lia é dotado de cabeça, tronco e rodas.

Mas se assim é, se a nossa oonrederação, através dos
seus trabalhadores, pleitea um direito de greve restrito,
mas ainda assim reconhece que alguns setores de traba
lho ,podem ser considerados 'COmo essenciais - e eu numa
ocasião discutia com um dirigente sindical, companheiro
nosso do setor de saúde, dizendo 11. ele que no dia em
que eu chegasse com 21 minha filha a um pronto-socorro e
um médico se recusasse a dar-Ihe socorro alegando gre
ve, eu daria um tiro na cara daquele médico - se nós
reconhecemos que há essas atividades ligadas à vida, à
saúde e à segurança do cidadão, em que o direito de gre
ve não pode ser exercido de forma amplíssíma, como po
demos pleitear o direito de greve restrito? ll': porque nós
entendemos que compete à própria organízação sindical,
por dever constitucional e legal, manter em operação o
mínimo indispensável para que a vida, a saúde e ao segu
rança de cada cidadão não possam ser iPrejudicaod'as.

Em vários países, ou em quase todo o mundo, os bravos
trabalhadores do corpo de bombeiros têm plenamente re
conhecido o seu direito de sindicalizacão e o seu direito
de greve. E nós sabemos o quanto poderia, eventualmente,
significar para cada um de nós, ver o seu lar em chamas,
sem se socorrer desse serviço, por não obter a resposta,
em razão daqueles trabalhadores estarem em greve. Mas
aí é que vem a liberdade com responsabilidade que nós
pregamos. Nesses mesmos países, os sindicatos dos bom
beiros designam turmas especiais para manter o plantão
necessário para atender a essas emergências. É claro que
os bombeiros não irão sair do seu local de aquartelamento
para tirar um gato de cima de um árvore, como muitas
vezes são obrigados a fazer, em situações normais. Mas,
lá estarão eles, até porque, para isso estarão obrigados,
pelo seu próprio sindicato para atender àquela circuns
tância que coloca em jogo a segurança, a vida e, até
mesmo, a saúde da população.

Esse direito de greve, quando nós colocamos, pois,
como irrestrito, está no sentido de transferir para o sindi
cato a liberdade com responsabilidade para que haja a
ordem necessária ao convívio da sociedade. E ele só exis
tirá, também, concretamente, a partir do momento em
que se impeça, como hoje ocorre, a existência de uma arbi
tragem obrigatória, uma faculdade que têm os empresá
rios ou até mesmo o Ministério Público do Trabalho, inte
grante da estrutura do Poder Executivo, de submeter,
compulsoriamente, as partes a uma arbitragem perante
a Justiça do Trabalho como forma de impedir o exercicio
do díreíto de greve. E para esse aspecto, embora ele de
verse ser alvo de apreciação de uma outra Subcomissão
de-ta mesma Assembléia Nacional Constituinte, é que nós
gostaríamos de chamar dos membros desta Subcomissão,
para que o capítulo do direito dos trabalhadores e dos
servidores públicos, a par de assegurar o direito de greve,
contenha, também, um dispositivo que torne esse direito
de greve eficaz, impedindo que a ação do empresário ou
do próprio Poder Executivo, suscitando aquilo que se cha
ma de ação de dissídio coletivo, para tornar inócua a exis
tência do direito.

Destacamos, também, o aspecto relativo à participação
nos lucros, como direito dos trabalhadores. Nós fomos mais
longe para postular, também, a participação dos lucros
ou no faturamento das empresas. Ê possível que, em deter
minadas ocasíões, seja mais fácil de se contemplar essa

participação, via do faturamento, do que lucros. E nós
exemplificávamos com as empresas concessionárias de ser
viço público que abrigam um grande número de traba
lhadores em transportes terrestres, onde, por princípio
até constitucional, essas concessionárias não podem obje
tivar lucro. Elas devem ter exclusivamente assegurado o
pre~o do serviço mais a justa remuneração do capital.
Entao, num enunciado simples, o direito de partíeípação
nos lucros, tal como se encontra na atual Constituicão
e nunca foi regulamentado, seria principio de suma injus
tiça para toda essa ampla parcela dos trabalhadores que
colaboram para a riqueza nacional, que devem merecer até
um tratamento melhor porque prestam um servíco efe
tivo para. a população do País: um serviço público, e
que estariam excluído das vantagens, pelo simples fato
de as empresas para quem trabalha estarem proibidas,
constitucionalmente, de auferir lucros. Uma das dificulda.
des que sempre se colocou para a regulamentação da
participação nos lucros foi a de como operacionalizar essa
partícípação, que todos querem que seja direta, tanto as
sim que todos recriminaram também a críação do famoso
Pis/Pasep, que, na verdade, não contemplou a obrigação
que o legislador tinha de regulamentar a participação nos
lucros, que haveria de ser direta. E nós propomos que essa
participação só poderá se tornar realidade a partir do
momento em que se reconhecer que a empresa, num país
de economia moderna, num país de economia de -mer
cado, como queiram, tenha função eminentemente social,
pois o capital por si só não existe, e é a partir dessa
função social que se deve impor à empresa, é que se deve
assegurar, como se faz hoje nos países onde o direito do
trabalho mais avançou, a co-gestão, a participação dos tra
balhadores na gestão da empresa junto aos empresários,
porque só assim esses trabalhadores teriam, também, for
mas de <!imensionar o verdadeiro lucro do empresário para
a reversao em favor daqueles que deram a maior parcela
para que o lucro se concretizasse.

-: - Estabilidade no emprego, diz a nossa proposta, a partir
da admi~são. Por que estabilidade no emprego? Por que
a proteção do trabalhador contra a demissão arbitrária
por parte do empresário? Porque toda a nossa ordem
social parte de um príncípío básico de se reconhecer a
cada cidadão, a cada brasileiro ou residente aqui neste
País, estrangeiro residente aqui no País, o direito ao tra
balho. Não existe direito ao trabalho sem que se dê ao
trabalhador a garantia mínima de permanência no em
prego que ele obteve. Esse aspecto deve ser mais res
saltado quando nós nos defrontamos com um fenômeno
social que é o da despersonalízação da empresa. E já vai
longe o tempo em que cada trabalhador -conhecía o seu
patrão, em que o trabalhador convivia com o seu patrão
em que o patrão conhecia o seu empregado e o resultado
do seu trabalho. Qualquer empresa de médio porte hoje
já não tem mais a geri-la o dono' do capital. Ele se fe~
substituir pelos executivos, por altos empregados tam
bém, executivos que têm como função única aumentar a
qualquer preço os lucros de quem lhes contratou. As gran
des corporações multínacíonaís também atuam dessa for
ma. Nessa forma moderna de empresa em que a empresa
despersonalizou o trabalhador passa a ser encarado exclu
sivamente, como um número e um componente do custo
industrial. Quem não se lembra da política salarial pra
ticada .pelo último. governo da Velha República que dese
jamos cada vez mais velha? Idealizou-se' aquilo que al
guns apelidaram de política "Robin Hood'.', fazendo a re
distribuição de renda, tirando daqueles que tinham melho
res salários para melhorar a situação dos trabalhadores
de baixa renda. Então, a partir de determinado salário,
os trabalhadores.Iá não tinham sequer .a recomposição do
seu salário real através da ínflação. Alguns tinham direito
a 80% apenas da inflação verificada no período, outros
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tinham direito a 50% apenas da inflação verificada no
mesmo período, e o argumento que se utilizava era de
que e rsa diferença faria uma redistribuição da renda sala
rial no País, porque se estava contemplando com um
aumento de 110% do índice de inflação o pequeno tra
balhador, aquele que percebia até 3 salários mínimos ape
nas. Esse, sim, necessitado de ver crescer com maior inten
sidade o seu salário real. Essa política salarial se realizou
por seis anos. Não há uma só estatística ou informação
oficial, oficiosa, que parta de qualquer órgão, estatístico
ou de estudos econômicos, que diga que, naquele período,
houve um aumento real de salário dessa grande massa
miserável que, no Brasil, percebe até três salários míni
mos. Essa mesma massa permaneceu no mesmo patamar,
não obstante a lei determinasse que o seu salário devesse
crescer, em termos reais, mais 10% a cada semestre. E
por isso não ocorreu? porque, enquanto o empresário en
caminhava para o CIP uma planilha em que contabilizava
os custos decorrentes desse aumento real, na verdade, des
pedia os trabalhadores por ela beneficiados, praticando a
rotatividade de mão-de-obra, ou seja, despedindo aquele
que tinha o seu salário aumentado, para admitir, em seu
lugar, um outro trabalhador com menos salário. Poderão
alguns dizer que o mercado de trabalho, quando em cres
cimento, se encarregaria de corrigir essa distorção. Mas,
nós diríamos que, nos últimos dez anos, pelo menos, nós
tivemos, unicamente, seis meses de crescimento do mer
cado do trabalho por conta do engano do Plano Cruzado.
Durante todo o restante desse tempo, o desemprego gras
sou, em menor ou maior escala, e os trabalhadores de
baixa renda cresceram em número, até porque a própria
população economicamente ativa, também, cresceu, em
razão do aumento demográfico. É claro que não se está
aqui a postular o retorno da antiga estabilidade, esta
bilidade que era uma farsa. É claro que os trabalhadores
reconhecem que, quando uma empresa enfrenta sérios
problemas econômicos, que estão a dirigi-la para a con
cordata ou para a falência, é preferível que dez trabalha
dores percam o emprego a que percam os 110 que a ela
prestem serviços. Sabem os trabalhadores, também, que
não contemplar, de forma inusitada, a impossibilidade do
empregador proceder a dispensas por um motivo disci
plinar. Mas essas devem ser as exceções à regra. Quando
hoje a regra é a dispensa em função do peso no custo in
dustrial. E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
como ficaria nisso tudo? O Fundo de Garantia é hoje algo
irreversível. A bola de neve cresceu tanto que o País iria
à falência se uma grave crise econômica provocasse um
desemprego em massa, porque o Fundo de Garantia não
teria como pagar a todos os que ali mantêm os seus
depósitos. De modo que, se nós reconhecemos que hoje é
impossível acabar com o Fundo de Garantia, há que se
buscar uma fórmula de compatibilizá-lo, dando-se a esta
bilidade como garantia do emprego e o Fundo de Garan
tia como garantia do tempo de serviço, que já não garante
tanto assim, porque o número de inadimplentes hoje, se
fosse revelado pelo BNH, iria demonstrar que esse fundo,
hoje, já não está garantindo praticamente nada. A pri
meira difículdade econômica ou ao primeiro interesse de
investimento na área financeira que aparece para o em
presário lhe é muito mais fácil furtar-se ao recolhimento
das contribuições de previdênvia e de efetuar os depósi
tos do Fundo de Garantia sabe ele que, mais dia, menos
dia uma leizinha votada pelo Congresso ordinário, um
dec'reto-Iei expedido pelo Poder Executivo, lhe dará opor
tunidade de renegociar seu débito, obter parcelamentos
que ele também não cumprirá até sair outra lei e ele obter
nova renegociação e novo parcelamento para o seu dé
bito. Isso se tornou rotina neste País em que o único
inadimplente é aquele que não pode dar a sua força de
trabalho, por qualquer razão, e então sobra a sanção da
despedida.

Nós salientávamos mais a necessidade de que a Cons
tituinte contemplasse 'Com obrigatoriedade a exigência de
regulamentação de trabalho específico para aquelas
profissões que também só podem ser exercitadas por quem
tem capacidade técnica específica. Nós sabemos que é
tradicional, e acreditamos que continuará a vigorar na
próxima Oonstítuíção do País, o princípio da liberdade
de trabalho, mas subordinado ao interesse social naquelas
profissões em que se possa afetar exatamente a vida, a
saúde e a segurança do cidadão. É claro que não se pode
deixar que a qualquer leigo se abram as portas da prática
da Medicina, mas é preciso também que uma lei 'COntem
ple o profissional da Medicina com direitos trabalhistas
específicos que correspondam à especificidade do seu tra
balho. E por que esta nossa postulação colocada em con
gresso? É porque o motorista - e todos nós somos moto
ristas também, pois muitas vezes dirigimos os nossos carros
particulares - só têm deveres e não direitos. Então, é
necessário que se assegurem os direitos dessas categorias
que têm deveres prefixados em lei, para terem também
o seu estatuto profissional próprio.

Sr. Presidente, creio que cansamos os membros desta
Subcomissão, pois excedemos no tempo e se outras obser
vações tivermos de fazer que elas possam ocorrer no debate
que se seguirá. Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. (Não ídentíüeado) - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte, pela ordem.

O SR. (Não identificado) - Sr. Presidente, nós rece
bemos aqui do Dr. Orlando um documento cuja leitura
iremos fazer. Vamos aproveitá-lo ao máximo, pois contém
consideração interessantes. Mas, como existem ainda dois
palestrantes, nós deveríamos aproveitar o debate. Nós
gostaríamos de saber de V. Ex.a se já há um esquema,
porque nós temos que acompanhar a votação de um
projeto importante dentro em pouco, já que vamos ter
uma sessão extraordinária do Congresso Nacional, para
votação.

Gostaria de saber qual o encaminhamento que nós
vamos adotar.

a 8R. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós enten
demos que seria conveniente que ouvíssemos os palestran
tes e limitaríamos os debates até às 19 horas e 30 minutos
para permitir a nossa participação na sessão, que deverá
começar às 19 horas, para que nós pudéssemos participar
a tempo da votação dos projetos que estão hoje em dis
cussão e em votação. A menos que haja algum entendi
mento diferente, às 19 horas e 30 minutos nós cessaríamos
os trabalhos, aqui.

Concedo a palavra, então, ao Presidente da Confe
deração dos Trabalhadores na Indústria, Dr. Olintho Cân
dido de Oliveira, solicitando para que não se estenda
muito para que nós possamos, depois, debater.

O SR. OLINTHO CANDIDO DE OLIVEIRA - Sr. Pre
sidente da Mesa, Constituinte Geraldo Campos e Presi
dente desta Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, Sr. Constituinte Mário Lima, não
menos digno Relator desta Subcomissão, Srs. Constituin
tes, e senhores que nos ouvem.

Pretendemos ser bastante breve, apenas para corrigir
que não somos Presidente da CNTI, somos apenas diretor
naquela casa. O nosso Presidente está viajando, e com
muito prazer aqui estamos trazendo as reivindicações e
as sugestões dos trabalhadores industriários.

Gostaria de abordar, aqui, três pontos. O primeiro
seria sobre a Convenção 87 da OIT, tão falada nos últí..
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mos dias e em discussão nesta Casa. O segundo seria
sobre a ação e a participação das entidades sindicais na
vida nacional; e o terceiro é sobre o trabalho que o DIAP
encaminhou a esta Casa e que trará, através de 'Propos
tas, aquelas sugestões que, como acabou de dizer o com
panheiro Orlando Coutinho, não são contraditórias e
obtêm consenso diante das entidades sindicais, que, aliás
não são poucas, são muitas.

Mas, gostaríamos de ainda destacar, nesta tarde, a
Convenção 87. A CNTI congrega uns 7 ou 8 milhões de
trabalhadores índustríáríos e cuja diretoria funciona na
quela casa há 2 anos e meio ou três anos. E sabem os
senhores que de lá saiu, por força de ação dos trabalha
dores, um cidadão chamado Ari CampiSlta que era mais
governista que o Governo. Nós estamos fazendo com que
aquela entidade não fale por si só, mas fale através das
bases, dos filiados. E para falar a respeito da Convenção
87 nós fizemos uma enquete junto aos nossos filiados,
e os senhores já devem ter esse documento em mãos, onde
revela muito bem esse espelho, que 96,89% manifesta
ram-se radicalmente contra a aprovação ou a ratificação
da convenção 87, sendo que esses outros três e pouco
restantes ainda manifestaram algumas restrições. Signi
fica dizer que é de quase que zero o percentual a favor
da ratificação. E não vamos entrar no mérito da COnven
ção -, mesmo porque o tempo não é suficiente - mas
gostaríamos de dizer que uma convenção em que há 40
anos é pretendida e discutida no Congresso Nacional e
no Brasil a sua ratificação ou não, ou ela seria - e
assim entendem os trabalhadores índustríáríos - muito
avançada, porque em 40 anos não conseguiu se desatua
liZar, não conseguiu envelhecer, ou nós seríamos muito
incapazes, porque em 40 anos não conseguimos assimi
lá-la, aprendê-la ou dominá-la. Entendem os trabalha
dores índustríáríos brasileiros que nós podemos fazer coi
sas nossas. Por que o Brasil, criador de tantas idéias
próprias, no mundo do desenvolvimento, não pode também
legislar, fazer leis ao seu tipo, à sua espécie ao seu
modelo? Nós entendemos que somos capazes. na:i os tra
balhadores industriários se oporem à ratificação da Con
venção 87 tal como ela é, ou está, porque entendem que
não vem acolher, abrigar ou agasalhar os interesses dos
trabalhadores industriários brasileiros.

E dízíamos nós que essa enquête a que me refleti e
que os Srs. têm em mãos, foi realizada nas portas das fá
bricas, foram os traJbalhadores que deram suas opiniões
e sugestões. Então, nos parece serem válidas, não são
apenas sugestões de dirigentes sindicais de cüputa como
se costuma dizer neste Pais. E vejamos que esea enquête
não só foi buseae, nas portas das fábricas, as sugestões,
as idéias para que pudéssemos nos orientar e trazer as
sugestões. das entidades representativas dos trabalhado
res, mas, acima de tudo, vejamos que o fato do movimen
to sindical, movimento dos. índustríáríos no Brasil estar
avançado não significa que é através do desconto com
pulsório que se pode dar qualquer tipo de vinculação, de
autodefesa à tese. Não, porque os trabalhadores. índus
trlárlos, como outros, já têm, através das suas contribui
ções próprias e espontâneas aplicação de capital, realiza
do feitos muito além deste. E nós estranhamos, às vezes,
que o GoveJ:no que S'lJ empenha em conseguir atropelar
aprovações de lei deste tipo, não se ;preocupa com a apre
ciação, com o cumprimento de outras leis já existentes no
Pais, das. reivindicações dos trabalhadores, através dos
congressos. Como disse o nobre companheiro que me an
tecedeu Orlando Coutinho, nós também temos realizado
vários congressos dos trabalhadores em que as entidades
trazem. reivindicações ou sugestões. de ações que possam.
realmente atender à participação da entidade sindical,
do traba1hador, enfim, das eomunídades de todo segmen
to da sociedade brasileira. Esses, porém, não são levados

em conta. VejllJ.lllos que nas participações em que a pró
prta orr também apregoa que devam ser paritárias, elas
não são. Os poucos. conselhos que trazem representantes
de trabalhadores, de assalariados, são sempre diminutos,
que os componentes governamentais ganham qualquer
votação. li: 1 por 10, 1 por 7, 1 por 6. Então, vejamos: que
não é o anseio de se fazer cumprir a determinação ou o
princípio primeiro da orr pelas participações tríplices e
paritárias. Não é. Naturalmente, há alguma coisa por trás.
Por outro lado, também, os trabalhadores afirmam que
não vivem de dádivas, mas é o Governo que mais tira
proveito dessa dádiva. O Ministro do Trabalho afirmou
que nos anos de 1984 e de 1985, 97 e 106,% das rendas,
do orçamento para manter aquele Ministério, foi oriun
do dessa verba. Entretanto, os traoalhadores nunca ro
ram consultados na indicação do Ministro, na indicação
do Secretário, quem deveria ocupar postos mantidos por
essas verbas. Então, dai a razão de os trabalhadores, ques
tionarem que não é um espírito puro de ooverno em achar
que eles devem direcionar e trazer as suas ações no nível
dos seus desejos, Não o é.

Ainda agora, neste ano, o Ministério do Trabalho com
quem mantemos contato, através, do seu representante [u
rídíeo, Professor Amauri Pasehoal do Nascimento, tem
apregoado que neste ano o Ministério não usufruirá mais
desse percentual de verba na sua administração, já que
fora levado ao orçamento, verba própria do Orçamento
da União.

Então, os traoalhadores ainda fazem indagações e
perguntam realmente, se a Nova República é para valer,
porque se aquela verba se destína à manutenção de em
pregados, de traoalhadores desempregados, assalariados
e e?1pregados, que tem a obrigação de manter o quadro
soeíal, o desajuste social, são só os tValbalhadores? E ain
da, eles que, por acaso, .estão à frente da administração
dessa verba, f?ram eonvídados para Participar dela? Não
~emos eonhecímento, N~turaln:ente, cl'eJ!l0s que se isso
~lOuvesse, as conrederações seriam as prímeíras a serem
mrormadas,

. Por todas es~as razões os trabalhadores entendem que
ha que Se ter, sim, uma direção com inovações mas ino
vações à brasíleíra; a tipo dos trabalhadores e não a tipo
de sempre, doações, seja qual for a forma em que ela
possa VIr.

o _ Tutela são todas aquelas que não dependem e que
nao tem a participação do participando, do usuário do
fornecedor, do mantenedor. Nós assim entendemos. '

Vejamos quantas outras resoluções da OIT que inte
ressa, q!1e tem assento e tem cabimento até, no USo do
nosso sistema. Entretanto, esses casos, não são levados
avante. Por ai, entendemos que o interesse de se díscutír
a Convenção 87, com essa ênfase' do momento, não tem
no seu bojo, não tem na sua justificativa as. razões que se
apresentam. Devem ser outras que não a dos trabalha
dores,

Estamos com o tempo um pouco avançado, mas gos
taríamos de falar um pouco sobre a ação e participação
da entídade sindical.

Entendemos ser a entídade sindical um dos aliados
do Poder Legis18ltivo, e respeitamos muito esta Casa, pois
muitas das nossas sugestões levadas ao nível de conquis
ta, foi através desta Casa, do Poder Legislativo, e não do
Poder Executivo. Conseguimos muito pouco através do
Executivo. Pelo contrário, o Poder Executivo sempre nos
trás meios, de lutas, de reivindicações não atendidas.

Entendemos que a entidade síndícaã tem muito a ofe
recer e muito tem oferecido em várias ocasiões, mas não
sa-bemos as razões por que elas poucas vezes são levadas a
'sério, ou são levadas a discussão ou a participação no de
senvolvimento da vida nacional. Os trabalhadores recla-
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mam muito, e nós somos testemunhas disso, como disse o
companheiro coutinho, de que as grandes empresas, mé
dias para cima, que não têm relacionamento da sua di
eeção com os trabalhadores, buscam apenas, quase sem
pre, o lucro sem trazer àquele que ajuda a produzir, esse
lucro. Repito, os trabalhadores têm avançado muito em
áreas, inclusive, que não deveriam ser da sua preocupa
ção, ou seja, na, assistência médica, hospitalar, odontoló
gica e lazer,

É bom que se diga, falando em lazer, se pouco há
de lazer neste País, é construído através do sacrifício
dos trabalhadores, através das suas ações, através da sua
pertícípação direta e das suas contribuições. Se aten
tarmos bem para o que acabeí de dizer, verificaremos
que o próprio Ministério do Trabalho, usufrui dessa. cha
mada contribuição ou imposto sindical, vamos encontrar
quase zero do retorno disso em prol da causa dos traba
lhadores. Inclusive, na segurança, na saúde daqueles que
trabalham em locais de riscos, j á não digo na fiscaliza
ção, nas garantias de segurança e de zelo pela saúde, não
encontramos esse tipo de ação. TalV'ez não seja a hora
de se lamentar, mas não estamos. lamentando, mas sim
tentando mostrar que as sugestões levadas ao nosso Con
gresso têm, acima de tudo, o objetivo de co-participarem
da vida nacional, do desenvolvimento e do fruto do tra
balho. É isso o que buscamos.

Como entregamos um documento por escrito, apenas
chamamos a atenção desta Casa com relação à aprova
ção da Convenção 87.

Agradecemos a atenção de V. Ex.as e colocamo-nos,
à disposição para responder as perguntas que acharem
por bem nos dirigir.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo

a palavra ao Sr. José Edua.rdo de Moura Reis, Presidente
da Confederação Nacional dos Pescadores, que não é uma
confederação sindical mas, no entanto, é uma represen
tação dos pescadores.

O SR. JOSÉ EDUARDO DE MOURA R.EIS - Senhor
Constituinte Geraldo Campos, Presidente desta Subco
missão, S1'. Constituinte Mário Lima, Sr. Constituinte
Edmílson Valentim e demais presentes. É com um imen
so prazer que a Confederação Nacional dos Pescadores,
pela primeira vez na sua história, aos 66 anos de fun
dação, tem a oportunidade de participar de uma hora
tão importante como 'esta que o Brasil está atravessando,
que é a feitura da nova cacta Magna.

Nós, pescadores brasi1eiros, cerca de 1 milhão e meio
de profissionais em todo o Pais, somos completamente
margínalízados, Somos quase 400 órgãos sem nenhum res
paldo legal, sem respaldo jurídico; somos regidos por
uma portarta mínísteríal, e isso vem se prolongando e se
arrastando ao longo de 66 anos, Houve um espaço poli
tico na gestão do ex-Presídente da Confederação, _quando
os pescadores começaram a assumír a colônia, f-ederação
€ até a confederação.

Sou pescador iProfissional e em 66 anos é a primeira
vez que há um pescador à frente da oonrederação, Uma
COnfederação marginalizada, pobre, sem condição, atre
lada aos poderes públicos, ou sej a, à Marinha, à Agri
cultura e à Superintendência do DoolmvoLvimento da
Pesca. A nossa. categoria nunca foi vista; nunca foí res
peitada pelo Poder Público e por parte da sociedade como
produtores eLe alímentos, pescadores artesanais, -pois so
mos responsávels por 70% da produção nacíonal.' Falam
em subsídio, falam em rmancíamento, mas tudo que é
ligado à pesca neste País fica sempre do IMO empresa
rial. Não é que nós, pescadores, tenhamos alguma coísa
contra a parte empresarial. O que queremos, é ter par-

tícípação, também. Se somos produtores de alimentos e
responsávels por 70% da produção, por que não dividi
mos meio a meio, 50% para a área empresarial e 50 para
a mão-de-obra, ou seja, para os. artesanais?

Há dois anos foi convocada a Constituinte Nacional
da pesca. São 58 delegados, três de cada Estado. Há Es
tado com dois delegados, que vieram com todo sacrifício,
com o dinheiro do seu próprio bolso, porque a Confe
deração não tem condição de receber todos em Brasília.
Como V. Ex.as sabem, sair de Santarém para. chegar à
Braeílía é uma dificuldade. Ninguém veio de avião; vie
mos de trem, de ônibus e de barco. Há muitos compa
nheiros do Amazonas que viajaram dia a dia. Então,
fizemos um traJbalho para ser apresentado em forma
de proposta aos Srs. Constituintes. Há o Decreto n.o 221,
que respalda o Presidente da República decretar. Pelo
menos que não seja o melhor, mas o que foi discutido
nas bases, não foi discutido aqui, em Br8lSilia. As reu
niões foram municipais, estaduais e depois a nível na
cional.

Nos días 27, 28 e 29 de abril, realizamos o IV Encon
tro da Constituinte Nacional da Pesca. Foi elaborado um
documento com muita divergência. Os pescadores não se
uniram, não discutiram, mas o documento saiu. V. Ex.as
têm em mãos esse documento que saiu, onde ~dimos,

não só a esta Subcomissão, mas a todos os Srs. Cons
tituintes, ao Poder Público, seja. ele qual for, a indepen
dência da categoria. Deixem que o pescador, certo ou
errado, venha dizer o que é melhor para ele. Esse seria
UJIn passo fundamental. -Não sei se V. Ex.as sabem, em
quase- todas as federações, e colônêas também, ainda
exístem muitos militares, existem funcionários públicos
- da SudeIJe, do Ina - e os pescadores brigando em
eleições, ganhando, e, às vezes, não podendo assumir o
cargo, o seu espaço, seu lugar, Mas, ibrigando, estamos
conseguindo um grande espaço, Essa é uma das teses
que a Constituinte da Pesca está defendendo.

Nós também queremos o desatrelamento total de to
do Poder Público. Queremos. ajuda, sim, precisamos de
apoio porque somos muito rracos, mas que as decisões
fiquem nas nossas mãos. Nós queremos ter participação
na linha de credito do Ministério dia Agricultura porque
a pesca no Brasil é ligada 00 Ministério da Agrícultura,

No Ministério da Agricultura se fala em tudo, me
nos em peíxe, Se _estiver em outro setor, fala em tudo;
menos em peixe, Quando vamos conversar com certas
autoridades, que representando os pescadores, verifica
mos .que ninguém entende nada de peixe.

Então, deixamos a proposta. Recelremos apoio de
Deputados, amigos nossos, de diferentes Estados. Nunca
tivemos uma condição melhor. Agora, não, agora a coisa
está mudando. Os pescadores estão vindo para o cená
rio nacional, estão brigando. Thtivemos nesses três dias
reunidos, aproximadamente quase 120 pessoas, cada um
por si, ninguém pagando nada para ninguém.

O encontro começou segunda-teíra, às 8 horas, no
dia 27, mas tem gente chegando desde sábado. O pes
soal se reuniu no sacrifício e trabalhamos até que demos
conta de um documento. Se esse documento ficar nos
arquivos parado, acho que teremos de novo uma grande
injustiça, que vem acontecendo há 68 anos. Dizem que
a culpa é da categoria. Em parte, sim, a 'Culpa. é da cate
goria, mas que até agora sempr-e fizeram, por todos os
meios, que a categoria. ficasse lá, calada, que não viesse
e dissesse o que está acontecendo. Agora a Nova Repú
blica está andando, o pessoal está vindo, está brigando.
Antigamente quando falávamos pelos nossos direitos, era
mos comunistas. A Marinha perseguia, a força. militar
perseguia. Há companheiros que estão na luta desde 64,
que foram perseguídos. Sei lá, um monte de coisas acon-
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teceram. Eu não sou dessa época, mas tenho experiên
cias de conversas, em grupos.

A oonrederacão, mesmo sem condição, está viajando
a cada estado, ·conversando com as bases, se reunindo,
pregando as propostas já discutidas.

Então, a atenção que peco de V. Ex.as é que vejam
essa categoria de produção de alimentos com muito ca
rinho, porque acho que merecemos um 'espaço.

Outro item muito importante, também, é a situação da
mulher na pesca. No Norte e Nordeste é muito comum
encontrarmosl mulheres pes-cadoras. mclusíve, há uma
companheira presente, que é presidente de colônia. Só
que a Marinha não reconhece como pescadora, ela proíbe,
por uma simples portaria, que mulher não pode ser pes
cadora. Ora, a mulher é que tem de decidir o que quer.

A Sudepe dá uma carteira que não assegura o direito
de sair ao mar. Então a mulher está trabalhando lá fora,
a fiscalização chega, multa o barco, prende, toma a car
teira, é um bafafá danado.

Achamos que o direito de opção tem que ser livre. e
respeitado. Se a mulher quer ser pescadora, que seja,
porque há um grande número de mulheres pescadoras.
V. Ex.as vêem que a dtfículdade não é só para homem
pescador, é para a mulher também.

Quando há reuniões não somos convidados, sempre
os grandes empresários, cnegame ~m~~ t?d<?, Quando
tentamos um caminho de negoeiaçao, Ja fOI, ra acabou
e cai no esquecimento. Agora não, a ;par~ii?ipa!t.ã.o está
sendo ativa. Começamos com a nossa partãeípação ~esde
a sudepe, vamos para lá, discutimos idéias. se baixam
portarias, e não é o que queremos se dá prejuízo para a
categoria, vamos à luta, procuramos o caminho legal. Ho
je mesmo tivemos duas audiências. Uma com o Ministro
da Justiça e outra com o Ministro da Marinha. Levamos
o nosso documento a S. Ex.as e estamos indo a todos os
lugares que temos direito.

Acreditamos nas autoridades de-ste País. Agora se o
pescador é analfabeto, não sabe falar, não tem instrução,
se houver uma lei dizendo que para ser pescador neste
nicar a todos e vamos para a faculdade. Só que va
Pais tem que passar por uma faculdade, vamos eomu
mos ficar sem pescador no mínimo uns 50 anos. É muito
pouco o número de pescadores que têm um grau de ins
trução. Mas para saber o que é melhor não é preciso
se formar e ter muita instrução. Nós sentímos, enten
demos. São duas coisas diferentes: a pessoa entender
o problema e sestir o problema.

Esta grande oportunidade &e;-ia ontem, mas devido
a esse encontro não houve condiçoes porque o documento
não estava pronto, nós trabalhamos até às 3 horas da ma
nha, hoje trabalhamos até agora, e saí díreto para cá.
O Ministro se comprometeu a levar o documento ao Pre
sídente da República, nós também estamos agilizando por
outros caminhos, cada companheiro procura os seus pa;-
lamentares no seu estado, os parlamentares que estao
interessados. Então, estamos fazendo uma frente parla
mentar dos pescadores.

Existe tanta frente aí, frente não sei de quê; então
vamos também fazer uma frente parlamentar dos pes
cadore's. A Confederação tem um Constituinte, tem uma
representatividade.

Agradeço a oportunidade. Acho que tudo o que os
pescadores anseiam está no documento que está em mãos
de V. Ex.as.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Conc!ldo

a palavra ao nobre Constituinte, nosso Relator, Mario
Lima, por ordem de inscrição.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Meus companheí
ros Cons-tituintes,' ontem e hoje esta Subcomissão expe
rimentou momentos significativos. Ontem, tiv-emos dois
bons depoimentos e, hoje, podemos di zer que tivemos três
depoimentos excepcionais.

Quero congratular-me com o companheiro Olintho
Cândido de Oliveira, Presidente do Sindicato de Empre
gados; 'Com o Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres Orlando Cou
tinho, e com o seu companheiro José Eduardo de Moura
Reis, Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores.

O documento da CNTT, como foi destacado, se con
funde com a linha de pensamento desta subcomissão.
É mais ou menos dentro daquela linha do documento do
DIAP. O da CNTI, idem. Apenas alguns pontos talvez
precisemos esclarecer. Conheço de perto o problema dos
pescadores. Daria como exemplo, já citei aqui, no meu
Estado, a Bahia, a Federação dos Pescadores Artesanais,
é dominada de maneira abusiva e corrupta por um enge
nheiro agrônomo dos quadros da Secretaria da Agricul
tura, que só vê peixe quando vai ao supermercado. A se
cretária é uma contadora, o tesoureiro é um outro profis
sional liberal. Eles ficariam muito bem exercendo as suas
profissões em lugar apropríado. E assisti eles impedirem
que a Federação dos Pescadores fosse assumida pelos
pescadores. Eles diziam que não podiam assumir porque
eram ignorantes e analfabetos. Mas o Presidente da Con
federação disse muito bem que para saber pescar não
precisa ser universitário. O presidente anterior da Confe
deração dos Pescadores já começou a arrumar a casa.
Tenho certeza que se dermos a nossa contribuição, esse
setor de atividade do País se organizará e se moralizará.
Eu daria exemplo do que é a imoralidade da exploração
do pescador neste País. Todos nós sabemos o que é o
lago de Sobradinho e a sua potencialidade na produção
de peixes. O pescador artesanal pega o peixe e há uma
gang de atravessadores, que lhe toma o peixe, e quando
chega na mesa do consumidor, o seu preço está multipli
cado por dez. E o Governo e nenhuma autoridade toma
providência. Para isso não existe polícía neste País, nem
Exército, nem Marinha e nem ninguém. Esses homens
são mantidos sob uma tutela, sob mão de ferro pela
Marinha deste País. Ao invés de defender os pescadores,
a Marínha ajuda a sufocá-los. Tenho dado :1 minha con
tribuição modesta aos pescadores porque nasci nas mar
gens do São Francisco e vi de perto o que é a vida do
pescador. Acho que a Constituinte, particularmente a
nossa subcomíssão, que tem demonstrado nos debates, nos
pronuneíamentos, uma quase que unanimidade de posição
incluirá alguma coisa no sentido de fazer respeitar ess~
um milhão e meio de brasileiros que contribuem para
que todos os dias chegue às nossas mesas aqui, em Bra
síüa, em todas as grandes cidades, o peixe da nossa
alimentação.

Formularei apenas três perguntas. A primeira, ao
ilustre diretor da CNTI, Olintho Cândido de Oliveira.

Pessoalmente, concordo com a sua posição quanto à
Convenção 87. Acho que ela foi feita há 40 anos 'Com
outra realidade. E se ratificar a Convenção 87 fosse sinô
nimo de democracia, de progresso social, haveria no Para
guai, de Alfredo Strossner, que já retificou há muitos
anos, democracia e progresso social. Pelo contrário, é -um
dos países de nível de vida maís miserável do mundo.
No entanto, há muitos anos o general já ratífíeou a Con
venção 87.

Eu comungo, como dirigente sindical, com o pensa
mento do nobre Companheiro: liberdade sindical é outra
coisa. Sou a favor do total e completo desatrelamento
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do sindicato da máquina oficial. O trabalhador tem que
se organizar quando e como quiser. Acho que a lei foi
feita para disciplinar a relação entre os homens. Nós
temos que ter alguma coisa no sentido de impedir que
haja o fracionamento do movimento sindical, porque há
muito patrão no Brasil com mentalidade divisionista,
retrógrada, fazendo o seu sindicatozinho. Quem viver verá.
Esse é o nosso medo. Há muita gente aí a serviço dos
patrões, criando um sindicatozinho para presidir. É só
ter um sindicato combativo, e eles vão fabricar um sindi
cato de bolso para, num momento de uma greve, dividir
a categoria.

Mas, queria perguntar ao ilustre companheiro, de
uma maneira clara, qual é a posição da CNTI quanto ao
direito de greve?

O SR. JOSÉ EDUARDO DE MOURA REIS - Nobre
Relator, Constituinte Mário Lima, muito me alegra tê-lo
como companheiro sindical. Isso demonstra que os tra
balhadores sabem também quais são as suas opções quan
do vemos debatendo nesta Casa Constituintes eleitos pelos
trabalhadores. A prova é o nobre Relator Mário Lima
o companheiro Paulo Paim e outros mais. '

Mas com referência à ratificação da Convenção 87,
se fosse democracia, o Chile não estaria como está.

Com respeito ao direito de greve, entende a CNTI,
e por consulta feita também à porta de fábricas aos seus
filiados, que o direito de greve deva ser usado na sua
amplitude de direito e não regulamentado. Quando a
greve é regulamentada, não é direito. Vejam que estamos
tendo nesses dias a prova disso. As greves que se estão
vendo não são greves de dirigentes sindicais, não são
greves de sindicatos, são greves de trabalhadores. Nós,
da Confederação - e vejam bem, a Confederação é um
órgão aqui em cima, mantém as sugs .atríbuíções para
contatos a nível de Capital Federal - nós temos ido às
portas das fábricas, chamado por greve, como fomos há
dois mesas a Poços de Caldas e no mês passado em Mato
Grosso do Bul. Oito E&~ados> ainda não têm federaçêo
eclétíca, Então os trabalhadores não estão organizados.
A CNTI cuida direto desses trabalhadores. Assim temos
sido chamados para resolver problemas de greves. Fomos
a Barra. do Garça, há três semanas. E os trabalhadores
estão indo à greve por quê? O empregador não quer pagar
o disparo do gatilho, o empregador não quer cumprir as
convenções realizadas. Nós tivemos uma greve há questão
de. uns cinco meses. E o que era? Havia uma cláusula
no acordo salarial dizendo que deveria ser reajustado,
depois de 6 meses, em 30% da inflação ocorrida no
período. Os trabalhadores tinham direito a 31% já dessa
inflação e os empregadores não queriam pagar dizendo
que a lei mudou, acabou com o reajuste semestral. Só
havia um jeito, fazer a greve.

Então, somos a favor do direito de greve natural,
direito de greve puro, como tem acontecido nos últimos
dias. Repito, os trabalhadores é que fazem a greve. Por
quê? Pelo seu direito de quê? De levar o pão para o seu
filho e pagar o aluguel, de pagar o armazém no fim do
mês.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Sr. Presidente, faria
agora uma pergunta ao Presidente da eNTr.

O documento da Confederação Nacional dos Traba
lhadores em Transportes Terrestres é muito claro, muito
elucidativo, muito bem explícito. Mas pediria que, pelo seu
conhecimento, ele desse a sua posição quanto aos escra
vos do tempo moderno, os trabalhadores dás locadoras
de mão-de-obra, trabalhadores que recebem um salário

miserável, quando essas empresas recebem 8, até 10 vezes
mais do que pagam.

Eu pediria a sua posição.
O SR. ORLANDO COUTINHO - Lamentamos que

ainda exista esse tipo de trabalho, de exploração do ho
mem pelo homem, no Brasil. Lamentamos ainda mais que
o principal incentivador dessa exploração seja o prÓprio
Estado, quando não admite servidores para atividades per
manentes, tais como aqueles de limpeza, asseio, conser
vação dos edírícíos públicos, bem como a vigilância desses
mesmos edifícios.

l!l o Estado que dá o mau exemplo, ao permitir que
se intermedeie essa mão-de-obra com lucros exorbitantes,
onde temos um faxineiro ganhando salário minimo e o
Ministério remunerando a empresa com mais de duas ve
ses o salário mínimo por trabalhador que lhe é colocado
à disposição para prestar-lhe esse serviço.

Esse é um crime que se pratica contra o Estado e
contra o trabalhador, que é o explorado.

Se o Estado dá o exemplo, seria natural que o setor
privado tivesse prosperado.

O nosso posicionamento é totalmente contrário. Toda
vez que a atividade for permanente, não há por que se
admitir a intermediação na mão-de-obra, se admitir que
o empresário se interponha entre o Estado e o trabalha
dor, alguém para obter lucro às custas, única e exclu
sivamente, do trabalho prestado pelo miserável do operá
rio, pelo miserável do empregado. É esse o nosso posicio
namento.

O RELATOR (Mário Lima) - Por último, uma pe:v-'
gunta ao Presidente da Confederação Nacional dos .Pes
cadores, Sr. José Eduardo de Moura Reis. Uma pergunta,
que, talvez, não vá despertar o interesse de todos 'mas
é a oportunidade que tenho. " , ,

Como está a situação da Federação dos Pescadores na
Bahia? Aqueles três estranhos, aqueles três intrusos aín
da estão lá explorando e prejudicando os pescador~s? '

O SR. JOSÉ EDUARDO DE MOURA REIS - Semana
passada entrei em contato com o atual interventor da
Federação. Como V. Ex.a sabe, na Bahia existem duas
federações: uma clandestína e outra legalmente consti
tuída. Pedi à Federação legalmente constituída, .lígada à
Confederação, que convocasse as eleições e deixasse a 'de
cisão na mão da assembléia; que não seria mais uma-ín-.
tervenção da Confederação e nem mais um apadrinha
mento poíítíco. Então, eu mesmo entrei em contato, quis
saber da posíçâo e ele me disse que era favorável às elei
ções. Estou indo à Bahia, se Deus quiser, na semana que
está entrando, não tenho certeza da data. As eleições
acontecerão em meados de maio. Vou acompanhar o pro
cesso eleitoral para que não venhamos a cometer mais
o erro de deixar simplesmente de assumir o cargo. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Com a pa
lavra o nobre Constituinte Francisco Küster.

O SR. CONSTITUIN'I'F( FRANCISCO KüSTER - Sr
Presidente, a importância do debate que Se trava é, indis~
cutivelmente, muito grande. EntretalIlto, temos um com
promísso, e pretendo participar dessa votação, dentro em
pouco, até mesmo porque pretendo apoiar uma emenda
do Execútivo, apresentada a esse projeto. De tal sorte que
fica quase prejudicada a nossa participação.

Mas, gostaria, salvo melhor Juízo, Se entendi maí, de
questionar o Dr. Orlando Coutinho, da CNTIT, e o Diretor
da GNTI, com relação a essa questão da OOnvenção 87.
Pareee-me que o primeiro defende e o segundo eóndena



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 9 225

a oonvencão 87. A posição do segundo está bem clara, não
há mais o 'que questionar. Com relação ,ao primeiro, gos
taria de ouvir, rapídamente, quais as razões que o levam
.a defender essa Convenção.

oom relação ao sr, José Eduardo Moraes dos Reis, (da
colônia dos pescadores, acho que hoje, esse universo de
trabalhadores brasileiros, são quase os mais marginaliza
dos e explorados deste País. Não tenho muita convivência
com pescadores. A costa oataafnense é muito grande. Esses
dias, revi a história da pesca artesanal nos tempos idos
e também a história de um ex-Deputado, cassado e morto
'pela "Redentora de 1964", que é o ex-Deputado Paulo
Stuart Raid, de santa Catarina. Na eondíção de sociólogo,
'esse ex-Deputado orientava a organização de colônias e
.assocíações de pescadores. E isso levou um grupo de em
presários a pressionarem, motivando a sua cassação. De
pois começaram a persegui-lo e acabaram matando-o. Até
hoj-e ninguém sabe o destino desse líder politico. E con
tinuam os pescadores artesanais, hoje, lá no meu Estado,
.sendo explorados.

As empresas exploram de toda forma,
Acho que V. s.a deve Ievar adiante. Gostei da garra

como colocou essa questão. E nós todos temos a obrigação
de a'P<liar todos os seus pleitos.

Dr , Orlando, por gentileza, dê-nos 'alguns esclareci
mentos com relação a essa questão. Parece-me que há um
conflito.

O SR. ORLANDO COUTINHO - Não quer me parecer
que haja esse conflito. Na nossa 'exposição não chegamos
à abordagem especificamente do problema da 'autonomia
e liberdade sindical, mas apresentamos um documento que
tem 'Como titulo "Es'Crutura e Modelo Sindical", que :parece
deixar bem clara a posição dos trabalhadores em 'trans
portes terrestres, Quando postulam a manutenção do atual
sistema de representação e a associação por categoria
profissional, reclamam plena autonomia da entidade sin
dical, desvinculando-se totalmente da tutela e subordina
ção de órgãos do Governo, como sociedade civil de direi
to privado. Em decorrêneía da prerrogativa de repreeen
tação e defesa dos interesses da categoria, postulam que
as entidades sindicais devem ter também constitucional
mente reconhecido o seu direito de impor contribuições
aos membros da categoria, postulam que as entidades sin
dicais devem ter também constitucionalmente reconhecido
o seu direito de impor contribuições aos membros da cate
goria, como contrapartida pelos serviços prestados, postu
lam o afastamento do Estado, do Governo na partíóípação
que hoj e tem nessa contribuição, que é tirada de cada
trabalhador brasileiro e, !por fim, colocam algo que se
contrapõe, decididamente, à Convenção 87.

A postulação dos trabalhadores 'em transporte, tirado
em Congresso - como díssemos - está aqui bem 'clara:

"não será permitido a existência mais de uma
entidade da mesma eategoría profissional, na mes
ma base territorial".

A COnvenção 87 tem tudo de bonito, até o momento
em que passa a assegurar o direito de existir, numa mesma
base territorial ou, às vezes, num mesmo estabelecimento,
mais de um sindicato representativo de um mesmo grupo
de trabalhadores, abrindo ensanehas para aquilo que já se
afirmou aqui: para o "sindicato amarelo", o síndíoado pa
trocinado pelo empresário que, dispondo de dinheiro, pode
patrocinar um sindicato que orereça serviços assistenciais
magníficos ao trabalhador, quase sempre muito necessi
tado, e por isso venha a se tornar mais representativo a,
portanto, expulse de dentro do âmbito da empresa o ver
dadeiro sindicato que representa os interesses efetiva
mente profissionais dos trabalhadores.

Por outro lado, talvez não seja demasia, o que enten
demos é que se deve assegurar o amplo direito de liberda
de aos trabalhadores, de competir dentro do seu próprio
sindicato, como ocorre com os partidos políticos em rela-'
ção ao Governo.

O fato de existirem partidos políticos das mais varia
das tendências não faz com que a sociedade ou o Estado
assegure a esses partidos políticos o direito de formarem
os seus próprios governos. Vencido o período eleitoral,
quem ganhou representa. Então é essa a nossa postulação.
Que se assegure ampla liberdade aos trabalhadores sindi
calizados, competirem dentro dos seus sindicatos, mas não
permitir que uma parcela minoritária da categoria, pelo
simples fato de ter perdido uma eleição, tenha a oportuní
dade de formar seu próprio governo, ou seja, o seu próprio
sindicato.

E aqueles que atacam a contribuição, a capacidade do
sindicato de retirar contribuições dos trabalhadores, ale
gando que nisso há um resquício de racísmo, se esque
cem de que não há entidade de cunho mais corporativo
no Brasil do que a Ordem dos Advogados do Brasil. E
não há ninguém que se atreva a dizer que a Ordem dos
Advogados do Brasil, pelo fato de ser corporativa, pelo
fato de impor contribuição a todo exercente da profissão,
seja fascista. São sofismas de falsos defensores da Iíberda
de que acabam levando a confusão muitas vezes, até inte
lectuais muito esclarecidos, que acabam sendo levados a
reboque desse péssimo enfoque que se dá à Convenção 87,
c~mo o apanágio da liberdade já demonstrada aqui, que
nao existe no Paraguai e - nós afirmaríamos - não existe
no Chile, porque o Chile também ratificou a Convenção 87,
e não existe na Polônia, onde se negou o direito à Solidar
nosc de se constíuírem em sindicato. Também a Polônia
ratificou a Convenção 87. São três exemplos bem flagran
tes de que a Convenção 87 pode ser utilizada conforme os
interesses momentâneos daqueles que detêm o poder.

Queremos autonomia sindical, queremos estar dístan
tes do governo, queremos estar distantes dos partidos polí
ticos, queremos estar distantes dos empresários, queremos
ter condições de, unitariamente, decidirmos o que é melhor
para os trabalhadores. Essa a proposta da CNTTI'.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Temos oín
co inscritos e fazemos um apelo para a brevidade, para
que possamos interromper os trabalhos às 19 horas e 30
minutos, conforme haviamos anunciado.

Tem a palavra o Constituinte Paulo Paim.
. O. SR. CONSTITl:!INTE PAULO PAIM - Queria, em

primeiro lugar, encaminhar os meus cumprimentos aos pai.
nelistas, principalmente, pela humildade, pela franqueza e
pela forma como se posicionou aqui, o representante da
Confederação Nacional dos Pescadores. É uma luta de um
brilhantismo enorme. Gostei muito de uma frase que V. s.a
colocou. Não é preciso que nenhum bacharel venha nos
defender, nos dêem, pelo menos, a liberdade, o direito de
nos defendermos. A sua exposição foi brilhante. Aceite aqui
os cumprimentos de um operário, metalúrgico, com todo
respeito aos bacharéis, que também não é bacharel.

Não gostaria de entrar na polêmica da Convenção 87
porque entendo que, de fato, num movimento sindical ela
é polêmica. Principalmente, este plenário tem de fic~r a
par das duas centrais sindicais de mais forças, que são a
CUT e a CGT.

A convenção 87 é ratificada hoje pela maioria dos pai
ses do mundo. Por exemplo, a Bolívia, onde a Central Bolí
viana, uma das mais respeitadas a nível internacional, que
é a COB, é signatária da Convenção 87; a Argentina, onde
há uma CGT, uma central respeítadíssíma, é signatária
da Convenção 87; o Uruguai, onde existe uma única central
sindical, é signatário da Convenção 87.
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Não gostaria de entrar nessa polêmica porque discuti
com outro sindicalista desta comissão que tem posição
divergente à Convenção 87. Discutimos e entendemos que

.a Convenção 87 não é assunto de Constituição. Não vai
ser a Constituição brasileira que vai determinar se os tra
malhadores brasileiros devem ou não aceitar a Convenção
87. Tem que haver uma definição e uma ampla discussão
do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Entendo até
que deva passar pelo Congresso Nacional, mas não pela
Constituição. Nós, da Central Única dos Trabalhadores,
também defendemos o princípio da unidade e, deixo bem
claro, somos contra o pluralismo sindical. Isso é o que
quero deixar aqui resgatado. Entendemos que, numa ampla
discussão a nível nacional, do Movimento Sindical dos
Trabalhadores, vamos respeitar a posição majorítária. Isso,
para mim, tem que ser princípio que nos une na luta contra
aquele que nos explora, que é o capital.

Frente a esse entendimento, gostaria de fazer somente
uma pergunta: como V. s.as vêem a questão do Imposto
Sindical? Entendo que ele deveria ser extinto e devíamos
assegurar, via Constituição, que os empresários deveriam,
sim, respeitar a decisão da Assembléia dos Trabalhadores,
contra a contribuição ou a taxa - o termo vamos discutir
em conjunto - já que temos uma posição - diria unitária
- junto com o DIAP, e esta subcomissão está mantendo
esse espírito. Muito obrigado.

O SR. ORLANDO COUTINHO - A contribuição sindi
cal sofre de um estigma do Imposto Sindical, esse, sim,
de inspiração fascista. O grande defeito da contribuição sin
dical, tal como existe hoje e como existia ao tempo em que
chamava imposto, é o de permitir o atrelamento do sindi
cato ao Estado. Quem dá, tem o direito de fiscalizar. Mas
essa é uma concepção errada porque quem dá é o traba·
lhador, o Estado não dá nada. A legislação fascista - da
qual se originou o Imposto Sindical - arvorou o Estado
em árbitro, inclusive, da aplicação que o sindicato dá ao
dinheiro do trabalhador. Daí tantos e tantos sindicatos na
história do Brasil têm sofrido intervenção ministerial por
que, ao invés de aplicar dez centavos do Imposto Sindical
em assistência médica, preferiu conceder aquele auxílio de
forma financeira a um trabalhador que estava precisando
comprar remédio. Tudo dentro da legislação rígida que
atrela o sindicalismo brasileiro ao Estado, hoje, tudo pode
ser motivo para a intervenção do Estado dentro do sindi
cato.

Uma vez contemplada a autonomia sindical, a inteira
desvinculação do sindicato do Estado, como pleiteamos, não
vemos por que se ímpedír ao sindicato arrecadar contribui
ções compulsórias dos trabalhadores, até :porque sabemos
que o cidadão comum, via de regra, é incipiente. Não
espírito de solidariedade do brasilseiro é incipiente. Não
fosse assim, a contribuição previdenciária não seria com
pulsória.

O mesmo que serve de ponto de apoio para que ° Es
tado imponha a todo trabalhador a obrigação de pagar
a [Previdência, 'Porque senão não paga ,e nunca vai ter a
contraprestação respectãva, vale 'também para ° sindicato.
A partir do momento em. que ° sindicato possa receber
uma contribuição de cada trabalhador, sindicalizado ou
não, como eontrapartdda pelo serviço que presta, ipDrqua
quando consegue um aumento de salário, todos são bene
ficiados, associados ou não, quando ele vem lutar por 40
horas de trabalho, todos são beneficiados, temos certeza
que vamos alcançar êxito na reivindicação dos trabalha
dores.

Não é justo que o trabalhador, muitas vezes atemorí
R;ado pelo seu próprio empregador, não pague a sua con
tribuição voluntária para o sindicato, para escapar da
perseguição patronal, e o sindicato não tenha como impor

a ele essa contrapartida. Tenho a impressão que é a mesma.
posição da CNTI.

O SR. OLINTHO CANDIDO DE OLIVEffiA - Acres
centaria que a intenção do Governo não é tirar o dedo
como bem disse o companheiro Coutinho, da interferênci~
indevida dentro do meio sindical. No chamado Projeto dos
Notáveis foi excluída a contribuição, proibido o sindicato,
de impor a contribuição, e implantou, ainda, o dedo do
Governo. Se aquilo fosse uma Constituinte, não fossem
V. Ex.as estarem aqui alertas, a intenção de ficarem man
dando com o dedo lá dentro, impondo, ingerindo indevi
damente, não seria excluída. Estamos discutindo liberal
mente. Os trabalhadores não estão atrelados a isso. Que
remos liberdade para impor a nossa ação com escrutínio
e, através da nossa assembléia, impor a nossa classe. Há.
'classes que têm recebido contribuições muito maiores,
rtodas espontâneamente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
'a palavra ao nobre Constituinte Edmílson Valentim.

O SR. CON8TITU'"'INTE EDMILSON VALENTIM - Sr.
[Presidente, Srs. Constituintes, Presidentes e Diretores de
Confederações, antes de mais nada, gostaria de me refe
rir à exposição do companheiro Presidente da Confe
deração Nacvional dos Pescadores que, como já foi
Illito aqui, de maneira simples, objetiva e direta, sintetiza
o sentimento e a vontade de luta por melhores condições
tde vida, de trabalho e, por conseguinte, por uma socíe
idade mais justa. Nós, do Partido Comunista do Brasil, nos
solídarísamos e nos colocamos à disposição do compa
nheíro no sentido d'€ ajudar e fazer o que estiver ao nosso
alcance em avançar e conquistar a organização dos tra-
balhadores, .

Acreditamos, e por isso vamos defender que o movi
mento sindical no nosso País tem, que ter cinco princípios
fundamentais: primeiro, liberdade e autonomia sindical;
segundo, unidade sindical; terceiro, agregado, -democracia
sindical; . quarto, seria o enraizamento do movimento sin
dical e o quinto, um dos fundamentais, a questão da ca
iracterístíca de luta do movimento sindical, tirando um
'Pouco essa imagem paternalista como muitos sindicatos
'se apresentam, descaracteriza:m um pouco a função do
sindicato, que é lutar para defender o interesse dos tra
balhadores que representa.

Neste sentido, como a CNTI - para seu governo sou
metalúrgico do Rio de Janeiro, não sou dirigente sindical
- vê a questão das comissões de empresa, a questão da
/jornada de trabalho, fazendo menção às horas extras?

O SR. OLINTHO CANDmO DE OLIVEIRA - As cinco
colocações do companheiro nos deixa bem à vontade por
que somos pela liberdade, pela unidade, pela agregação,
pela luta, e pelo espírito natural da União. Veja que, ao
fin.al, no nosso documento falamos que precisamos nos
umr para nosso fortalecimento. A unidade é uma coisa
que apregoamos do começo ao fim da vida.

Também somos sindicalistas de base. Eu diria que,
apesar de estar na Confederação, não perdi o caminho
da fábrica, estou sempre lá. As comissões de fábricas, as
quais chamamos delegados de fábrica, é luta nossa é um
meio de organizar os trabalhadores. A diretoria de um
sindicato, pura e simplesmente, executa os trabalhos
advindos da vontade dos trabalhadores da fábrica. O de
Iegado de fábrica, ou a comissão de fábrica, como pode
ser chamada, é a portadora das notícias e de ação. Luta
mos por isso porque entendemos que só assim poderemos
/fazer essa unidade e mantê-la.

Dizem que não temos de liderar, impor, dirigir, mas
ir à discussão das greves naturais dos trabalhadores, como
têm-se originado. Dizia eu, numa das greves, há cinco
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meses, na cidade de Pedreiras, no setor de louças, que é
·0 nosso setor, em que, há trinta anos, nunca houve greve
naquela fábrica. Os trabalhadores pararam unanímemen
te não ficou um na fábrica trabalhando, e nao havia
ninguém pedindo para parar.

A comissão de fábrica, ou delegado de fábrica, que
-lutamos para institucionalizar no nosso meio, é uma d!!,s
'peças primordiais, no nosso entendimento, para a açao
'6 fortalecimento do sindicato. Entendemos que só pode
'haver uma categoria unida, forte e esclarecida, quando
Itivermos esse tipo de ação entre os trabalhadores dentro
-da fábrica, no local de trabalho.
I Somos plenamente favoráveis à figura do delegado de
:fábrica ou da comissão de fábrica.

O SR. (não identificado) - Somos contra a hora extra
e a favor da diminuição da jornada de trabalho porque,
num país como o nosso, com míhões de trabalbadores
desempregados, e outros tantos s31bempregados, nao JustI
fica mantermos como legal horário de trabalho de 8, 9
e 10 horas e também mantermos hora extra como hora
normal de trabalha. Tanto que nas nossas convenções, esta
mos lutando para a hora extra ser paga três ou quatro
vezes mais para que elas deixem de existir. Num trabalho
do DIAP somos solidários às sugestões, de dímíuírmos a
hora noturna para 45 minutos. Por quê? Para gerarmos
no dia não mais os três turnos de horário de 8 horas,
mas, sim, quatro turnos de 6 horas. Somos favoráveis à
redução da hora de trabalho e contra a hora extra. Temos
de lutar para banir do nosso meio a hora extra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Célio de Castro.

O SR. CONSTITUINTE CÉLIO DE CASTRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, Srs. Presidentes de Confe
deraeões tocou-me profundamente a intervenção do com
panheiro' Presidente da Confederação Nacional da Pesca
e principalmente o teor do documento, cujo texto é espan
tóso e do qual ~le dá conhecimento à Subcomissão dos
Direitos dos Trabalhadores. Neste documento, a nossa com
panheira Maria Angélica da Silva Barros denuncia uma
relação de trabalho medieval, uma simples portaria do
Ministério da Marinha cassa o seu direito de trabalho.
A própria declaração dela aqui, configura, no texto, uma
portaria flagrantemente inconstitucional. É inconstitucio
nal, Sr. Presidente, como prevêem as Constituições de 1967,
1969 e a em vigor, que nos seus artigos 158 e 165 consa
gram o Direito do Trabalho. É flagrantemente inconstitu
cional em relação ao Direito Constitucional brasileiro. E
tanto Constituição de 1934, no seu artigo 121 como a de
1946, no artigo 157, consagram esse direito.

Assim sendo, Sr. Presidente, eu venho propor a esta
Comissão seja manifestado ao Sr. Ministro da Marinha
a imperiosa necessidade da revogação imediata desta por
taria, por ser flagrantemente inconstitucional. Eu penso
que não haverá número para se deliberar agora, evidente
mente, mas é preciso que se encaminhasse esta proposta
talvez na reunião de amanhã. Acho que é fundamental que
esta Comissão se manifeste. Pediria que, na abertura da
reunião de amanhã, colocasse esse requerimento de minha
autoria, que se oficiasse ao Ministro da Marinha pedindo
a revogação imediata de tal portaria, que é flagrantemente
inconstitucional, não deve permanecer sequer como uma
norma que representa o resquício de relação medieval de
trabalho.

Não vou fazer considerações a respeito da questão da
greve. Por uma questão de tempo, apenas vou dizer que
não me convenceram, numa leitura rápida, as argumenta
ções da OIT a respeito da essencialidade do direito de
greve. Eu defendo um direito de greve que seja auto
aplicado, um direito de greve que não imponha nenhuma

restrição, porque a nossa história constitucional tem exem
plos claros de quando se tentou regulamentar o direito de
greve o que aconteceu. Eu não tenho essa concepção de
essencialidade de determinados serviços, porque dentro
de uma área que é muito citada, que é a área de saúde,
quando a greve ocorre coloca em risco a vida de pessoas.
Se fosse o caso, isso seria até para exempliifcar, quando
o Presidente da CNTTT disse que daria um tiro na cara
do médico que se negasse a atendê-lo porque fomos gre
vistas, e que, do meu sindicato, dirigiu várias greves de
médico. Nós temos muita vivência nisso para dizer que a
essencialidade não se aplica nem nesse ponto. Nesse caso,
já é uma prática do movimento sindical da área de saúde
e em todos os movimentos grevistas assegurar o atendi
mento às pessoas, sem nenhum prejuízo para as popula
ções ou para os usuários. Não é necessário argumentar
Com esse caso limite, para apor algum limite à essenciali
dade auto-aplicada do direito de greve, como essa Subco
missão já se pronunciou, pela sua maioria, no debate aqui
travado. Acho que custou muito caro aos trabalhadores
a traição de 1946, quando os chamados liberais modifi
caram o artigo 158 da Constituição, ao disporem: "Ji'J asse
gurado o direito de greve, que a lei regulamentará". Na
verdade, eles deram com uma mão e tiraram com a outra.
Estamos muito preocupados, aqui na Comissão, que já
se pronunciou majoritariamente, porque nós queremos dar
o direito de greve com caráter auto-aplicada, essencial,
substantivo, e não mais com qualquer porta que permita
depois ser esse direito negado na prática pela legislação
ordinária. Haja vista, e já tem sido na moderna concei
tuação do Direito Constitucional Internacional, na Consti
tuição portuguesa, na Constituição espanhola, Constitui
ção francesa, italina consagram francamente esse direito.

Finalmente, Sr. Presidente, eu queria concordar com
o Constituinte Paulo Paim, quando coloca a questão da
Convenção 87, nós deveríamos discutir a questão da auto
nomia, unidade e unicidade do movimento sindical sem
nos basear na Convenção 87. Ê uma questão que ínceressa
profundamente aos trabalhadores e aos movimentos sin
dicais. Nós não precisamos ficar com o fantasma da Con
venção 87, colocar divergências que na realidade, talvez
nós nem tenhamos.

Neste sentido, eu queria informar à Subcomissão, ela
já tem conhecimento, mas aos Presidentes de Confedera
ções aqui presentes, que. segundo informações do Senador
Mansueto de Lavor, membro desta Comissão, o Senado
retirou da pauta da discussão a Convenção 87, já desobs
truindo os canais para que nós possamos discutir ampla
mente as questões de unidade, de unicidade e de autono
mia sindical. Muito obrigado.

o SE. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Vilma Maia.

A SRA. CONSTITUINTE VILMA MAIA - Queria me
dirigir ao Presidente da Confederação Nacional dos Tra
balhadores em Transportes Terrestre para discutir uma
sugestão feita e que se refere à administração e fiscali
zação dos recursos da Previdência Social. Acho da maior
imoprtância. Fiz várias reuniões com o presidente do sin
dicato do meu Estado, e uma das sugestões foi exatamente
que os trabalhadores fiscalizassem e administrassem, atra
vés de um conselho, os recursos dos trabalhadores.

Quero dírígír-me ao Presidente da Ocnfederaçâo dos
Pescadores, pela sua brilhante fala, na qual demonstrou
muita garra, muita luta. Acho que ele está no caminho
certo, Nós vamos realmente conseguir alguma coisa se
tivermos a sua garra, tívermos a capacidade de lutar
que você está tendo. Sinto que, apesar de estarmos na
Nova República, ainda haja pessoas que não deveriam
estar presentes na Confederação de PeSCadOl'6S. A mes
ma coisa que o Constituinte Mário Lima colocou no seu
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Estado acontece, ainda hoje, no nosso Estado, quando
temos à frente da Federação dos Pescadores pessoas que
não têm nada a ver com os pescadores. Não sou empre
sária, não sou sindicalista, mas sou funcionária pública,
sou professora e, nesta qualidade, acompanheí de perto
um trabalho que fiz junto à colônia dos pescadores com
as crianças, e vi de :perto o seu sofrimento.

Eu queria, também, associar-me à luta das mulheres
em relação a esta portaria que é inconstitucional, como
diz nosso companheiro. Gostaria, ínclusíve, de fazer um
movimento junto aos parlamentares para que nós pos
samos, em conjunto com representantes pescadoras fe
mininas, irmos; ao Presidente da República para que ele
veja como fazer imediatamente a revogação dessa por
taria que discrimina a mulher, ainda na, época de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI 
Gostaria de obter uma opinião dos Presidentes das oon
fecLerações aqui presentes, sobre um tema e uma pro
posta constitucional, que já foi apresentada à Casa e que
diz respeito a responsabilizar alguns Ministros quanto
ao trabalho, com a perspectiva de cobrar da sociedade bur
guesa a isonomia, a igualdade perante os homens, prometi
da pela própria Revolução, porque essa classe alimentou a
idéia da igualdade de todos perante a lei. Se é igualdade
dos homens é igualdade das coisas perante a lei e das coisas
esseneíaís, como o trabalho e a propriedade. Se qualquer
violência contra a propriedade é arrolada como crime,
ela está arrolada e apreciada pelo Código Penal, se a
vida e a propriedade são objeto da defesa e da proteção
do Código Penal, por que o salário, que é a formBi mais
explícita da relação com o trabalho, não é também pro
tegido, não é dado esse direito ao trabalhador?

Então, nesse sentido, nós apresentamos à Cons.tituin
te uma proposta a ser inserida na nova Constituição
brasileira: ser considerado crime qualquer forma de apro
priação do salário. O Código Penal brasileiro, em vala
cão ao trabalho, apenas protege o eapítal. Não tem ne
nhum item no Código Penal que proteja o trabalho. Li
mita-se à proteção do capital.

Nessa idéia, nessa proposta, eu reconheço um sen
tido revolucionário no Direito Constitucional. Ela sequer
está incluída em outras constituições, mesmo algumas
avançadas constituições. Alguns juristas burgueses já me
têm contra-argumentado no sentído de que o salário é
parte de uma relação comercial, contratual e que a tra
dição eonstítucíonal impede que se prenda, qualquer pes
soa por dívida, e querem arrolar o salário como uma nota
promissória, quando, na minha compreensão, o salário
é um valor realizado, ele é uma mercadoria já existente,
é uma mercadoria vendida.

Então, nesse sentido eu queria conhecer a opinião
dos Srs. Presidentes das Confederações sle eoncordam
que o trabalhador tenha o direito de recorrer ao dele
gado de polícia mais próximo quando o seu salário for
roubado pelo patrão, qualquer que seja o patrão.

Esta é uma pergunta que eu dirigiria aos três. Espe
cificamente ao nosso Presidente da Confederação dos
Pescadores, eu gostaria de saber se os trabalhadores da
pesca têm alguma paetíctpação na Sudepe, já que Su
depe já exerce e, por vezes, até exorbíta em alguns di
reitos, como fez há pouco menos de um mês contra pes
cadores da cidade de Valença, na minha terra, onde até
tíros foram desferidos contra pescadores que estavam
peseando uma espécie de camarão que não estava in
cluído na portaria proibitiva.

Eu queria saber se os pescadores têm alguma :parti
cípação na Budepe e qual é o pleito dos pescadores a esse
respeito.

O SR. JOSÉ EDUARDO DE MOURA REIS - Pois
não, nobre Constituinte. A questão da Sudepe com os
pescadores é unicamente o atrelamento. Os pescadores
não têm poder nenhum sobre llJ Sudepe; a Sudepe tem
todos os poderes sobre os pescadores. Há uma total in
versão de valores.

A Sudepe existe porque existe a pesca. Se existe a
pesca é porque existe o profissional dela, ou seja, o pes
cador: em 21 anos, ou 23 anos, não sei bem, de funda
ção da SUdepe, que é a Superintendência do Desenvolvi
mento da Pesca, ela nada fez até noíe, nesse momento,
talvez hoje, por estar estourada do jeito que está, que
viesse a beneficiar os pescadores. Em alguns. lugares nes
se Brasil, quando houve alguma benfeitoria, foi por único
interesse politiqueiro, interesses esses de compromissos e
que alguém levava parte do financiamento, ou seja, do
dinheiro que era para aplicação. Faziam proposta de
construção de frigorífico, de embarcação, de maquinaria,
na verdade construíam uma sala, e para o poder público
lá existia tudo de melhor para o pescador.

a que nós, pescadores profissionais, repito, queremos
é a total liberdade, o desatrelamento, Acho que o Go
verno F1ederal deve manter um órgão para cuidar da P'eB
ca neste País, mas, ligado 3iOS pescadores, porque a Su
depe não pode só ser ligada ao empresário, a Sudepe
só não pode ser ligada a outros setores, ela tem que ser
ligada às bases que são os pescadores. A Sudepe hoje
tem um quadro de técnicos: de extensíonísta, de enge
nheiro de pesca, de não seí mais o que, uma folha de
pagamentos imensa, mas a Sudepe não funciona, não
opera. E quanto a esse depoímento que o Senhor acabou
de dar e vou dar-lhe uma informação, não sei se o no
bre Constituinte está a par: saindo hoje do Ministério
da Justiça, eu não havia tocado no assunto e o Chefe
de Gabínete do Misistro sobre ele pronunciou-se. Um
ano atrás, em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro,
um tenente-coronel mata um pescador trabalhando, com
um tiro na cabeça, e nada até agora ficou resolvido.

Quando nós nos reunimos, fomos à luta, aí, sim.
o Ministro Paulo Brossard determinou uma comissão, no
meou um Procurador Público, e já aconteceram dois de
poimentos. Pela primeira vez na história um crime vai
ser apurado. Se vai alguém ser condenado eu não sei,
mas que o processo está muito bem encaminhado, está.

Quanto à Sudepe, volto a dizer, o que nós queremos
é a sua extinção. Ou ela se reaparelha, coloca pessoas
comprometidas com a categoria, comprometidas com a
pesca, que apresente propostas que interesse à categoria,
ou fecha as portas e a União vai ter dinheiro sobrando,
porque, naturalmente, não vai ter esses gastos que tem
mensalmente. Porque, tev uma Budepe i}airla ter uma
autarquia só de nome e não runeíonar e, quando funciona,
é de uma maneira não educativa, que seria o papel dela,
se ela tem engenheiros, se ela tem recursos humanos, se
tem um quandro de extensíonístas, não à beira da praia
dizer para o pescador ir à escola, melhorar a pesca, o que
verdade não existe, porque o pessoal está em outros seto
res, ou não está indo trabalhar. Quer dizer, não existe
nada e para ,a gente, pescadores ela não se interessa, B
quando ela funciona é para manter a lei.

Quer saber de uma recente? Eu sai de Corumbá, Mato
qrosso do Sul, fui a Campo Grande, há uns vinte dias,
e o' Governador, com compromissos com a Associação de
Pescadores Amadores, liga para o Superintendente e exi
ge o fechamento da pesca no Maso Grosso do Sul. Sabe
quantos profissionais lá existem? 4.100, que, com seus fa
miliares, chegam a 21.000 pessoas. Então aí, em uma co
mitiva, num comboio, como doidos, ninguém sabe aonde
vai. Por isso aconteceu a nossa ida ao Ministério da Jus
tiça. Sem um parecer técnico do Pantanal. E nós temos
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parecer técnico da Embrapa da própria Sudepe, contra
essa atitude, e até agora nada foi feito, e os homens estão
todos parados, chefes de família. O que esse Governador
está querendo que esses homens façam? Roubar? Ma
tar? Vão fazer o quê? Um homem que trabalha há trinta,
quarenta anos, que só sabe fazer aquilo, vai para onde?
O que ele vai fazer?

Então, quando ela existe é para tomar esse tipo de
atitude.

A gente vai conversar com o Superintendente. A gen
te entende as posições políticas, porque o caso é político.
Dêem-me respaldo e eu torno a portaria sem validade.
Será que esse é o problema dos pescadores? Será que um
homem só tem poderes de parar várias famílias?

Quando nós pedimos uma audiência ao Governador,
ele disse: "Fechei, está fechado e assumo o compromisso.
O que der eu seguro". Essa foi a palavra do Governador.
Está certo que ele tem poder, é o Governador de Estado,
está eleito, mas para se eleger ele precisou do voto dos
pescadores. Ele subiu no palanque e se comprometeu. De
pois de eleito, depois de empossado, ele atende a um pe
dido de um ex-Deputado que hoje é um Secretário do Meio
Ambiente, de cujo nome não me recordo, que num man
dato de quatro anos pressionava o Ministro querendo fe
char a pesca, e por quê? Porque tem um compromisso
com a Associação de Pescadores Amadores, a quota é li
mitada a 30 quilos e a Sudepe, agora, recentemente, pren
deu uma turma de pescadores amadores com um ônibus
e atrás do ônibus vinha uma carreta com 32 toneladas
de peixe.

Por que o profissional não pode? Podia, até ganhar
um "grampão",

Então, essas injustiças estão acontecendo no Mato
Grosso do Sul, como acontecem no Brasil Inteiro. Eu
acho que nós não podemos mais viver com isso. Não está
mais na hora disso.

Respeito a atitude do Governador, uma atitude polí
tica. Compromisso que ele assumiu não sei se com "A",
ou com "B", mas que ele deveria pelo menos ter o bom
senso de olhar para uma categoria marginalizada.

Essa é minha idéia pessoal, é a idéia de todo o com
panheirismo, tanto que todos presentes do Brasil inteiro
aderiram na mesma hora, o apoio foi maciço. Veja só,
para conseguir uma audiência num Ministério desse, Sr.
Constituinte, os Srs. não sabem o que é preciso. Sabemos
que os Constituintes que têm compromisso com os pes
cadores estão ocupados, porque têm suas Comissões, têm
plenário, têm votação e nem sempre têm o tempo livre.
Se a gente tenta um comboio de gente e chama a Con
federação para negociar, quantos vêm? Um, dois ou três.
Quer dizer, carta marcada, e carta marcada a gente não
quer. Ou recebe todo mundo, ou não recebe ninguém.

Então eu acho que o problema dos pescadores no Bra
sil é muito sério. Ou a Sudepe assume o seu papel ou
fecha as portas.

Quero ressalvar, também, não por compromisso ne
nhum, a intervenção que o Ministério da Agricultura fez
recentemente na Sudepe por fraude, por roube de milhões,
está lá uma Comissão trabalhando 24 horas por dia. O
atual interventor tem dado todo apoio aos pescadores.
Eu deixo essa ressalva bem clara.

De novo eu repito: a Confederação não tem compro
misso nenhum com "A" e "B", para se manter no cargo.
A primeira vez que eu fui eleito e depois de eleito, para
os Srs. verem a aberração esperamos 35 dias para o Mi
nistro homologar. O Constituinte Mário Lima foi um que
participou e que ajudou a pressionar e se colocou à dís-

posição. Nós botamos 60 Parlamentares quase todo dia
pedindo.

Então, essa é a minha resposta ao Sr. Constituinte.
E quanto à atitude que tomamos no Estado do Rio de

Janeiro, não só lá no seu Município, mas também no Farol
de São Tomé, mataram famílias, invadiram casas e nós
estamos totalmente favoráveis aos pescadores, nós esta
mos [untos na luta, dê no que der.

Muito obrigado.

O SR. OLINTO CAMPOS DE OLIVEIRA - Com res
peito ao vínculo do salário com o processo - crime, isso
é muito simples, e já temos alguns exemplos disso no dis
positivo penaL Porque se o depositário infiel merece ca
deia, porque se diz que aquela alimentação é para manter
alguém, manter a sobrevivência, o salário também é. O
salário não é sobrevivência, ou alguém trabalha por boni
to? Trabalha para comer. Infelizmente, nem para isso dá.

Então, entendemos que aqueles que se furtam a cum
prir esse mínimo dever para com esses que já passam
fome trabalhando, devem merecer também o alcance da
lei penal.

O SR. ORLANDO COUTINHO -, Vou dizer rapida
mente, porque entendemos o problema dos Srs. Consti
tuintes.

Primeiro, a indagação da Constituinte Vilma Maia.
Nós queremos administrar e fiscalizar, colegiadamente e
paritariamente, a Previdência Social, bem como outros
órgãos em que se apliquem recursos retirados do salário
dos trabalhadores, para evitar: primeiro, que a Previdên
cia Social seja uma das maiores proprietárias imobiliárias
urbanas do Brasil, senão a maior, e pague pensões avil
tadas para as viúvas e órfãos de segurados da Previdên
cia.

Nós queremos participar da administração e da fis
calização da Previdência Social 'para evitar qua um
Ministro de Estado, candidato a Governador de um dos
Estados, empregue centenas e centenas de médicos e den
tistas, cabos eleitorais, possivelmente algum' deles sequer
habilitados para o exercício da protíssuo, com o fim único
de vencer uma eleição. Nós queremos evitar que o dinheiro
do trabalhador, o dinheiro do empregador, também, daque
la que recolhe a sua quota à. Previdência Social, e por que
não o dinheiro do próprio Estado, seja malbaratado, como
até hoje ocorre, impunemente.

O SR. OLINTHO CANDIDO :DE OLIVEIRA - Não é o
dinheiro do empregador, é o dinheiro nosso que é descon
tado nos custos. Ele não tira dinheiro do bolso para pagar.

O SR. ORLANDO COUTINHO - É essa a razão pela
qual nós queremos ter o direito de administrar conjunta
mente e poder, então, fiscalizar na prática o que se faz
com o nosso dinheiro.

Quanto à questão colocada pelo eminente oonstnuínte
Domingos Leonelli, nós já dissemos ,perante a Comissão
de Direitos e Gara ntias Individuais que compreendíamos,
por exemplo" em matéria de discriminação, por que apenas
a discriminação de raça é punida criminalmente nos ter
mos da atual Constituição e da chamada Lei Afonso Ari
nos. Até hoja não compreendemos', porque odiosa e erímí
nosa é toda forma de discriminação. Não só em relação
à raça, em relação ao sexo, em relação à origem, em
relação à aparêncía. Nós não podemos admitir que todos
os dias abramos o jornal e que se verifique lá "precisa-se
de funcionária moça de boa aparência". O que se pretende,
o que está se 'Pretendendo discriminar com essa alegação
de boa aparência? Então, essa discriminação é crime tam
bém. .ror que um anúncio na imprensa oferecendo emprego
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à secretária e não secretáeío? Ou será que há uma dife
renciação da natureza quanto às habilidades que se exi
gem para a função própria de secretariar qualquer em
pressa ou qualquer órgão?

Então, é esse tipo de discriminação que também é
odioso e que também tem que terminar. Porque o que
acontece normalmente é que atrás da afirmação de <boa
aparência se busquem outros objetivos, ou se vive, por
exemplo, a discriminar aquele trabalhador que, em razão
da sua origem, não tenha olhos azuis, pura e simplesmente
te. Então, essa erímínalízação é exigida e nos peníntencía
mos da falha do nosso Congresso de não ,te,r proposto,
também, essa crímínalízaçâo pela apropríação do salário
do trabalhador. arime, sim. Crime contra o direito de
subsístêneía, que qualquer cidadão brasileiro deve ter as
segurado pela própria Constituição Federal. Congratula
mo-nos com a iniciativa do eminente Constituinte, que
apoiamos gostosa e calorosamente.

O SR. OONSa'rruINTE CÉLIO DE CASTRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE CÉLIO DE CASTRO - sr,
'Presidente, acabo de receber aqui, neste plenário. um
documento da Comissão Pastoral dos' Pescadores, assinado
pelo Frei Alfredo, OFM, Coordenador Nacional da iPastoral
dos Pescadores.

Nesse documento, verifica-se que o dispositivo legal
que deu origem à portaria referida por mim na solicitação
anterior, é o decreto-lei, pasme, Sr. Presidente, de 1923.
Então, está vigorando um decreto-lei de 1923 que dá ori
gem a uma portaria que cassa o direito da mulher pesca
dora trabalhar, revogado pela Constituição de 1934.

Sr. Presidente, nesse sentido eu subscrevi esse do
cumento da Comissão Pastoral dos Pescadores, como tam
bém o documento que o nosso companheiro da Confede
racão Nacional dos Pescadoras aqui trouxe, no sentido de
que ambos tenham idêntica ~ostulação, isto é, oue seja
criada uma colônia nacional de pescadores ou colônias
nacionais com inteira liberdade e autonomia.

Então, usando o dísposítívo regimental eu subscrevi e
passo à Pr-esidência para que constem dos trabalhos a se
rem desenvolvidos pelo Relator.

Muito obrigado, Sr. Presidente (Palmas,)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Eu gostaria,
encerrando o assunto, de apenas fazer uma observação.
Enquanto a Marinha de Guerra do Brasil, 'POr portaria,
proíbe a mulher de ser pescadora, 'ela mesma, há j á alguns
anos, criou um quadro feminino para trabalho na Marinha
e junto 'com os marinheiros, com os sargentos, com o ofi
cialato, inclusive. E diz a Marinha, ambiguamente, que a
mulher está em condições, ínclusíve, de 'participalr das
operações de guerra, eventualmente. No entanto, não é
bastante hábil para ser pescadora, numa afrontosa dis
criminação de sexo que se choca com todo o espírito de
liberdade e de democracia, que nós esperamos que a nova
Carta venha registrar.

Eneerr,ando, nós queríamos convidar os presentes,
inclusive os Presidentes de Confederações e os demais pre
sentes para amanhã, às 9:00 horas, à nossa audiência com
o Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto e gostaríamos de
contar com a presença de todos 'e de quem mais possa
ser convidado pelos presentes.

Vamos encerrar nossos trabalhos agradecendo a :pre
sença do Presidente em exercício da ONTI, sr. Olintho
Cândido de Oliveira: do Presidente da Confederação Na-

cional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Dr.
Orlando Coutinho; e do Sir. José Eduardo de Moura Reis,
nosso companheiro Presidente da Confederação Nacional
dos PescElidores.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 19 horas e 50 mínutos.)

13.8. Reunião (Ordinária)

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e
oitenta e sete, às nove horas, em sala do Anexo II do Sena
do Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos dos Tra
balhadores e Servidores Públicos, sob a presidência do
Senhor Constituinte Geraldo Campos, com a presença dos
Senhores Constituintes: Titulares: Mário Lima, Célio de
Castro, Ronan Tito, Osvaldo Bender, Francisco Küster,
Augusto Carvalho, Domingos Leonelli, Paulo Paim, Osmar
Leitão, Teotônio Vilela Filho, Júlio Costamilan, Wilma
Maia, Mendes Botelho, Roberto Balestra e Edmilson Va
lentim; e Suplentes: Koyu Iha e Raquel Cândido. A Presi
dência declara aberta a sessão e anuncia a presença do
Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho, Dr. Almir
Pazzianotto, como orador convidado para esta reunião. Em
breve pronunciamento inicial, o Constituinte Mário Lima
tece considerações ao Ministro Almir Pazzianotto, e diz
que, há dois anos, no exercício do relevante cargo de Mi
nistro do Trabalho, vem atuando com firmeza e equilíbrio
na transição do regime ditatorial para uma democracia
plena, sem adjetivos. Fazendo uso da palavra, o Sr. Minis
tro do Trabalho agradece o convite recebido por parte desta
Subcomissão e inicia sua explanação, direcionando-se para
as reflexões sobre o Direito do Trabalho, concluindo que,
no campo do Direito do Trabalho, é importante uma retor
ma de suas leis.' Os principais temas abordados foram os
seguintes: direito de greve; organização sindical; negocia
ção coletiva; justiça do trabalho e seu poder normativo; a
Convenção 87 da OIT; dissídio coletivo: arbitragem; vío
lêncías contra o trabalhador e a organização do trabalho;
seguro desemprego; aposentadoria especial para os traba
lhadores rurais; estabilidade para a mulher gestante; sala
rio mínimo; jornada de trabalho; estabilidade; e locação
de mão-de-obra. Fizeram uso da palavra no sentido de in
terpelar o orador e fazer considerações sobre os assuntos
abordados, os seguintes Constituintes: Mário Lima, Ronan
Tito, Domingos Leonelli, Paulo Paim, Augusto Carvalho,
Raquel Cândido, Célio de Castro e Edmílson Valentim. A
Presidência registra a presença do Exm.O Sr. Relator da
Comissão de Sistematização, Constituinte Bernardo Cabral,
em visita a esta subcomissão. Nada mais havendo a tratar,
a Presidência agradece a presença do expositor convidado
e encerra os trabalhos, às treze horas e quinze minutos,
convocando os Srs. Constituintes para a próxima reunião
a ser realizada, segunda-feira, dia quatro do corrente, às
dezessete horas, com a seguinte pauta: reunião pública ofi·
eíal, destinada a ouvir o Excelentíssimo Senhor Ministro
da Administração, Dr. Aluízio Alves. E, para constar, eu,
Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião desta Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públi·
cos, do dia 30 de abril, que tem a honra de receber o Minis
tro do Trabalho, Almir Pazzianotto. Convido S. Ex.a para
tomar assento à mesa. Como é de praxe desta subcomíssão,
o Sr. Ministro Almir Pazzianotto fará sua exposição e, logo
em seguida, estará à disposição dos Srs. Constituintes para
o debate.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a para uma questão de ordem.

O SR. RELATOR (Mário Lima. Pela ordem.) - Sr.
Presidente, eu não poderia, como Relator desta subcomis
são, deixar de registrar, mesmo que de maneira breve, o
alto significado para nós, membros desta subcomissão e
para mim, relator, em particular, a presença, a explanação
e, certamente, a grande contribuição que nos dará o Sr
Ministro do Trabalho, advogado sindicalista, ministro de
conduta exemplar. Eu, que sou sindicalista há trinta anos,
que vi todo tipo de violência e de incompetência nessa
área, sinto-me obrigado a fazer este registro. O Sr. Ministro
do Trabalho, Almir Pazzianotto, nos seus dois anos e pou
co. à frente daquela Pasta, tem tido um comando firme,
equilibrado e tem ajudado os trabalhadores e a Nação,
nesse período de transição do regime ditorial para uma
democracia plena, sem adjetivos, 'como todo brasileiro pre
cisa. Eu faria questão de registrar este meu depoimento na
ata dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao Sr. Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Sr. Presidente, Sr.
Relator, Srs. Constituintes, Srs. dirigentes sindicais, que
nos honram com o seu comparecimento, minhas Sras. e
meus Srs.:

Apesar da grande relevância das questões que devere
mos analisar, hoje, da sua enorme complexidade, e não
obstante o fato de não haver preparado um roteiro, um
texto, por absoluta impossibilidade, e até para deixar que
as coisas fluam com a maior naturalidade neste nosso
encontro, quero declarar que me sinto relativamente à von
tade para falar sobre o assunto, com as limitações óbvias
de quem é advogado, sem doutoramento, sem pós-gradua
ção, porque, muito cedo, recém-formado, fui para o campo
de batalha. Já, em 1961, havendo concluído o curso de
Direito em 1960, iniciava nos sindicatos, no interior de São
Paulo, e na Justiça do Trabalho, onde militei tantos anos,
a minha verdadeira escola. Devo admitir que não aprendi
tanto na doutrina nem no Direito Comparado. O pouco
que sei a vida me ensinou, em sindicatos muito pequenos,
nos médios, nos grandes e em federações de trabalhadores.

Creio que aqui trataremos do presente, em função do
futuro; do passado e do presente, com os olhos voltados
para a construção do futuro. Se não houvesse a necessída
de de graves mudanças, se não houvesse a imperiosidade
de profundas alterações, não teria razão de ser da própria
Assembléia Nacional Constituinte. Bastaria o trabalho rotí
neíro, sempre profundo, do Congresso Nacional. Na medi
da em que as grandes lideranças políticas, democráticas,
propuseram que se elegesse uma Assembléia Nacional Cons
tituinte, isto significou que toda lei fundamental do País
está a exigir uma nova reflexão e uma grande reformula
ção, Não estamos, por certo, pensando em fazer tãbula
rasa de toda a tradição jurídica, dos princípios gerais que
informam a ciência do Díreíto, não estamos pensando em
simplesmente passar uma borracha sobre os textos consti
tucionais anteriores e apagá-los da nossa memória, da nossa
cultura. Mas de qualquer modo há esta preocupação, que
se transformou num compromisso patriótico, cívico, da
queles que foram eleitos, para com todo o povo brasileiro,
na meta de elaborar-se uma outra Constituição Federal,
uma Constituição com identidade específica.

Estas reflexões se aplicam no campo do Direito do Tra
balho, que, por ser essencial, a partir de 1934, passou a
figurar nas Constituições que se seguiram. E esta essencia
lidade tem tais características que nem mesmo o período
militar, da ditadura, quando alguns poucos homens se
outorgaram o direito de escrever uma emenda que era,
na verdade, uma nova lei fundamental, nem mesmo aí

aquelas regras básicas do nosso Direito do Trabalho e
Previdenciário foram relegadas ao abandono.

Se examinarmos a' atual Constituição e aquelas que
a antecederam, ou seja, a de 1967, a de 1946, e a de 1934,
vamos perceber que todas as questões são fundamentais,
mas há algumas que são aparentemente mais fundamen
tais. -Eu colocaria dentre as questões mais fundamentais,
pelo que geraram, pelas decorrências que apresentaram,
as questões relativas à organização sindical, ao direito de
greve, à negociação coletiva e à Justiça do Trabalho, no
que concerne ao seu poder normativo.

A Constituição de 1934, por sinal, não tratou do direito
de greve. Falou na organização sindical que, na Constitui
ção de 1934, era baseada na autonomia e na pluralidade;
falou das negociações, das convenções e não tratou tam
bém da Justiça do Trabalho.

Já a Constituição de 1946, mais perfeita, dispõe sobre
o direito de greve sobre a Justiça do Trabalho, a organi
zação sindical, e a negociação coletiva.

~ Com relação à Constituição "de 1967 e a sua Emenda
de 1969, que mantiveram os princípios relativos à Justiça
do Trabalho, à negociação coletiva e à organização sindi
cal, deram uma guinada significativa no que se refere à
questão da greve.

Nem o tempo permitiria um cuidadoso retrospecto
histórico. E Falemos, portanto, aqui, do presente. Na atua
lidade, o direito de greve é limitado Os Srs. sabem que
em função do art. 162 da atual Emenda n.O 1, a greve é
proibida nos serviços públicos e nas atividades essenciais
definidas em lei. E sabem, ainda, que este texto de 1967,
repetido em 1969, somente veio a ser objeto de regulamen
tação em 1978, logo após as primeiras greves desse período,
E essa regulamentação se fez, não através de lei, como
determina o texto constitucional, mas se fez através do
Decreto-Lei n.a 1.632. Sempre me causou, como advogado,
muita espécie o fato de, sendo o texto constitucional tão
claro, tão específico no tocante à exigência de lei para
a definição de atividades essenciais, onde seriam proibidas
as greves e tão claro também e tão específico ao tratar do
p~ocesso legislativo, não estabelecer as diferenças entre
Ieí e decreto-lei, que jamais se tenha colocado de forma
peremptória, o problema da inconstitucionalid~de do De
creto-Lei n.O 1.632. Isto não é uma tarefa do Ministro do
Trabalho, nem do Poder Executivo. Cabe à Constituinte,
exclusivamente, decidir se mantém a orientação vigente
ou se a altera. Aliás, isto poderia ter sido realizado antes,
através de emenda constitucional, durante o largo período
em que isto foi possível. Quer dizer que, entre o texto
constitucional de 1946, que estipulava ser reconhecido o
direito de greve, na forma em que a lei o regualmentava,
e o texto atual, que proíbe a greve nos serviços públicos
e atividades essenciais, definidas em lei, a opção de uma
nova redação cabe, exclusivamente, à Assembléia Nacional
Constituinte.

A outra questão, muito relevante, é a que se refere à
estrutura da organização sindical. A primeira lei sindical
brasileira, de 1907, (Decerto-Lei n.? 1. 637, de 5 de janeiro
de 1907), assinada pelo Presidente Afonso Augusto Moreira
Pena, e adotou de uma forma quase ampla geral e irres
trita, o princípio da autonomia sindical. E~se decreto diz,
no seu art. 2.0 , e seguinte:

Art. 2.0 Os sindicatos profissionais se consti
tuem livremente, sem autorização do Governo, bas
tando para obterem os favores da lei, depositar
no Cartório do Registro de Hipotecas do distrito
respectivo, três exemplares dos estatútos da ata
da instalação e da lista nomitativa dos ~embros
da diretoria, do conselho e de qualquer corpo en
carregado da direção da sociedade, ou da questão
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dos seus bens, com a indicação da nacionalidade,
da idade, da residência, da profissão e da quali

dade do membro efetivo ou honorário.
Quanto aos estatutos, determinou, em seu art. 7.°, o

seguín.te:

"Art. 7.° Deverão indicar, sob pena de nuli
dade, a sede, duração, forma e fins do sindicato;
as condições admissão e eliminação dos sócios,
cujo número nunca poderá ser inferior a sete,
efetivos; o modo de administração e condição de
dissolução; o destino a dar-se ao acervo social
que, em regra, deverá ser aplicado a alguma íns
tuíção útil à classe da respectiva profissão."

A partir do decreto de 1907, tudo que ocorreu signifi
cou intromissão governamental na organização de traba
lhadores ou de patrões, em sindicatos. Já o primeiro decre
to do Governo Provisório de Getúlio Vargas, de 1931, era,
de alguma maneira restritivo. O decreto de 1934 foi mais
restritivo do que o de 1931. E o de 1939, assimilado pela
CLT de 1943, é absurdamente restritivo, permitindo ao
Governo toda a sorte de interferências na vida sindical.

Ao chegar a este augusto recinto, fui abordado por
uma representação de caminhoneiros da Baixada San
tista. Cobraram-me de maneira incisiva, uma carta sindi
cal, porque quere~ ser reconhecidos como sindicato.
A categorãa profissional ganhou, recentemente, a sua
identidade própria, por ato do Ministério, dissociando-se
dos condutores autônomos de veículos. A categoria, até
então, era única e una: condutores e transportadores,
todos sob a denominação de condutores autônomos. Os
caminhoneiros resolveram separar-se dos taxistas. O Mi
nistério, coerente com a sua crença na autonomia, na
liberdade e na democracia, reconheceu esta nova cate
goria profissional. E os caminhoneiros da Baixada San
tísta estão reivindicando a sua carta. Não obstante já
haver rseonhecído diversos sindicatos de caminhoneiros,
o que significa que o Ministério não faz nenhuma oposi
ção, por princípio, esta carta ainda não foi reconhecida,
e o sindicato, em razão da legislação brasileira, não nas
cerá, enquanto esta carta não receber a assinatura do
titular da Pasta, o que, a meu ver, representa, no mínimo,
uma violência contra as nossas crenças nos princípios
de demoeraeía, na beleza, na verdade, na eficácia do regi
me democrático.

Pois bem voltando à Constituição e à legislação, desde
1939 e 1943 Por força da Consolidação 'das Leis do Tra
balho, o sistema sindical vigente no País é 'Corporativista,
e mais do que isso, ele é fascista. Quando digo que ela
é corporativista e fascista, não estou trazendo a este grupo
de Constituintes nenhuma novidade digna de nota. pode
riam até interpelar-me dizendo: - Ministro, passe adian
te, porque a definição de corporativista e fascista to<!os
sabemos. Mas sinto-me obrigado a recolocar esta questao,
porque subitamente ela voltou à tona, embora, a meu ver,
este assunto já houvesse transitado em julgado, já hou
vesse jurisprudência pacífica, acerca das caracteristicas
corporativo-fascistas da organização sindical brasileira
que vermite ao Governo criar, ou não, sindicatos e federa
ções e, eventualmente, confederações. Dissociar categorías
profissionais e econômicas; fiscalizar as contas sindicais,
uma vez que elas são engrossadas pela contribuição sin
dical compulsória, que é a denominação eufemísttca para
o Imposto Sindical. E permite aos sindicatos advertirem
dirigentes sindicais, suspendê-los, afastá-los, cassá-los e
até mesmo a carta que reconheceu a existência do sindi
cato. E que impede aos sindicatos - e aqui os srs. estarão
com a palavra, na Assembléia Nacional Constituinte -,
por exemplo, de terem uma opinião político-partidária.
Os sindicatos estão impedidos, por lei, de terem opinião

político-partidária, de participarem das cívicas jornadas
políticas e partidárias, tão importantes para o desenvol
vimento e para o florescimento do regime democrático,
indispondo-se, na realidade, contra os fatos da vida. Por
que é dramático constatarmos que, entre a lei brasileira
e a realidade brasileira, na área sindical, como em diver
sas outras áreas, cavou-se um fosso muito profundo; há
uma diferença muito grande: uma coisa é a prática, outra
coisa é esta legislação. O que estamos observando são os
sindicatos exercendo atividade político-partidária. Há uma
rebeldia total da organização sindical, contra a camisa
de-força imposta pela lei. E esta rebeldia, ou é tolerada,
ou se vive no mundo do faz-de-conta, que não acontece,
ou ela seria reprimida com os recursos que a lei oferece
ao Poder Executivo e ao Ministério do Trabalho. Somente
faço um registro, a título de lembrança, é que o desuso
da lei não a revoga, sobretudo quando o desuso é bastante
recente, tem pouco mais do que dois anos.

A lei ordinária, obviamente, se conforma aos disposi
tivos constitucionais, e isso continuará acontecendo. Por
tanto, 'a mesma questão que se coloca, relativamente ao
direito de greve, no texto constitucional futuro, colocar
-se-á relativamente à organização síndíeal. Qual será a
opção da Assembléia Nacional Constituinte? Ela fica com
a dubiedade atual, que assegura a sobrevívêncía de uma
legislação intervencionista, paternalista, corporativista e
fascista, ou a Assembléia Nacional Constituinte inscre
verá na Constituição um dispositivo objetivo e cortante
que assegure autonomia de organização e a liberdade de
participação, à semelhança do que ocorre na esmagadora
maioria dos países democráticos do mundo? ]É uma ques
tão que se coloca, menos para o Ministério do Trabalho,
e muito mais para a Assembléia Nacional Constituinte.
E eu sei quanto os senhores estão conscientes das suas
autíssimas prerrogativas.

Falando como cidadão e 'Como homem de partido, que
pratica o programa do partido ao qual pertence, que é
o PMDB, opino, respeitosamente, com todo o acato que
devo a V. Ex.as, pela inserção, na próxima Constituição,
para que ela eorresponda às expectativas do Pais e da
queles que lutaram pelo regime democrático, muitos dos
quais já morreram ou foram abatidos ao longo dessa luta;
sugiro que inscrevam algo definitivo e que não deixem
nenhuma margem à dúvidas, não dêem ensejo s grandes
especulações interpretativas, que por maior que seja o
esforço de construção jurisprudencial, não se possa escor
regar nesse terreno, que se diga em bom vernáculo, em
palavras concisas e diretas, que a organização sindical é
autônoma e que independe de autorização estatal. Tenho
procurado ser, na prática, fiel a esta minha convicção,
mas em muitos aspectos esbarro nos obstáculos da lei que,
por isso, desejo modificar, ainda que para obtenção de
uma legislação de vigência transitória. Porque o meu
problema é diário, diria quase que é horário, como par
ticipante obrigatório desse conflito entre a realidade e a
prática. Nós - porque também estou aqui representado,
porque votei, tenho os meus representantes, bem como
o meu partido dentro da Constituinte, então, posso dizer

nós - nos sentiremos malogrados e frustrados, se, no
tocante à organização sindical brasileira, não dermos um
passo corajoso e definitivo no sentido da organização
autônoma; teremos falhado muito mais do que na orga
nização sindical, teremos falhado no processo, no projeto
democrático, a mantemos, por hipocrisia, por farisaísmo,
por interesses inconfessáveis, um sistema que faz dos
sindicatos apêndices do Ministério do Trabalho e depen
dentes dele.

Deveria ter trazido comigo - provavelmente está
dentro desses papéis - uma pauta reivindicatória que



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 9 233

recebi ontem, de um sindicato, já no final da tarde. O
Presidente do Sindicato, acompanhado de dois ílustres
advogados" pediu-me uma audiência e, obviamente, eu
a concedí, Ele disse-me: "Ministro, vim aqui solicitar um
auxílio de V. Ex.a para o meu síndíeazo". E eu disse-lhe:
"Pois não, do que se trata"? Disse-me ele: "São esses
pedídos para V. Ex.a "Eram três laudas, que historia
vam a construção da sede, passava pela aquisição de
gabinete dentário, ambulatório médico e verbas. Respon
di-lhe: "Então, o Sr. não veio me pedir um auxilio, mas
sim para organizar o seu sindicato". "O Sr. veio pedir ao
Ministro que organize o seu sindicato", e, assim, conve
nhamos, não é possível, nunca os Srs. terão independên
cia, na medida em que fíquem condicionados a tanto
auxílio financeiro, porque o Sr. terá de manter esses
equipamentos".

Mas a isso chegamos, em função da atual estrutura,
do atual sistema de organização.

O Diário Oficial de amanhã deverá publicar cerca de
90 e poucos atos que assinei, nestes últimos dias, criando
45 novos sindicatos e alterando a base de OUtroSI tantos.
Ao longo desses dois anos, o Ministério do Trabalho deu
vida, no plano legal, a mais mil novas organizações sin
dicais. Poderia sentir-IDe' envaídeeído, orgulhoso, mas
sinto-me, de alguma maneira, deprimido, porque .todas
essas organizações sindicais poderiam ter surgido espon
taneamente nas suas bases e, depois, comunicado, por
medida de gentílesa, o seu nascimento ao Mi.nistro. Não
haveria necessidade desse reconhecimento formal por
este Ministério. E há outras entidades às quais não pos
so dar vida, apesar da insistência dos seus organizadores.
A Confederação NacionaL dos Trttbahadoves, nas Indús
trias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico pre
tende desvincular-se da Confederação Nacional dos Tra
balhadores na IndÚl'ltria. Há um processo tramitando há
mais de um ano, no sentido de transformá-la na décima
confederação de trabalhadores e que está dependendo
de um ato do Senhor Presidente da República. Um seg
mento das; organizações sindicais de indústria entenda
que essa confederação é uma medida divisionista, 'en
quanto os metalúrgicos entendem que é uma medida na
apenae uma parcela deles. Entendo que esse assunto é
dos tra;balhadores, que deveriam decidir nas suas bases,
sem passar pelo Governo. E como chegarmos a isto? Com
o atual texto constitucional é difícil. se fosse para ele
ser mantido não precisaríamos de uma Assembléia N3I
eíonal Constituinte. Bastariam a8I mudanças, as revisões
superficiais d~ Constituição.

li: um tema que deve ser entregue a V. Ex.as Esta
Comissão deve preparar os trabalhos do grande Plenário.
Como eu disse: questões de trabalhadores devem ser re
solvidas diretamente pelos! ínteressados, Portanto, insisto
naquela sugestão que fiz, que se eliminem todas as dúvi
das que possam permanecer no futuro, mediante a in
clusão, no capítulo referente à Ordem Econômica e So
cíaâ, de um dispositivo que corresponda àquilo que se
pratica no mundo democrático e livre: a autonomia de
organização sindical.

Uma terceira questão relevante é atinente às nego
ciações coletivas. Quando o Governo preparou o seu pro
jeto referente àa mesmas, queria uma lei para o período
de transição, porque antevía as dificuldades desse per
curso. E nada melhor para atestai' essas dificuldades do
que duas míl e quinhentas greves ou três mil greves que
tivemos nesses últimos dois, anos. Queria uma lei para
também um 1aboratórío para uma nova legislação no fu
turo, mas que tornasse essas negociações, inevitáveis .e
este período de transição, que de alguma maneira fosse
para que ela. tivesse uma configuração lógica, ao invés
importantes" mais flexíveis e reorganizasse a legislação
dos três diplomas legais que hoje possuímos: a CLT, en-

tre os arts. 611 e 625; a Lei n.O 4.330, mutilada pela
Constituição de 1967 e pela sua Emenda n.? 1, de 1969;
e o Decreto-Lei n.O 1.632, de 1978, um único texto orga
nizado de forma tal que o processo de negociação Se
iniciasse com a convocação das assembléias, que as nego
ciações caminhassem, fluíssem de maneira espontânea e
natural ,e, se porventura se chegasse a um impasse, às
partes fossem apresentadas três alternativas. A alterna
tiva clássica, do dissídio coletivo, a arbitragem, que seria
algo a ser ínícíado, uma prática a ser desenvolvida, e,
finalmente, a greve. Mas é claro que, como projeto do
Governo, não do Ministério do Trabalho, mas do Gover
no, elaborado em grande parte no Ministério do Traba
lho, teria que se conformar com os limites impostos pela
atual Constituição. O nosso objetivo continua sendo esse
e apenas este. Uma legislação para o período de transí
ção, com a consciência de que a A'8sembléia Nacional
Constituinte pode alterar tudo isso que aí está, mas com
a consciência, também, de que a conclusão da Assem
bléia Nacional Constituinte não significa aprovação de
uma nova legislação, e que para a obtenção de uma nova
legíslação, relativa às negociações coletivas, ao direito
de greve e à organização síndtca), poderemos experimen
tar, tanto uma demora de semanas ou de meses, como
também de anos. Tenho comigo, da Co:rni.ssão de Cons
tituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, com publi
cação autorizada pelo Sr. Presidente, um avulso do Pro
jeto n.o 1.471, de 1949, com as emendas do senado, regu
lando o direito de greve, na forma do art. 158 da Cons
tituição Federa.l. Este avulso foi remetido pelo Deputado
Ulysses Guimarães, que à época tinha um escritório na
rua Quintino Bocaiúva, em São Paulo, ao Sindicato dos
Trabalha.dores da Indústria de Fiação e Tec'elagem, de
Porto Feliz, onde eu era advogado. li: a Lei n,o 4.330, de
1.0 de junho de 1964; a tramitação foi de 1949 a 1964.
E nesse longo interstício vigorou o Decreto-Lei n.O 9.070,
que reprimia de forma mais feroz o exercício da nego
ciação e da greve. Decreto-Lei n.o 9.070, de 1945 que vi
gorou até 1964. Portanto, devo consíderar todas essas
possíbílídades, todos esses ríscos, e os srs, Constituintes,
com a experiência que têm, sabem como é dificultosa a
tramitação de um projeto, especialmente dos mais polê
micos.

Finalmente, já que me referi à questão da organiza
ção sindical, do direito, de greve, das negociações cole
tivas, onde um capítulo é o díreíto de greve, quero me
referir um pouco à Justiça do Trabalho, que será tema
de debates na Assembléia Nacional Constituinte.

Por que a Justiça do Trabalho é tão fundamental?
Porque ela está encarregada, como justiça especializada,
da conciliação e do julgamento dos conflitos individuais
e coletivos, que se contam aos milhares. 03 conflitos in
dividuais são centenas de milhares. E os conflitos coleti
vos não sei se ultrapassam de um milheiro os que chegam
à Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho decide a
questão coletiva, o conflito coletivo, exercitando o seu de
nominado poder normativo, que tanto decide matéria eco
nômica, como também matéria exclusivamente jurídica.
É preciso que se renda homenagem à Justiça do Traba
lho. Ela se antecipou ao Congresso Nacional numa série
de questões importantes para os trabalhadores. Por exem
plo, a estabilidade à empregada gestante, texto constitu
cional de 1946. Jamais regulamentado. E se me perdoam,
aqui, a falta de modéstia, apenas para um registro foi
este advogado quem suscitou a questão da instabilidade
da gestante diante do Poder Judiciário e reclamou pela
sua estabilidade, com aplicação, através de jurisprudência
construtiva, do texto constitucional. E depois de uma ár
dua batalha, essa estabilidade foi admitida. Mas, como
não está na lei, a questão se renova, anualmente, em cada
negociação coletiva. E esta estabilidade varia: ora é de
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sessenta dias, após o retorno ao trabalho, ora é de noven
ta dias, ora é de um ano, Uma questão menor, onde o
Poder Judiciário se antecipou ao Poder Legislativo; a
obrlgatoríedade de entrega, pelo empregador ao emprega
do, quando do pagamento de um envelope de pagamento
d'scrímínando as importâncias pagas e os descontos efe
tuados. Medida de excepcional significado para o traba
lhador, porque, se as grandes empresas são organizadas,
o mesmo não acontece nas micros, nas médias e nas pe
quenas e eu me cansei de ver empregador efetuando paga
mento, apontando as contas do empregado num canto de
papel usado para embrulho, E fui buscar no Código Civil
a inspiração para obtenção da regra normativa, que vem
se repetindo desde 1968, talvez, ou 1970, sem a providên
cia legislativa, que a tornaria obrigatória em todo o ter
ritório nacional. E poderia seguir enumerando as cláu
sulas que a Justiça do Trabalho passou por reconhecer,
fazendo com que uma negociação coletiva, nos dias de
hoje, ou uma sentença normativa, seja constituída de
cinqüenta, sessenta ou setenta itens, As mais modestas
negociações, com vinte e cinco ou trinta itens. Eu falo
muito à vontade, porque e tenho aqui, como Relator, um
eminente dirigente sindical e, no plenário, vários outros
homens que têm militado na questão sindical. Mas a Jus
tiça do Trabalho, em que pese o seu gigantesco esforço,
enfrenta problemas. Há um único Tribunal Superior do
Trabalho para todo o Pais e que se transforma, de órgão
judicante, da maior importância para a ordem econômica,
para a estabilidade social, se transforma num gargalo, on
de um dissídío coletivo, em grau de recurso, às vezes se
retarda durante meses e até mais de um ano. Freqüen
temente, uma eategoría inicia uma negociação e a do ano
anterior ainda não foi solucionada, porque a decisão nor
matíva do Tribunal Regional aguarda o julgamento do
recurso impetrado por uma, ou por ambas as partes. E
não é apenas essa questão que a Constituinte precisa exa
minar - é reivindicação dos Ministros que o seu núme
ro sej a fixado pelo rpróprto Tribunal - mas é também
a questão da limitação ou não, ou especificação, ou deta
lhamento do poder normativo, Qual o limite desse poder?
Há quem defenda que a Justiça do Trabalho não deve
decidir sobre matéria econômica. Há quem entenda que
as questões econômicas devem ser circunscritas ao Tribu
nal Regional do Trabalho, que decide rapidamente e cuja
decisão deve ter eficácia instantânea e não padecer dos
problemas de um recurso nem ficar sujeita a um efeito
suspensivo, embora este seja matéria de lei ordinária, e
não é tema constitucional. O duplo grau de jurisdição é
tema constitucional, o efeito suspensivo não me parece.

Em matéria de lei ordinária, há projeto do Governo
no Congresso para Iímítar a eficácia do efeito suspensivo
a sessenta dias. A solução pode ser de outra natureza.

As principais questões. a meu ver, são quatro. Muitas
outras podem aqui ser ventiladas, mas a Constituição já
proibe a discriminação em função do sexo, da religião e
da raça. Há um elenco de garantias na Constituição vi
gente. Poderíamos até tratar disso. Por exemplo, quanto
ao salário mínimo a Constituição é bastante mínudente,
diz que é o salário capaz de satisfazer, conforme as con
dições de cada, região as necessidades normais e as da
família de um trabalhador.

Parece-me que o problema enfrentado pelo salário
mínimo tenha nascimento na falta de precisão do texto
constitucional. Essa questão prende-se muito mais a pro
blemas gerais da economia. A Constituição já fala na proi
bição de diferença de salários e de critérios de admissão
por motivo de sexo, cor e estado civil, embora tenhamos
que reconhecer que isso contínua acontecendo em algu
mas regiões mais do que em outras, mas é um problema
a ser combatido. As mulheres, especialmente, têm desen-

volvido uma campanha muito forte e eficiente contra as.
discriminações de que padecem.

A Constituição fala na integração do trabalhador na
vida e no desenvol~imento na empresa, com participação
nos lucros, e excepcionalmente na gestão, segundo for esta
beleeído em l~i. ~ssa participação nos lucros é previsão
de text,? constrtuoíonal desde 1946. Se nao foi regulamen
tada, nao deve ser descaso do Legislativo que deve enfren
tar problemas objetivos, concretos, reai~. Posso até dizer
aos 8,rs. que há u~ ...projeto, cuja divulgação não me foi
autorizada, mas existe _um projeto; En~endo também que
um P?UCO de ~ebate nao faz mal a saude, pelo contrário r

n?s aluda mu;tto, porque estou aqui para recolher subsí
díos, para me informar e também para aprender. Considero
encerrada a ll?m~a exposiçao, colocando-me à disposição
dos f!3r~. Oonstâtuíntes para as perguntas, questionamentos,
oposrçoes e crítícas que considerarem necessárias, Agra
deço profundamente a atenção com que fui distinguido.
(Palmas.)

O aR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr. Presi
dente, quero levantar uma questão de ordem: temos agora
a posse de dois Ministros, e um deles é meu conterrâneo.
Fomos. colegas ~e Governo no Governo Tancredo Neves,
em Mmas _Geraís, Trata-se do Ministro Ronaldo Costa
Couto .Entao, pe,\<o y. Ex1l. e ao nobre Relator que me seja
perJ:l?ltlda...prererêncía nas colocações ao Sr. Ministro Almir
P~lanotoo, mesmo porque não tenho perguntas a fazer
S~n:: o mais breve e objetivo possivel. E, em seguida, pedi~
rei Iícença para !T;le retírar, porque quero, neste momento,
prestar rnínha solfdaríedada e o meu apoio ao companheiro
de tanto tempo.

O SR. PRESIDENTE (GeraLdo Campos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, caro Ministro, talvez eu vá falar mais
da Sub.co~issão para o Ministro do que do Ministro para
a Oomíssâo.

Valeu a pena lutar contra a ditadura, principalmente
contra o plano estabelecido e urdido pelos homens da
economi~ implantad~ a partir do golpe de 1964. Foi penoso
para muita gente. Nos mesmos nos encontramos pela pri
meira vez no ABC, na resistência. Mais tarde, nos encon
tramos como Secretário de Governo. V. Ex.a, do ínclito
e honrado Governador Franco Montara e eu tendo o pri
vilégio de servir a Minas Gerais, no 'Governo Tancredo
N~ves. Assisti2?os e lutamos contra a discriminação de
díversas maneiras e facetas, mas talvez a mais odienta de
todas tenha sido a da integração de um projeto bem urdido
para depreciar o valor da mão-de-obra, a diminuição da
remuneraçao ao trabalhador, casado com a repressão mais
brutal, mais truculenta e, ao mesmo tempo, "mais inteli
gente", porque a inteligência foi usada, inclusive, para fazer
esse casamento.

Em Minas Geatis, nobre Ministro, em 1964, a Assem
bléia Legislativa se antecedeu ao Ato Institucional n.O 5 e
cassou três Deputados por um crime de origem terrivel
pecado original. Eles eram oriundos da classe trabalha~
dora, tinham esse ponto em comum: Sinval Bambirra
Clodomir Riane e o famoso Dazinho. Foram cassados, pre:
sos e torturados. Clodomir Riane ficou preso cinco anos
e seis meses. Após esse período, disseram-lhe que fora
um engano lemantável, não havendo qualquer acusação
contra sua pessoa. Sinval Bambírra, entre outras torturas
sofreu a famosa do telefone, ficando surdo, com tímpano~
estourados, em função dos tapas que levou, porque, em
suas declarações, foi sempre enfático, firme e demonstrava
que sua atuação era apenas em favor do trabalhador. Dazi
nho esteve hospitalizado, depois que saiu da cadeia e
perdeu muito da sua força e do seu ímpeto porque o sofri
mento foi muito grande.
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Por que estou recordando tais fatos? O que tem isso
a ver com a presença do Ministro e com esta Subcomissão?
É para mostrar que tudo isso foi urdido, planejado, estu
-dado, visando a objetivos específicos. Não foi feito apenas
por alguns delegados de formação distorcida e com algu
mas psicoses. Havia antes, atrás dos bastidores, alguém
que planejava tudo isso. Para quê? Para roubar, dilapidar
o salário do trabalhador.

Quando Secretário do Trabalho tive oportunidade de,
colhendo dados do Ministério do Planejamento, constatar
um fato terrível: de 196Ü' a 1980, enquanto a economia
'cresceu 396% - disse isso, outro dia, nesta Subcomissão
e repeti que esse crescimento é de provocar inveja até
em japonês -, o poder de compra do salário mínimo
ba~ou 40,1 %. Não conheço, na humanidade, um furto
~alOr do que _esse e para fazê-lo foi preciso que se plane
jassem cassaçao de Deputados, prisão de sindicalistas, tor
turas e outras práticas inaceitáveis.

Sr. Ministro, não há calvário que não traga a ressur
reição. E estamos vivendo um momento. A nossa luta,
muito grande, às vezes, até nos impede prelíbar, de nos
alegar com esse momento de ressurreição. Esta Sobcomis
são, posso testemunhar a V. Ex.a, vem debatendo os direi
tos do trabalhador de uma maneira consciente. Posso afir
mar, já antecipando um veredito desta Subcomissão, que
aqui se trata do direito do trabalhador, do direito do fun
cionário público, com generosidade, com acuidade e com
coragem. Ainda não tivemos nenhuma votação no qU6
tange a algum assunto, mas posso garantir a V. Ex.a que
tem o direito de saber disso até antes de nós, porque mili
tou, lutou muitos anos desse lado. Tenho quase a certeza
de que V. Ex.a nunca advogou do lado do patrão. Tenho
a impressão, para não dizer a certeza, de que V. Ex.a não
perdeu um momento de luta, em todos os fronts, a partir
de 1964, em São Paulo. Pude testemunhar alguns deles.
Por esse fato, V. Ex.a merece esse privilégio.

Aprendi a admirar esta Subcomissão a partir do seu
Presidente e do seu Relator. O Presidente, lutador da fron
teira do funcionalismo, tem uma enorme tradição de luta
e, por isso, mereceu o respeito do povo do Distrito Federal
no seu mandato. E cada Constituinte aqui, tem reafirmado,
a cada momento que esta Subcomissão é para preservar o
direito do trabalhador e do funcionário público. Por isso,
V. Ex.a que tem esse pensamento e, hoje, deixou o seu
Ministério para .vír deixar aqui o seu depoimento, tenha
também, nos seus momentos de afazeres e de sofrimentos
um momento de alegria, pois está nascendo um novo
Brasil, que começa aqui nesta Subcomissão. Aqui se fala
no direito de greve sem restrições. Direito de greve num
capitalismo democrático é problema entre o trabalhador
e O patrão, de mais ninguém. Fala-se, nesta Subcomissão,
dessa maneira, com desassombro, nos direitos de organi
zação, na liberdade de organização dos trabalhadores. Nes
ta Subcomissão, tenho testemunhado e aprendido, com
todos os meus companheiros, generosidade. E é disso que
a sociedade brasileira precisa para a construção da nova
Pátria. Definiu para todos nós o nosso nunca muito pran
teado Teotônio Vilela, nosso companheiro do ABe, estive
mos lá juntos, escondendo-nos na igreja e até na sacristia,
enquanto os helicópteros do Exército, queimando gasolina
do povo brasileiro, com metralhadoras em tripés, ameaça
vam os trabalhadores e os políticos que lá se encontravam
resistindo, definiu, repito, Teotônio Vilela, certa vez:
"Pátria, meus amigos, deve ser pai e mãe. Se somos filhos
do mesmo pai e da mesma mãe, somos uma fraternidade.
Se não ~omos uma fraternidade, ternos que trabalhar para
construí-Ia".

Nesta Subcomissão, Sr. Ministro, - presto o meu tes
temunho a V. Ex.a- - trabalha-se diuturnamente para se
construir a. Pátria e a fraternidade.

- Com a desculpa por ter me alongado- mais do que
devia, e com a desculpa de falar aos colegas o óbvio, mas
queria dar este depoimento a V. Ex.a é que peço licença
para me retirar e dar o meu abraço a um outro homem
que, na época da ditadura, também resistiu e lutou.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Diria a V. Ex.a , na
medida em que estará presente, e eu permanecerei neste
Plenário, que transmita o meu abraço a esse grande com
panheiro, que é o Dr, Ronaldo Costa Couso, que assume
o Ministério da Casa Civil e também ao ilustre Deputado
que assumirá o Ministério do Interior, em sua substítui
ção. Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a
palavra o ilustre Constituinte Mário Lima.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - Queria dizer poucas
palavras ao ilustre Ministro e aos meus pares desta Sub
comissão.

Inicialmente, diria ao Sr. Ministro que os trabalha
dores deste País estão entendendo a importância do
momento. A nossa subcomissão e os diversos partidos
representados na Constituinte tiveram a felicidade e a
competência de indicar, para integrantes da subcomissão,
Constituintes que têm demonstrado sensíbílídade, afini
dade e compromisso com os trabalhadores no dia-a-dia
dos nossos trabalhos. Não percebi, até hoje, nos pronun
ciamentos, no posicionamento dos companheiros da sub
comissão nenhum que parecesse contrário ou insensível
à realidade do momento.

Sr. Ministro, a sua participação nesta subcomissão é,
antes de tudo, a contribuição não de Ministro de Estado,
mas de um advogado militante que, durante 27 anos,
aprendeu no dia-a-dia. Conheci, na minha já longa car
reira de dirigente sindical, alguns advogados, que nós
sindicalistas chamamos de advogados sindicalistas, porque
há o advogado trabalhista que trabalha para ganhar
dinheiro, defendendo hoje o patrão e amanhã o empre
gado, mas sem o comprometimento com a justiça social,
é o mero manejador da lei. E há o advogado sindicalista,
que é aquele que se preocupa mais em dar ao conflito
uma solução humana do que ganhar dinheiro. Citaria
dois nomes ligados à minha terra: o advogado Walter da
Silveira, que militou e morreu, na Bahia, a;o lado dos
trabalhadores e, coincidentemente, o pai de um compa
nheiro nosso deste Plenário, o pai do Constituinte Domin
gos Leonelli, o advogado Dante Leonelli, que admito que
V. Ex.a tenha 'conhecido, porque fez sua vida profissional
no Estado de São Paulo.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Foi meu amigo,
advogou em Santos.

-O SR. RELATOR (Mário Lima) - Digo, sem nenhum
receio e até sem a preocupação de que alguém ache que
estou lisonjeando V. Ex.a Incluo o nome de V. Ex.a entre
os nomes desses advogados que têm aquela preocupação
de resolver os conflitos, mas dedicando-se ao trabalhador.
De todas as suas afirmações, fica difícil pinçar a mais
importante. Estou sempre aprendendo, vi em sua palestra
uma seqüência de ensinamentos e, de todos, destaco um,
justificando porquê. Quando V. Ex.a diz que o "desuso
não revoga a lei", temos na memória que. nos idos de
1962, quando João Goulart, o grande brasileiro, assumiu
a Presidência da República, as leis que permitiam inter
vir, violentar os sindicatos caíram em desuso, mas não
foram revogadas. Coincidentemente, tivemos à frente do
Ministério do Trabalho um homem público do seu Estado,
o valoroso e querido, então Deputado, Almino Afonso
que hoje é vice-Governador. E tivemos a liberdade qu~
temos hoje. Não houve mais intervenção nos sindicatos.
Dirigente sindical não foi punido, não foi destituído, não
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foi afastado, mas as leis não foram revogadas. O Decre
to-Lei n.o 9.070, que, na prática, inviabilizava o texto
constitucional, continuou vigindo. E viria o golpe militar
de 1004, mergulhando este País numa longa noite de
ditadura, e vimos o que houve.

Hoje, sou presidente de um sindicato, Sr. Ministro,
que sofreu, nos últimos 20 anos, três intervenções, e seus
dirigentes, além de destituídos, demitidos do emprego,
foram presos e alguns torturados. E, por isso, acho que
de tudo de importante que V. Ex.a disse aqui deve ficar
na nossa mente, na mente dos Constituintes que compõem
esta subcomissão, essa dura realidade. Nós temos que
continuar lutando, para melhorar as condições de traba
lho, melhores acordos coletivos, mas não podemos nos
esquecer de aproveitar este momento em que a Nação
está sensível, para criar uma nova legislação que elimine,
de uma vez por todas, esses diplomas que permitem que
haja violência contra os trabalhadores.

E para concluir, queria ressaltar a posição que V. Ex.a
assumiu nos últimos dias, neste País, quando parecia que
o País ia se conflagrar, que um golpe militar era iminente,
só porque havia greve de bancários e de marítimos, e
uma provável greve de petroleiros. Em setores do próprio
Governo, do nosso Partido, o PMDB, ao invés de recor
rerem à mediação do Ministro do Trabalho, que tem
mostrado, durante dois anos, que age com moderação,
mas com firmeza, apelou-se para as Forças Armadas.
setores do Governo, do PMDB, fizeram isso, porque acha
vam que o Ministro do Trabalho não reprimiria os tra
balhadores. E o Ministro, mesmo se expondo, fez uma
declaração que ficará na História. Disse S. Ex.a, quando
se falou em intervenção nos sindicatos: "Esse crime não
será perpetrado com as minhas impressões digitais".
Naquele instante, o Ministro punha em jogo o próprio
cargo. E sei que alguns setores duros do Governo ouviram
essa declaração.

Mas foi esta declaração, Sr. Ministro, que talvez tenha
impedido que houvesse greve na Petrobrás, não foi medo
de tanque nem de canhão, porque achamos que o tanque
e o canhão devem ser usados para defender a soberania
deste País, e não para obrigar os trabalhadores a aceita
rem uma direção da empresa ainda da ditadura, que não
respeita e não considera os trabalhadores. E V. Ex.a viu,
naquela reunião memorável, no Ministério do Trabalho
no Rio, como os dirigentes da Companhia se comportaram.
Não fora a presença de V. Ex.a naquela reunião, ela talvez
não teria nem começado. Só houve a reunião num clima
de respeito porque V. Ex.a estava lá, e sua autoridade
prevaleceu.

Por isso, gostaria de destacar para os meus compa
nheiros de subcomissão. Eu acho que a grande tarefa
que temos, agora, é construir uma legislação, como disse
o Sr. Ministro, que dê, de maneira clara, a autonomia
sindical; que dê, de maneira clara, o direito de greve,
não aquele direito de greve que nos deu a liberal Carta
de 1946, que, no seu art. 158, dizia claramente: "É reco
nhecido o direito de greve, cujo exercício a lei. •. ". Esta
vm-gula e o resto ínvíabílísararn o direito de greve.

Como disse o 'ministro, de 1946 até 1964, o famigerado
Decreto n.O 9.070 funcionou. E, de 1964 para cá, a Lei
n,o 4.330. Na prática, inexiste direito de greve neste País.
Hoje existe direito de greve porque a lei está em desuso,
mas não deixou de vigir.

Então, Sr. MLnistro, de tudo o que o Senhor disse, como
dirigente sindical, eu tiro esse trecho do seu pronuncia
mento como o mais importante: "A grande tarefa de quem
tem qualquer responsabilidade nos destinos da classe tra
balhadora deste País é inserir na Constituição textos claros

e objetivos, onde a organização sindical, onde a autonomia,
a desvinculação total do Estado e o direito de greve não
comportem adjetivações, com manobras que os inviabilí·
zam",

A greve traz desconforto à população, se não fosse
assim não seria greve. Agora, mais desconforto tem o ban
cário, que trabalha recebendo mal e fica louco. Mais des
conforto tem o mineiro, que morre por falta de saúde.
Mais desconforto têm todos os trabalhadores. E não têm
durante poucos dias, não, têm durante dias, meses, anos e
toda a vida. Este é o compromisso desta Comissão. E
tenho certeza, pelo que tenho ouvido dos meus eompanheí
ros, que a Nação não vai se decepcionar. Haveremos de
encaminhar à Comissão Temática um anteprojeto consti
tucional onde essas coisas serão escritas de maneira clara,
de maneira a construir o Brasil de amanhã, democrático,
justo, igualitário para todos, trabalhadores, patrões, pro
fissionais liberais, todos enfim, para que realmente os bra
sileiros sejam iguais perante a lei.

Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem a pa

lavra o Constituinte Domingos Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI 

Sr. Ministro, o nosso partido, o PMDB, tem o orgulho de
dizer que, apesar da lei, conseguiu exercer, no Ministério
do Trabalho, pelas mãos de V. Ex.a, uma gestão democrá
tica. Nosso partido conseguiu aplicar, ainda que parcial
mente, o seu programa e as suas proposições, apesar de
uma legislação que V. Ex.a resolveu, politicamente, não
usar. E o movimento sindical brasileiro pode afirmar que,
no Governo da Nova República, com todos os seus defeitos
e contradições na parte que cabe ao nosso Partido neste
setor específico, no Governo do PMDB e do PFL - é
bom que se 'recorde sempre isso -, na parte que nos toca
neste latifúndio, a repressão ao movimento sindical não foi
exercida, não houve intervenção, a lei não foi utilizada
contra o trabalhador.

No entanto, meu caro Ministro, este nosso orgulho
não nos impede de, ambos, Poder Executivo e Poder Legis
lativo, PMDB no Legislativo e no Executivo, detectar falhas,
que V. Ex.a , na sua brilhante exposição, anotou bem. O
Congresso Nacional poderia ter feito, poderia ter alterado,
via legislação ordinária, determinadas leis e disposições
que facilitariam muito, desde a questão do efeito suspensi
vo até a própria lei de greve, e até a argüição de inconsti
tucionalidade, V. Ex.a lembra bem.

Poderíamos contra-argumentar, Sr. Ministro, que tam
bém, na área do Executivo, nem tudo funciona bem. O
Constituinte Mário Lima lembra que, em lugar do Minis
tério do Trabalho, foram acionadas as Forças Armadas
para resolverem uma questão do trabalho. E V. Ex.a pôde,
no máximo, resistir, uma resistência bonita, de que tam
bém nos orgulhamos. Mas permaneceu no Governo, porque
precisava permanecer, porque é tarefa nossa ocupar esse
espaço e os espaços possíveis até à última instância, até
onde for possível, e ocupá-los em nome dos interesses dos
trabalhadores. V. Ex.a tem feito isto bem.

Portanto, eu gostaria de evitar essas anotações de
parte a parte. Realmente, nós sabemos porquê. Não é
porque não existam milhares de projetos que cubram todos
os interesses dos trabalhadores nesta Casa; eles existem,
mas não andam. Aliás, é uma questão, nesta Casa, de
maioria ainda controlada pelos interesses do capital. Não
andam porque não há interesse. Não se trata de uma
falha do Legislativo. Aliás, não existe Legislativo abstrata
mente. Nesta Casa estão representados interesses contra
ditórios, alguns, às vezes, imobilizam, outros são vencidos
explicitamente, outros, às vezes, não conseguem nem andar.
E as derrotas se dão mais por omissão, até, do que por
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explicitação. Os interesses do capital não precisam, muitas
vezes, dizer que não querem, basta impedir que a coisa
ande, impedir a tramitação. li: muito mais fácil do que se
expor e dizer que é contra. E vamos assistir esse embate,
ainda, na Constituinte.

Mas, a Constituinte é um momento raro na vida nacio
nal. Ela nos dá a oportunidade de expor as fraturas e ten
tar suturas, num processo mais rápido, com o olho desta
Nação mais atento. E isto, talvez, nos ajude a consertar um
texto legal, um texto constitucional, que regule de maneira
mais democrática as contradições de classes e a própria
luta de classes.

E nesse sentido Sr. Ministro Pazzianotto, eu tinha
duas'formulações a' fazer: uma sugestão política, que
creio que atende em parte o movimento sindical, atende
à grande parte dos representantes dos trabalhadores nesta
Casa, dos partidos ligados ao trab.alho, grande parte d<?
meu partido, no setor em que se liga ao trabalho, que e
o de fazer de V. Ex.a um portador de um apelo, de uma
mensagem de nossa parte, no sentido de sugerir ao. Pre
sidente da República que suste, durante a elabo~aça? da
Constituição, durante o período em que estamos díseutíndo
a Lei Fundamental, o envio a esta Casa, e impeça, se
possível, a tramitação no Con.gresso Nacional, que está
funcionando em caráter exeepeíonal, porque o fundamen
tal, hoje, é a Constituinte, de legislação ordinária, prin
cipalmente no que se refere à lei de greve, às negociações
coletivas já que o Governo, mandando para o Congresso
uma lei, 'hoje, tem que fundamentá-la, tem que balisá.-la,
tem que se limitar à Constituição atual. Não tem sentido,
portanto usar a roupa velha da Constituição, usar o pano
velho pa~a fazer uma roupa nova de uma legislação que
deverá surgir - se surgir -, se esta Constituição não for
completamente autoaplicável - com um tecido novo, com
os elementos novos de uma nova Constituição. Esta é a
sugestão política que eu faço a V. Ex.a Creio que o Con
gresso Nacional, que a Assembléia Constituinte, que a
atuação do movimento sindical, que a grande maioria
das representações dos trabalhadores - que no caso é o
que interessa mais -, preferem confiar no senso demo
crático de V. Ex.a, que se tem contraposto à legislação
atual, no que ela tem de mais perigoso contra o movi
mento dos trabalhadores, do que legitimar, talvez, uma
lei baseada numa Constituição que se está extinguindo,
que estamos substituindo.

Não quero discutir o texto da lei de greve, do que
já existe, o que já foi publicado, até porque discordo.
Não quero também discutir. Quero evitar a discussão a
esse respeito. Quero adotar para esta. questão, aliás, uma.
postura, ontem enunciada aqui pelo Constituinte Paulo
Paim, muito competente em relação à questão da Con
venção 87. A nova Constituição não depende da Conven
ção 87 para ser escrita. Devemos discutir, para a nova
Constituição, as questões substantivas, da unicidade sin
dical ou do pluralismo sindical, independente da Con
venção 87. E soubemos que o Senado suspendeu a trami
tação, em boa hora, desta convenção. E preferia, também,
suspender a discussão, de seu conteúdo, neste instante,
para nos concentrarmos nisto: na elaboração da nova
Constituição. Esta é a sugestão política.

A pergunta, Sr. presidente, que eu queria fazer ao
Ministro, já que S. Ex.a. falou a esta Casa hoje, opinou
e cobrou como cidadão, exercendo, portanto, plenamente
o seu direito, e nos deu luzes, inclusive com a sua expe
riência de advogado, é ao advogado Almir Pazzianotto
que eu gostaria de perguntar, aborrecendo mais uma vez
esta subcomissão, que já me viu tratar desse assunto por
mais de uma vez, mas, necessitado de apoio para uma
batalha que imagino que, nesta Comissão, será tranqüila,

mas que, após, encontrará mais dificuldades, quanto a
um conceito que estamos lutando para introduzir na nova
Constituição, que é o da criminalização de alguns ilícitos
no trabalho. A idéia é muito simples - V. Ex.a é um
homem que trabalha com fórmulas claras, diretas e sim
ples: se um operário rouba uma chave de fenda da indús
tria, além das comissões trabalhistas e econômicas;
é demitido por justa causa. Ele não recebe, portanto,
uma série de vantagens que normalmente receberia, é
penalizado economicamente - o patrão, se flagrar o furto,
chama o delegado de polícia e o prende imediatamente.
Ele paga também com a sua liberdade. A propriedade,
portanto, tem a proteção pronta do Código Penal. Já
aquele mesmo patrão que ontem prendeu um operário
porque roubou uma chave de fenda, amanhã decide, ao
invés de pagar o salário de 1.000 trabalhadores, investir
naquilo que seria o pogamento no open market. na espe
culação financeira, no jogo do mercado, ou comprar uma
nova máquina, que seria mais cara daqui a dois dias,
transformando, portanto, o seu salário em um superlucro.
Não paga aos trabalhadores. Se apropria de um valor já
realizado, porque o salário é uma mercadoria, é a força
do trabalho e, portanto, um valor já realizado. O salário
já compõe esses pires e essa xícara, já se materializou,
na medida que ele é parte de coisa realizada. O patrão
se apropria desse valor já realizado. E o que lhe acon
tece? O trabalhador vai à Justiça do Trabalho, queixa-se,
move uma ação, e o capital tem uma justiça especial,
não tem uma delegacia de polícia, tem uma justiça espe
cial para julgar o seu crime, que é a Justiça do Trabalho,
onde ele leva 1: 2 anos, e o máximo que acontece, se
condenado for, e ter que devolver aquilo que roubou com
correção monetária, pouco importa, apenas devolve ~quilo
que ele roubou.

A pergunta que faço, nobre Ministro, nobre advogado
Almir Pazzianotto, é se V. Ex.a considera correto que a
nova Constituição considere como crime a ser apreciado
e incluído no Código Penal a apropriação de salário.
O trabalhador terá o direito, como o patrão tem, de recor
rer à polícia para proteger um valor essencial da sua
vida? Se, para o patrão, a propriedade é protegida pelo
delegado policial mais próximo, por que, para o traba
lhador, aquilo que é mais essencial, ainda, para a sua
vida do que a propriedade privada, não lhe é, tambem,
assegurado?

Pedindo desculpas pelo alongamento do meu pronun
ciamento, era o que eu tinha a dizer ·ao Sr. Ministro.

O SR. ALMm PAZZIANOTTO - Sr. Constituinte
Domingos Leonelli, vou-me permitir, aqui, um breve inter
valo para um registro que devo fazer a V. Ex.a e a este
Plenário.

Tenho o orgulho e a honra de ter sido amigo do seu
pai, que foi um gigante como Advogado trabalhista, um
dos mais notáveis, um dos mais corajosos, um dos mais
completos. Não sei se a cidade de Santos já perpetuou a
sua memória numa de suas ruas, se isso ocorreu em Cuba
tão, em Santos, São Vicente. Acredito que si, porque, de
fato, o nosso Dante Leonelli, que sucumbiu durante uma
audiência, foi um herói, quando os heróis eram muito es
cassos; foi um lutador, quando a quantidade de lutadores
era diminuta, diante da grandiosidade da tarefa a ser rea
lizada.

Quando fui trabalhar para os químicos e farmacêu
ticos, saindo da minha Capivari, conheci o Leonelli, em
Santos, trabalhando para as mulheres das lavanderias,
fazendo os díssídíos coletivos, as negociações coletivas dos
mais humildes. E fazia isso com a mesma garra, com a
mesma valentia, com a mesma coragem com que defen
dia os trabalhadores mais organizados.
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Nós, advogados, temos o dever de gratidão, de perpe
tuar alguns nomes como o de Rio Branco, Paranhos, Cris
tóvão Pinto Ferraz, Dante Leonelli e tantos outros que
ficaram na trincheira do trabalhador e, na longa noite
da ditadura, eram, na verdade, as únicas vozes a defender
os díreítos postergados, 'espezinhados dos mais humildes,
daqueles que eram perseguidos da maneira mais vil, atra
vés da perseguição econômica, reduzindo o trabalhador
à fome e à miséria.

Sr. oonstítuínte, sinto, na sua presença, a presença
do grande Dante Leonelli, que nem sei se disputou algu
ma vez um mandato de Deputado, mas que se projeta,
hoje, na Assembléia Nacional Constituinte e tem quem
faça a defesa altiva, corajosa daquelas idéias pelas quais
ele lutou, transmitiu, e que V. Ex.a, com tanta galhardia,
vem aqui e impunha.

O nosso Partido fundamenta o seu programa no pará
grafo inicial dizendo o seguinte:

"A História do Brasil Contemporâneo é uma
crônica de autoritarismo e de injustiças sociais
insuportáveis."

Essa questão do tratamento desigual diante do mesmo
furto é característica, é traço marcante dessa história de
autoritarismo, de arbítrio. E quantas vezes nós presen
ciamos esse fato, não é?

Pior do que isso, Sr. COnstituinte. Quantas vezes vimos
o trabalhador, credor, humilhado em círculos oficiais pelo
devedor, o patrão? Em mesas-redondas, no velho Minis
tério do Trabalho, naquele que espero que não mais res
surja, quantas vezes eu presenciei isso: o trabalhador cre
dor, direito líquido e certo, sendo colocado em situação
de último plano, diante do empregador estelionatário, o
Estelionatário contumaz?

Relato um fato da minha vida como Secretário do
trabalho e não declino 03 nomes - peço permissão - era
Secretário e fui procurado por um grupo de trabalhado
res, dizendo que já tinha feito todas as tentativas e não
conseguiam receber os salários em atraso, de um notório
devedor deste País, um dos maiores devedores deste País.
Telefonei para o Ministério da Justiça e pedi para falar
com o Ministro da época, que não me atendeu mas, ele
gantemente, incumbiu seu Chefe de Gabinete para que
me ouvisse. Ele me perguntou:

- O que é que o Sr. deseja, Sr. Secretário?
Eu disse: - Eu tenho apenas uma pergunta, quero

saber para que serve Gov·erno? - Mas o que é isso, Sr.
secretário? Eu disse: - Não, é o. seguinte: esses homens
estão aqui para receber salários e já bateram de porta
em porta. E, pela sobrecarga que acomete a justiça, pro
cesso para receber salários em atraso não faz s~ntido. En
tão ele me disse: - Mas, e o que fazer? Eu faleí.: - Man
de~ prender. Encarreguem a policia federal de localizar
o cidadão, prendê-lo e trazê-lo à minha presença, que
ele vai pagar, esse débito.

Há um capítulo, no Código Penal, que fala dos crimes
contra a Organização do Trabalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO - Mas
é o contrário.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Ao contrário ou a
favor não importa, no caso, porque os Srs. estão aqui
para 'legislar. E não me consta que alteração do Código
Penal dependa da iniciativa exclusiva do Presidente da
República. Ele tem algumas iniciativas exclusivas, mas
essa não se inclui. É uma questão de legislação, nobre
Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO - De
Constituição.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Que é uma forma de
legislação.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO - A
propriedade é protegida pelo Código Penal.

A SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Que é uma forma
de legislação. Os srs, aqui, são a Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO 
Permita, nobre Ministro, só um eselarecímento, é que a
propriedade é protegida pelo Código Penal, porque é ...

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - O Sr. argumenta
filosoficamente, eu argumento pragmaticamente.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO 
Não. Estou tentando, humildemente, argumentar juridi
camente.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - A Constituinte con
siderar que o assunto é de hierarquia constitucional ela
assim o coloca; se considerar que não é de hiera~quia
constitucional, que é crime comum, como o crime contra
a vida, que é um dos mais violentos e ninguém diz que
vai constar da Constituição, ele faz parte do Código Penal.
O salário é propriedade do trabalhador; o Fundo de Ga
rantia é propriedade do trabalhador; a contribuição pre
videnciária é incumbência do trabalhador, encargo e ônus
do trabalhador, mas incumbência dele. Ou se coloca isso
na Constituição, e a única objeção possível seria a se
guinte: ficar uma Constituição muito volumosa, com mui
tos detalhes; ou se coloca na legislação ordinária.

Entendo, ilustre COnstituinte que atraso de pagamen
to é uma das violências mais cruéis que se praticam con
tra o trabalhador, porque ele já trabalhou no mínímo 30
e no máximo 40 dias para receber o seu salário. V. Ex.a
já percebeu que a máquina, que é máquina, que é ínsen
sível,_que é inorgânica, recebe o seu salário antes? Porque,
se nao se colocar o combustível, o lubrificante ela não
funciona; -e o trabalhador, rec-ebe o necessári~ para o
seu ?o~bustível, para o seu lubrificante, depois? E que
a maquina faz a greve independentemente de consulta,
porque, se não houver energia, não houver combustível,
não houver lubrificante, ela não funciona? Então são
coisas da obse; 'Ilação normal da vida. '

. Ora, tudo é decorrência de um ajuste que o Legisla
tívo faz como representante das várias camadas da socie
dade, da população.

y. Ex.a não quer que comente o projeto, V. Ex.a se
abste~, ~u também me abstenho, mas, no projeto das
negociaçoes coletívas e da greve, eu especifiquei que,
por falta de pagamento, a paralisação se dá em função
de um simples, comunicado ao empregador. Não há for
malidade de assembléia, de ata, de nada disso. Comuni
cam:_o senhor não nos pagou, nós vamos parar. Porque
eu nao concebo o trabalhador prestar serviço ,e não re
eeber, Estamos aqui descobrindo a pólvora.

'Agora, como fazer na legislação? Como é que se co
~oca isso na legislação? E, não só como se coloca no pro
[eto, mas como se faz para aprovar o ;projeto? Porque
são duas etapas diferentes. Uma coisa é fazer o projeto
outra coisa é aprovar o projeto. E há outra coisa ainda'
cumprir a lei. Então, como fazer isso? É uma tarefa que'
tanto não me senti fi, ela habilitado, que nem me can~
didatei, embora pretenda fazê-lo no futuro. Mas, anoto
como extremamente importante a sua preocupação com
essa desigualdade de tratamento.

O tema atual da Organização Internacional do Tra
balho e de, várías eonferêneías internaclonais ~o braba-
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lho é à proteção ao direito dos trabalhadores nas em
presas insolventes, nas empresas que entram em processo
de Iíquídação. Nós vemos freqüentemente ÍSEIO, o traba
lhador habilitar o seu crédito salarial, com alguma pre
ferência, reconheço, mas lialbilitar e sujeito às vicissitu
des de um processo falimentar, à dilapidação do patri
mônio. O que há de eseroqués internacionai-s em nosso
Pais, é uma coisa assustadora. E é preciso uma legis
lação que tenha também um caráter educativo, repres
ser, para que a massa da população assalariada não
fique à mercê de homens que se dedicam diuturnamente
a conceber formas de traudar o díreíto de tereeíros, a
inventar maneiras de causar prejuízos, sobretudo aos
mais humildes.

Essa é uma das tarefas mais nobres do Legislativo, O
capítulo relativo aos crimes contra a organização do tra
balho do Código penal de 1940 resiste, incólume há 47
anos. 'E, durante esse longo período, à medida em que
o País se industrializou, à medida em que o País. teve
a sua economia modernizada, novas formas de lesão ao
direito do trabalhador foram desenvolvidas. E é preciso
que os srs., agora, que são .~e~sladores, coloquem uma
barreira a isso, e que o JudiClano, com a consciencia das
suas responsabilidades, não faça da lei letra morta, por-.
que, quando não há mudança na lei, há mudança l~a
interpretação. E o juiz conscíente apanha o texto f~O
e o aplica a uma nova realidade, dando-lhe uma eonü
guração moderna para impedir que ocorr!'l'~ e~sas VIO
Iêncías que estimulam novas formas de vlolenCla.

O Sft. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Com a
palavra o Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Mínís
tro, amanhã, neste Pais, dia 1.0 de maio, Dia 1.0, dito
por muito como sendo uma festa do trabalhador, ama
nhã não haverá festa nenhuma para a classe trabalha
dor~. Enquanto as greves continuarem sendo julgadas
ilegais, enquanto continuarem oc?rr:~ndo fatos corqo. os
narrados pelo companheiro do síndícato dos bancarlOs,
o companheiro Augusto Carvalho, de que ainda ontem
um dirigente da entidade foi preso e espancado pela
Policia Federal e ainda diziam a ele: o senhor está apa
nhando porque é negro e é burro.

A inflação dispara, os juros sobem, a ciranda finan
ceira volta, a recessão está aí.

Talvez eu não tivesse nada a dizer para os traba
lhadores de uma forma otimista, nos atos que vão acon
tecer "por todo o País no dia de amanhã, mas graças a
esta Subcomi8'lão, pela forma, pela clareza como estão
ocorrendo as discussões e pela posição que o nobre Re
lator já tem de que, se depender dos membros aqui pre
sentes, será assegurada, quase que por unanimidade, a
redução da [ornada de trabalho para 40 horas semanais,
esta ainda, serão assegurados o seguro-desemprego, a
aposentadorla integraJ. para o homem do campo e da
cidade e, também, para os pensionistas; como foi aqui
discutida também a importância de assegurar, como uma
questão de honra, a estabilidade no emprego e o fim da
locação da mão-de-obra,

Nobre Ministro, esta Subcomissão entendeu - e é
o ponto que vou encaminhar a V. Ex.a - que tem que
haver o díreíto irrestrito de greve, o pleno direito de
greve para a classe trabalhadora. E, nesse sentido, nós,
da Subcomissão, nos debates aquí havidos, registramos
uma enorme preocupação com o projeto de lei do Go
verno no que tange à lei antígreve.

Começo no art. 11, onde diz que, por exemplo:
"Cessando a vigência da convenção ou acor

do coletivo, os direitos, e obrigações por ele ge
rados não se incorporarão aos contratos indivi
duais de trabalho,"

Isso nos preocupa porque, no meu Estado, em Ca
noas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, os qüinqüênios
que foram assegurados em dissídios, hoje são assegura
dos também nos contratos individuais. Nos preocupa o
art. 23, que diz que "A direção das entidades sindicais e
os grevistas poderão ter penas civis;' e, mais à frente
fala, ainda, "COnsiderando atos como bloqueios". No ar
tigo 24, n,O 3, diz que "legaliza a dispensa por justa cau
sa". E o art. 27, no nosso entendimento" dá poderes para
que o empregador comece a contratar milícias particula
res, para reprimir o movimento dos trabalhadores. O art.
30 dá poderes à díretoría para decidir se a greve deve
continuar ou não. O art. 30 diz o seguinte:

"Art. 30. A greve cessará por conta das
partes, por deliberação da diretoria da entidade
sindical ou pOT decisão da assembléia,"

Entendemos que diretoria nenhuma tem poderes. para
terminar com a greve sem a decisão da assembléia geral,
ou por decisão da Justiça do Trabalho.

Finalizando, Sr. Presidente diria que ainda as cate
gorias essenciais estão mantidas no projeto de lei do
oovemo, abrangendo desde os bancários, assistentes mé
dicos, compensação, produção, remédios, combustíveis,
etc.

Com relação aos funcionários públicos, gostaria de
lembrar ao companheiro Domingos Leonelli que a minha
argumentação - é por isso que levantei o projeto, e as
sãm eu o expus - baseia-se no mesmo principio que
V. Ex.a colocava, que o nosso pedido a esta Suhcomissão,
amplamente aqui debatido, é de fato, não que se discuta
item por item, mas é baseado nesta argumentação. E por
entedermos que o direito de greve deve ser irrestrito e que
eu apenas quero complementa ro encaminhamento e
que o Minis,tro interfira dentro do possível- assim eu di
ria - para, que o Governo não encaminhe esse projeto de
lei de greve ao Congresso, ou se já o encaminhou, dentro
do possível, que o retire, e deixe que a Assembléia Nacional
Constituinte o consagre ou assuma a responsabilidade de
a greve ser ou não um díreíto da classe trabalhadora.

O SR. ALMIR PAZZIANTI'O - Quero agradecer ao
ilustre companheiro sindical, Constituinte Paulo Paim,
pela sua intervenção ·e dízer do grande respetto que
tenho pela sua ação como dirigente sindical, cujas habi
lidades acompanho; e se não fosse uma ação reconhe
cida e prestigiada pelas bases - V. Ex.a faz jus a este
tratamento - não teria sido eleíto de forma tão expres
siva. Oabe-lhe, efetivamente, como Constituinte, como
f'arlamentlU', que não desvestiu a roupa de dirigente sin
dical, ficar na defesa dos princípios nos quais acredita.

Entretanto, há um pequeno reparo a fazer, que é a
demonstração de quanto o Ministro do Trabalho e o
Governo prezam a Assembléia Nacional Constituinte. Esta
Assembléia Nacional Constituinte não pede nada ao Go
verno. Essa é uma colocação equivocada e que, certa
mente, não tem o beneplácito dos seus Pares. Não há
por que pedir. A Assembléia Nacional COnstituinte de
cide, ela é o poder maior, ela pode fazer táoula rasa dos
direitos, adquiridos; talvez não o faça por apego aos prin
cípios gerais do Direito, a tradição, a história, a neces
sidade de que o Direito tenha um embassamento e uma
consolidação que permitem que resista mesmo às mudan
ças de regime, às mudanças de Gov·erno, no que tange
às questões esseneíaís do cidadão e à própria organização
do Estado. Mas a Assembléia Nacional Constituinte não
pede, ela dispõe. Esta contradição já me despertou a
atenção em mais de um momento.

Não quero discutir o projeto, até porque não é esta
a finalidade do meu comparecimento, como acredito que
os Srs. não queiram discutir a lei atual, que está em
vigor; porque o projeto não vigora, ele' é projeto. Pro-
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jeto da cesa não é a casa, O regime democrático v'iVie
um debate de projetos de leis e de mudanças. Porque
se a lei fosse definitiva, convocar-se-Ia o Poder Legis
lativo e, uma "Vez cumprida a sua tarefa, todos os Srs.
Parlamentares voltariam para suas casas, A 1~3i existe
para ser alterada. E há uma coisa curiosa, oonstítuínte
Paulo Paim, é que essa alteração pode ser feita de forma
indolor, pela jurísprudêncía, Ou os Sra. imaginam que
ao concluírem a Constituição, leste será um texto her
mético, erístalízado, definitivo, írretocável, virginal, sa
cro, perene? Não é nada disso. E a sua virtude maior re
sultará da capacidade de adaptar-se às mudanças obje
tívaa da socíedade, às mudanças concretas da economia
de um país em transformação permanente; se há ne
cessidade de alterações de redação de artigos e pará
grafos. Impressionei-me muito, nas minhas escassas lei
turas com o constitucionalista americano Benj amín La
tin CardoE:O, da Suprema Corte amerícana, autor do livro
institulado "A Natureza da: Função Jurisdicional", um
clássico da literatura jurídica americana, cuja Ieítura é
fascinante, tendo em vista ser uma obra reduzida. Ele
mostra como a Constituição americana resiste, porque
ela é plasmável, A sabedoria da Corte Suprema nos Es
tados Unidos está exatamente em, realizando a dapta
ção do texto, através dos precedentes, através d~ deeí
SÕeB, que uma vez adotadas passam a ser gerais, em
função das mudanças que ocorrem no pais. Ou o Brasil
de 1987 é o Brasil de 1930? A Constituição até poderia
ser a mesma, mas a Interpretação não.

Referi-me aos Srs. à questão da gestante. Que dizia
a Constituição sobre a gestante? A de 1967 repetiu a de
1946 ,e manteve-se em 1969,Só mudou o inciso e o número
do artigo, que diz o seguinte:

"O descanso remunerado da gestante antes
e depois do parto, sem prejuízo do emprego e
do salário."

O Trihunal Superior do Trabalho - e nisso ele foi
corroborado pelo Supremo Tribunal Federal entendeu que
está aí a esta:bilidalde da gestante. Na verdade, não está
escrita a palavra estabilidade. Também não está escrito
que ela não pode ser demitida. Um texto de alcance ili
mitado em função do entendimento do juiz, que vai se
nortear pelo que está ocorrendo na sociedade. A partir do
instante Constituinte Bernardo Cabral, em que demons
trei - :perdoem~me a falta de modéstia - aos Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho que havia a sístemâtíca
demissão da empregada gestante, em função exclusiva
mente do seu estado, e porque o empregador não a queria
gozando os 84 dias de licença compulsória, o Tribunal
sensibilizou-se talvez, os Ministros tívessem eonheeímen
to de situações até em suas familias, entre os seus conhe
cidos, parentes e amigos da funcionárias demitidas, e
extraíram daqui uma interpretação.

veíamoa a Constituição de Portugal, recente e 11e
volucíonáría, que o Constituinte Bernardo Oabral e todos
00 Srs. conhecem. Ela é rica em direitos para os traba
lha-dores, mas esses díreítos estão sendo ef,etivados na
Suíça, na Alemanha, na França, onde há emprego. Por
que se não houver emprego, se não houver desenvolvi
mento econômico, não há texto legal que se aplique.

Portanto, ilustre oonstítuínte Paulo Paim, recebo
com alegria e admiração as suas observações, a sua aná
lise e a sua critica. Entretanto, fico com o meu ponto
de vista, que foi produto d~ longa meditação. Não acre
dito, Constituinte Paulo Palm, que haía um erro subs
tancial nesse dispositivo do projeto, segundo o qual as
garantias eonstentes do contrato coletivo não são repas
sadae automaticamente para os contratos individuais.
~orque estou tratando de enriquecer o contrato coletivo.
Aprendi, naquela dura adlvocacia, que um dos 'graves

i'mpedimentos a uma negociação mais flexível pelos em
prsgaods é o temor ao direito adquirido, isto é, O re
passe automático da norma coletiva para o contrato in
dividual. Tomo como exemplo a participação nos lucros.
Porque ainda não descoorímos o caminho da regula
mentação da participação dos; lucros? Por que há um
temor generalizado de que, cristalizada num texto de
lei, ela não venha a ser transformada em realidade.
A empresa não tem a garantia de que todos os anos tem
lucro. Estamos vendo empresas que nascem, crescem e
quebram.

Mas, assím como ventilado pelo COnstituinte Domin
gos Leonelli, a sua sugestão da não apresentação de pro
jeto nesse momento, pelo Poder Executivo, no que se
refere à autonomia sindical, à negociação e ao direito
de greve, encerra-se por :parte de ambos e traz um com
promisso histórico muito sério. Porque a proposta gover
namental é democrática e extremamente Uberalizante,
e vem informada pela resolução, por exemplo, do Con
gresso dos Metalúrgicos de 1975, em Porto Alegre, e su
pondo que o Constituinte Paulo Paim participou dele.

O 8R. CONSTITUINTE PAULO PAIM Minha
preocupação é de que não fique uma polêmica, mas eu
poderia responder.

O SR. ALMIR PAZZIONOTrO - No Congresso dos
Metalúrgicos, de 1975, isto é, há doze anos, foram pedidas
medidas relativas. à autonomia sindical, e apoiando até
a Convenção 87, de maneira e:;pressa.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Ministro
Almir Pazzianotto, pediria a V. Ex.a apenas um minuto
só para expor o meu ponto de vista.

Por décadas e décadas nós; vimos com a tual legis
lação. O que pedimos, é que nos dêem seis meses so
mente, para termos condíções de que a nova Oonstitui
ção - e vamos trabalahar nesse sentido - para que
fique pronta em 15 de novembro, apresente para toda a
Sociedade brasileira um projeto de liberdade e autono
mia sindical, porque este é o nosso entendimento aqui
dentro, e também o pleno direito de greve. O pedido,
na verdade, é só esse.

O SR. ALMIR PAZZIONQ'ITO Anoto-o e vou
submetê-lo ao Senhor Presidente da República, dízendo
que é uma; manírestação senão de toda a Assembléia
Nacional Constituinte, mas é uma manifestação - não
sei se total ou parcial - desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGiOS LEONELLI 
Sr. Presidente, peço a: palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Oampos) - Concedo
a palavra a V. Ex.a para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DO:MINGOS LEONELLI -<

Sr. Presidente, apenas para anotar que o Sr. Ministro
fez duas obseevações que acho que são ímportantíssímas,
são fundamentais no rol de todas aquelas que foram
feitas antes. Mas, uma creio que deve advir de uma ex
cessiva v9-lorização do Minis,tro, desse Constituinte e des
ta Subcomissão. Em nenhum instante estas Subcomis
são falou em nome da Constituinte como um todo, nem
pretende fala:r, muito menos para pedir. li: evidente que
a Constituinte, apesar da redução da sua soberania, que
foi aprovada por maioria, que não foi possível realizá-la
plenamente, mas ela preservou ainda a decisão consti
tucional. E a Constituição pode decidir sobre aquilo que
lhe ameace e poderia considerar uma ameaça essa le
gíslaçâo,

A sugestão politica que fizemos - não foi bem um
p~d1do e muito menos em nome da Constituinte - é para
que evitemos a necessidade de ~r _que lutar e aprovar nesta
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Casa uma decisão constitucional. Por um acordo, por um
entendimento político, é o caminho mais curto e mais
eficaz.

Em segundo ugar, uma outra observação também inte
ligente e competente da parte do Sr. Ministro, sobre a
nossa responsabilidade, que acho que é evidente que quan
do um grupo de Parlamentares, uma Comissão até, sugere
uma medida dessa natureza ela implica num grau de con
fiança. Mas em nenhum instante os Srs. Constituintes
desta Subcomissão abrem mão da luta até da sua tradi
ção - todos aqui eu creio - do seu compromisso tradi
cional com a autonomia sindical, com a liberdade de .greve
que iremos manifestar na Constituição. Não se trata de
abrir mão disso. Não se trata de substituir nenhuma das
nossas posições. Trata-se apenas de encontrarmos um ca
minho político mais eficaz. Eram estas as minhas con
siderações. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE' AUGUSTO CARVALHO - Sr.
Ministro Almir Pazzianotto, ia reiterar também o apelo feito
pelo Constituinte Domingos Leonelli. Realmente, V. Ex.a
colocou bem clara a questão no sentido de o Poder Legis
lativo não pedir ao Governo a alteração de uma posição
já tomada. Mas acho que o. caminho do entendimento, da
discussão política, é mais curto. Tanto é que nos poupa de
elaborar um projeto de decisão que viesse a sustar um
projeto sem entrar no mérito da questão sindical ou do
direito de greve, com as críticas e as observações que pos
sam ser feitas. Mas na opinião desta Subcomissão, no mo
mento em que está discutindo exatamente estes temas,
achamos, por consenso, que este era o caminho adequado.
Realmente, era esta a questão que gostaríamos de enfati
zar, de reiterar o nosso apelo para que ficasse a cargo desta
Subcomissão a elaboração de um projeto final, até 15 de
novembro, esperamos, sobre essas questões tão importan
tes e que causam polêmica, inclusive, no movimento sindi
cal. Este movimento sindical deverá ser ouvido para que,
de forma democrática, tenhamos a formulação da estru
tura sindical e dos direitos que consideramos que sejam
essenciais, consagrados na nova Constituição.

Agora, Sr. Ministro, queria também declarar que existe
realmente, da parte dos trabalhadores, uma frustração
muito grande entre as propostas, quando da instalação da
Nova República, de mudanças, mudanças no setor sindical,
até, mudanças na lei de greve, no relacionamento de Go
verno e trabalhadores; e sabemos muito bem que o ensino
faz parte, é da responsabilidade do Ministério do Trabalho
e da sua pessoa em particular, sabendo das contradições
em que se move este Governo e das forças heterogêneas
que o compõem, e louvando esse saldo em que nesse novo
período não houve um caso de intervenção sindical, de
demissão, de cassação de dirigentes sindicais, aliás, até pelo
seu relato houve uma ampliação dentro das organizações
sindicais, aos milhares, corno foi falado.

Então, por força dessas contradições, nós continuamos
nesses dois anos com a greve, principalmente a greve que
é um tema mais em pauta hoje, no momento em que os
trabalhadores procuram recobrar as suas conquistas, con
tinua sendo tratado como caso de polícia, a despeito da
vontade do próprio Ministro do Trabalho. E vemos Forças
Armadas sendo deslocadas de sua função constitucional
para intervirem em movimentos pacíficos, movimentos le
gítimos, reconhecidos até mesmo pelo Tribunal Superior do
Trabalho, como foi a greve dos bancários, em que não hou
ve condenação, não houve decretação da ilegalidade, no caso
da greve do Banco do Brasil; enfim, há uma frustração, que
eu acho geral, nesse período decorrido da Nova República,
em relação ao que foi proposto e ao que foi praticado, não

por culpa do Ministro do Trabalho, mas como conseqüên
cia dessas contradições.

E uma questão que eu gostaria que V. Ex.a fizesse para
nós um relato, naquilo que seja a proteção dos direitos
-dos trabalhadores, que eu considero um dos pontos fun
damentais, porque tem sido colocado aqui, perante esta
Subcomissão, que os trabalhadores só têm como recorrer,
pelos seus direitos, em função da impunidade absoluta re
conhecida até por um Ministro demissionário, que foi o
Ministro da Fazenda. E este é o país da impunidade, como
essa impunidade que foi levantada pelo companheiro Leo
nelli em que o trabalhador é assaltado, anos a fio, seja no
cálculo do seu salário, no pagamento de horas extras, enfim,
uma série de direitos em que são, pura e simplesmente,
lesados; mas ele recorre ao Judiciário, por força da impu
nidade absoluta que existe, da demissão desmotivada hoje
neste País, apenas quando ele já estiver no olho da rua.

E depois um processo demorado na Justiça do Traba
lho, que tem sido objeto de discussão aqui também, mas
antes de entrar na questão do recurso à Justiça, Sr. Mi
nistro, e está na sua área, entra o problema das multas,
da própria fiscalização do Ministério do Trabalho, sobre
a atividade dos empresários, enfim, sobre a legislação tra
balhista.

Então nós vemos ainda uma certa impunidade, talvez
pela limitação' da legislação, pelas multas inexpressivas
aplicadas aos maus empregadores, que são estimulados a
pagarem tantas multas quanto forem lavradas e não elimi
nar a prática desse ilícito.

Então eu gostaria que V. Ex.a nos desse um panora
ma: o que mudou na área do Ministério do Trabalho nesse
período? E de que maneira V. Ex.a considera, mesmo não
sendo matéria constitucional, mas já que estamos tratando
dos direitos dos trabalhadores, eu considero da mais alta
importância essa problemática aí da fiscalização do tra
balho.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - V. Ex.a sabe do gran
de respeito que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua atua
ção como dirigente sindical, e como Constituinte, é desne
cessário dizer, um respeito tão grande que eu não vou refu
tar a sua opinião. V. Exa opinou sobre a situação atual,
é um Constituinte, tem todo o direito de fazê-lo e não me
cabe como Ministro, no caso, fazer qualquer consideração
que pudesse ser interpretada como uma justificação.

Reconheço as dificuldades que o País atravessa, em
questões históricas. O Constituinte Bernardo Cabral, que
é representante aqui do Estado do Amazonas, de mais de
1 milhão e meio de metros quadrados, sabe que na verdade
existe em uma área em torno de 200km, em torno de
Manaus, o mais é pobreza e onde estiver o ser humano é
sofrimento, porque a ação governamental ainda não chegou
lá. E em Rondônia, terra da' Constituinte Raquel Cândido,
que é um Estado que me encantou no primeiro contato,
e cujos interesses fui defender extrapolando de muito a mi
nha esfera de competência junto ao Banco Mundial, porque
o fator de estrangulamento do desenvolvimento de Ron
dônia é a carência absoluta de energia, e s6 com grandes
financiamentos é que Rondônia poderá obter a energia ne
cessária para que haja trabalho, para que haja emprego.
Então o País é pobre.

Sexta-feira estive numa reunião da Sudene, e tive a
honra de presidi-la, entre tantos Governadores ilustres,
inclusive do Nordeste, e me deram esta distinção, me
conferiram essa responsabilidade de presidir a reunião da

-Budene. Aprovaram-se ali 14 ou 15 projetos, com parti
cipação do Finar, alguns bilhões de cruzados para gerar
2.500 empregos diretos e, talvez, mais 10 ou 12 mil empre
goa.índíretos, empregos esses que o meu Estado gera numa
cidade como Franca, na indústria do calçado, sem que
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ninguém tome conhecimento disso, nem mesmo os cidadãos
de Franca.

Então é este País tão cheio de desigualdade, de con
tradições é dele que nós estamos falando. Nós não esta
mos fala~do da Esplanada dos Mi~istérios e ne~ do J.ar
dim América, nem de algumas elítes, porque elite existe
também no movimento sindical - constituintes me per
doem - estamos falando num Brasil complexo, desconhe
cido e contraditório, e que exige de nós, além de um sen
timento critico muito apurado, uma determinação inesgo
tável de construí-lo, porque os constrangimentos começam
lá fora no tratamento da nossa dívida, contraída para que
aqui p~ssa haver desenvolvimetno, embora nem sempre 9
dinheiro tenha sido bem utilizado. Nós estamos falando e
disso.

A responsabilidade nossa é muito mais com o País do
que com o texto formal da Constituição, porque a sua
tarefa não se esgota no texto da Constituição, há um des
dobramento da legislação e há defesa no seu cumprimento.

Não se sintam tão tranqüilos. Quem fala aqui é um
cidadão votante, eumprídor das suas _obrigações, ~ã<? ;!e
sintam desobrigados com a promulgaçao da 90nstltUlçao
em que data isto venha a acontecer. Os Srs. tem que tra
balhar é o Pais é a sua realidade, é o seu sofrimento, que
eu procuro conhecer, porque não me satisfaço percorrendo
alguns bairros da Capital do meu Estado, eu vou um pouco
mais longe.

Então, constituinte, V. Ex.a. foi ao varejo das multas.

Eu tenho procurado tratar do atacado da autonomia,
da liberdade, da atuação, da negociação, da mudança de
estilo de um Ministério de Trabalho que sempre fOI de
terceira categoria. Eu luto para que ele se transf?rme num
Ministério de primeira categoria, para que o día em que
eu não venha a ser mais Ministro, o di~ em que eu deixar
esse Ministério V. Ex.a. sabe que eu nao tenho nen~uma
pretensão ~ etern~dad;e, o Ministério tenha consolIdado
uma aposição de primeiro plano, onde raramente ele esteve.

Mas quero lembrar a V. Ex.a., como dirigente sindical,
o seguinte: quem combate com eficá?ia .as mazelas do
mundo das relações do trabalh~, e:n PTlI?el0.1ug~r, sao <?s
sindicatos. A primeira tarefa nao e d~ ~Isca~lz~çao. A Rrl
meira tarefa não é a desse funcionaTl? público ~e~Olco,
muitas vezes, que chega até a sucumbir no exez:cIclO da
sua missão, mas a primeira tarefa nao e. a do fI~C~I, do
inspetor do trabalho, a primeira tarefa e a: do dírígente
sindical. Essa é a linha de frente no combate a inJeguranç~,
na defesa da saúde vigilante contra as víolações da Ieí,
do contrato coletivó, do contrato individua~ das normas
regulamentadoras, das portarias, das resoluções, na apura
cão das reivindicações, na sua transformação n~ma pauta,
no encaminhamento das negociações. TransferIr ao _Go
vemo a primeira responsabilidade, eu me rec~: E~~ao os
sindicatos têm que ser departamentos do MimsteTlo do
Trabalho.

A primeira responsabilidade, e falo como democrata
e como portador de um cur.r~culum: não bríhante IJ?-as
honesto, a primeira responsabtlídade e dos .dITl&entes Slr;t
dicais que nem sempre vão às empresas, as fabricas, as
oficin~s, para organizarem os trabalhadores internamente.
E confiam muitas vezes. Que quase sempre, a solução do
conflito é 'o departamento jurídico, é a Justiça do Traba
lho, e o Ministério do Trabalho.

Dias atrás fui procurado por um grupo de sindicalistas
da cidade do meu Estado; vinham acompanhado o pre
sidente do sindicato para pedi um des~eI?bramento: -:
Olha, na nossa cidade nós já temos oper~rlOs em quantí
dade suficiente aqui no setor, mstalúrgleos por sínal, c
nós queremos o nosso sindicato. desmembra~o aquí do
sindicato do Luiz Carlos. ..:.... Perteítamente, está ai o pro-

cesso, coloque-o aí, vamos ver, é a função do Governo
mesmo, o trabalhador está aí. Se tivesse sido aprovada a
Convenção de 1987, os Senhores faziam isso lá no interior,
organizavam e depois me comunicavam, não me davam
nem confiança - como diz o Constituinte Bernardo Cabral
- fariam espontaneamente, voluntariamente. Mas, enfim,
tudo bem, vamos lá. Conversamos algumas amenidades.
Ao se levantarem para as despedidas, disseram: - Minis
tro eu tenho outro pedido. Eu disse: - qual é? - O
Senhor precisa ajudar a criar uma Junta de Conciliação
e Julgamento da nossa cidade. Eu falei: - Para quê? Se
os Senhores estão criando o sindicato, o sindicato é para
resolver desde logo os problemas antes que eles se enraí
zem; ou os Senhores querem só o sindicato para abrir pro
cesso na Justiça do Trabalho?

Não é verdade, 'Constituinte Paulo Paim? V. Ex.a.
conhece o problema. V. Ex.a. pode discordar porque tem
que cumprir a sua parte aí de 'Constituinte, mas a reali
dade é esta, a Justiça do Tr3ibalho existe 'em pouquísssí
mos países, ,talvez o único seja o Brasil. A grande maio
ria dos conflitos tem solução efetiva, e rápida, ,e direta,
e está ai a lei .s1ndical alemã, para demonstrar isso, a
inglesa, no comitê interno da 'comissão que representa
os trabalhadores internamente na .fábrica, e nós temos
uma semente disso nas OliPA, que são as Oomíssões In
ternas de Prevenção de Acidentes, obrigatório nas em
presas com mais de 50 empregados, e cujos integrantes,
representantes dos trabaãhadoree, pelo menos no meu
tempo de advogado, começaram a ser eleitos pelos tra
balhadores, que passaram a participar do processo elei
toral para a eleição dOB seus representantes junto às
CIPA, e que entretanto nem sempre funcionam bem.

Eu admito, compreendo e conheço, Constituinte
Paulo Paim, que temos problemas serííssímos, a própria
insuficiência econômica do trabalhador, a sua instabi
Iídade o desarma; mas o movimento sindical no mundo
antecedeu à lei. A sua ação antecede ia lei nos países
de solução legislativa, e em muitos países não há sequer
solução legislativa, só apenas solução sindical, há eted
vamente a unidade promovida pela consciência do tra
balhador, e em decorrência da unidade há uma ação
desassombrada dos síndícatos uma ação corajosa, dia
qual nós temos alguns exemplos em nosso País demons
crando que isso é possível.

Então, constituinte, eu vou procurar fazer o possí
vel, V. Ex.a. sabe disso, inclusive se a solução é legisla
tiva, nós vamos aprímorar a legislação se o País é ju
rídico formal nós temos que caminhar por aí, através
da legislação, mas não podemos colocar a legislação, a
solução legislada e a fiscaUzação da legislação, antes e
acima da atividade sindical direta.

O SR. CONSrrITUINTE AUGUSTO CARVALHO - Sr.
Ministro, ·eu me preocupo com as questões candentes dos
direitos dos. trabalhadores na questão geral da negocíacão
do direito de greve, e me preocupo Ibam!bém .com o varejo.
E nesse varejo, quando V. Ex.a. falou como se fosse uma
questão de elite aquí na Esplanada, preocupa-me a fisca
lização do dlreíto que deve iniciar pela atividade sindical,
isso é claro. Mas me preocupa, por exemplo, nesse varejo
e quanto mais distante mais dramático, de denúncias, 'por
exemplo, de trabalho escravo, onde grandes latifúndios
estão espalhados por este Pais. Foi nesse sentido que eu
fiz a colocação para V. Ex.a., mas parece que não foi en
tendido. São essas preocupações, O ,panorama do direito
do trabalhador na sua fiscalização, e de que maneira o
.Ministério do Trahalho interfere na preservação desses
direitos, para não estimular a impunidade.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Eu peço desculpas
se por acaso não entendi bem a sua preocupação, que é
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louvável. Sucede que a Oonstituinte vai lançar as bases
duradouras de uma nova legislação, e eu vim 'pensando
na discussão da Constituinte, porque ainda antes de sair,
o meu secretário de assuntos sindicais, dr, Plinío aartre,
me disse -o Senhor quer levar um demonstrativo das rís
calízações realizadas no valor de multas aplicadas? Eu
disse: - não, Dr, Plínio, eu acho que não há necessidade
porque lá nós vamos discutir a Constituição, algumas ques
tões' essenciais. Mas eu tenho a sua disposição, e vou lhe
remeter hoje, se estiver com o Dr. Plinio, 'ele vai me entre
gar agora, uma demonstração da atividade do Ministério
na área da fiscalização, inclusive ItraJbalhadores benefi
ciados, número de trabalhadores fiscalizados e valor de
multas aplicadas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra à nobre Constituinte Raquel Cândido.

A SR.a CONSTITUINTE RAQUEL CAND]DO - Sr.
[p'residente e nobre R.elator, levantei a questão de partici
par como membro efetivo, na Subcomiss'ão de Princípios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econômica da Comissão da Ordem
Econômica. Fiquei como membro titular da Subcomissão
porque creio que tenha uma correlação direta desta Sub
comissão, em que sou suplente.

Ouvi atentamente as colocações do Sr. Ministro, numa
deferência toda especial a 8. Ex.a

[Pude aeompanhá-Io, mesmo não estando na mesma
sigla partidária, 'em sua visita ~o me~ Estad·o. Port~nto,
tenho na pessoa do MiniSlbro Almír PaZZlanotto, um carinho
e um reeonheeímenco especial de um homem que tem-se
colocado acima das siglas partidárias e na defesa dos reais
interesses; da 'Classe traoaíhadora deste (País. Aqui vão o
meu respeito e a minha eonsíderação.

IP/l'esto, hoje, o primeiro depoimento como membro
suplente desta Subcomissão, no sentido de fundamentar a
preocupação colocada 'pelo eminente Constituinte Domin
gos Leonelli, quando disse da desigualdade e até do desen
canto que se ancevê nas discussões da Constituinte. A
minha Subcomissão e a minha Comissão da Ordem Eco
nômica são por demais conservadoras, e obviamente todos
os reclamos todas 'as reivindicações justas desta Subco
missão só v~nho aqui endossá-las, para que nas seis vo
tações que teremos que submeter saíbam de antemão os
ilustres membros desta Subcomissão que me têm como
uma 'ex-sindicalista, com seu coração arraigado naquilo
que 'acredita de mais geral na sociedade, que é na orga
nização, que é no trabalho de conscientização ef.etiva, co
locado aqui com claresa pelo Ministro e pelos demais pares,
é que vamos atingir nosso obj etivo. O que nos 'espera é
desalentador. Não adianta querermos aquí, eminente Pre
sidente e 'eminente Sr. Ministro, sonhar na macro, sem o
varejo, querendo colocar para o Parlamento, oriundo da
sua história, responsabilidade concernente ao processo de
conscientização, quando temos os meios de comunícações
alienígenas que deseducaram gerações e gerações, que nos
proíbem com proposituras cassradoras, através' de medidas
como estas', através das mensagens que estamos a repu
diar, não num pedido de que apenas V. Ex. a intervenha,
mas' no sentido de demonstrarmos a correlação de forças,
onde o processo democrático tem como premissa o voto
da maioria, ,e o voto da maioria nesta Oasa ainda é o de
uma minoria burguesa, conservadora, centraíízadora e ;re
trógrada,

creio que os meus pares pediram a sua ínterterêncía
unícamenes no sentido de conduzir esta negociação, por
que se ela vier a esta Oasa será vencida por Interesses que
não são da classe traJbalhadora.

A Assembléía Nacional Constituinte aconteceu numa
trajetória ímpar, mas o capital, os interesses dessa gran
de minoria venceu. O PMDB.se fez vitorioso de Sul a Norte,
mas levou em seu bolo, através de sua trajetória hístóríca,
60% daquilo que combatíamos, pelo que Iutávamos para
não ver vencido; o capital venceu a Constituinte. E lá na
'Comissão de Principios Ge,rais da Ordem Econômica vimos
os serviçais Constituintes, empregados de patrões das mul
riínacíonaís, do capital centralízador, vigiando muitos de
seus empregados Constituintes nesta oasa, mas vigiando
de perto, hora de trabaãho, frases di~as, proposituras apre
sentadas.

Portanto, Sr. Presidente, data venía, o nosso pedido
é única e exclusivamente no sentido de termos ao nosso
lado, através de sua pessoa em boa hora, a certeza de que
teremos um aliado ao lado dos trabalhadores, para que
nós, que agora já estamos vencidos, embora ainda não
tenhamos concretizado o texto total da nova Constituinte,
temos certeza de que nossas idéias já estão quase que pre
destinadas, não por falta de criatividade ou coragem no
avançar, mas porque o processo democrático da maioria
é que vence, no serviço democrático e na prática da
democracia.

Falou muito ,bem V. Ex.a, portanto, aqui, como cida
dão. Cobrou-nos. E na condição de ex-sindicalista e de
Oonstituinte eu me coloco, pelo menos de minha parte,
naquela Oomíssão, que é vigiada pelos patrões de alguns
Oonstituintes: as reivindicações dos trabalhadores devem
ser apensas e libertas através das classes sindicais. Mas é
preciso que tenhamos consciência, e V. Ex.a sabe disso,
de que a Justiça neste País é lerda, lenta, e serve a meia
dúzia de interesses; e que o processo constitucional se
debate também, em outras Subcomissões, para devolver
a plenitude das prerrogativas parlamentares, para 'Come
çar o exercício realmente representatívo daquilo que é o
pulmão da Nação, que é o Parlamento.

Acaba V. Ex.a de debater 'conosco essa angústia, e faz
comparações com outros países, que nada têm a ver com
a nossa realidade até mesmo histórica e cultural, mesmo
porque não existe uma Rede Globo poderosa, no sentido
de fazer lavagens cerebrais em 120 milhões de brasileiros.
E muito menos têm esses países de que fala V. Ex.a um
parlam~nto fraco, defendido por grandes parlamentares,
que aceitam golpes como acabamos de assistir com a no
meação de ministros, agora. É o Poder Executivo num
golpe sórdido sobre o Parlamento, querendo faz~r um
Ministro do Planejamento Governador, para ter as suas
conversações econômicas de migalhas aos Estados sem
'que sei amos ouvidos, a duras resistências, numa reflexão
de uma contenda entre pessoas.

Nomeia-se um novo Ministro do Plane] amento e se
vem aqui cobrar deste Parlamento posições eivadas de
grande responsabilidade de encaminhamento, quando nós
estamos a engatinhar para esse restabelecimento deste
Parlamento, que reluta por grande maioria de seu corpo
em continuar ser servil ao Poder Executivo em troca de
secretarias, de ministérios, quando a magnitude do pro
cesso constitucional se debruça numa liberdade que não
é varejista, e que é consubstanciada no amplo, no geral, no
fundamental.

É preciso que possamos nos olhar desta forma. O Po
der Executivo, aqui representado por V. Ex.a, que nos dá
condições de desabafo, e que faz também prestação de
seus serviços, para que no equilíbrio das entrelinhas possa
se libertar definitivamente - quem sabe - sem cassações
- quem sabe - sem prisões, para que possa falar com uma
classe sindical, e confesso a V. Ex.as que tão logo passe o
processo constitucional volto a ser vereadora ou líder sin-
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dícal, que me dá mais prazer, é mais concreto, é mais
substancial.

li: desta forma que creio que os meus companhei
ros aqui colocaram este apelo a V. Ex.a

Prossigo, Sr. Ministro, agradecendo a V. Ex.a o cuida
do de conhecer o Brasil de perto, o que já é uma aventura
feliz nesta Nova República, o Ministro sair de Brasília e
ir a Rondônia; o Ministro que nos deu a oportunidade de
termos, em 1980, apenas 6 sindicatos, e em 1987 termos 58
sindicatos e algumas confederações, isso me traz a esta
Subcomissão, num dia especial, sem que tenha perdido de
vista um só momento nos seus trabalhos. Mas é alenta
dor, agora, não é durador, e V. Ex.a sabe disso.

Portanto, não é utópico nem sonhador 'dizer a V. Ex.a
que os encaminhamentos das questões por esta Subcomis
são serão efetivamente feitos, e a legislação ordinária con
tinuará atenta para que o processo cultural, educativo, o
modelo econômico deste País reluta com todas as forças,
e para comprovar veja a vinda da grande comitiva do
FMI, que interfere a nível de relações capital-trabalho,
aqui está a nos visitar nestes últimos dias.

Como pode V. Ex.a um homem ex-parlamentar cobrar
tanto de parlamentares, que lutam dia-a-dia, até pela
madrugada, dizer que podemos tudo, quando sabe V. Ex.a
que não podemos quase nada, num processo de cima para
baixo, de fora para dentro, em que nós temos limiar até
para mantê-lo, eu diria, entre cobras e lagartos vivos,
atuantes, no vosso ministério, quando V. Ex.a ousa, como
disse o nosso Relator, colocar o vosso cargo em beneficio
de idéias e de sonhos alvissareiros?

Compreenda, Sr. Ministro, que a nossa tarefa - e
V. Ex.a é um homem arguto e inteligente - é difícil. Mas
não será impossível, e não passará por nós a omissão de
aqui atuarmos apenas como síndícalístas, mas de homens
de uma visão que 'carecia, que era necessário neste pro
cesso constitucional aqui representar uma classe que sem
pre foi postergada em toda a História deste País.

Encerro a minha simples saudação, no sentido de
convocá-lo para que, como um aliado, advogado da
classe trabalhadora, coloque-se a nosso lado, na traje
tóría do não a essas mensagens horrorosas, terríveis, e
que são vencidas, quando nós tentamos votar contra. li:
preciso essa eonversasão e aliados comuns na defesa
daqueles que pensam e que aspiram os mesmos ideais.
Muito obrigada.

O SR. CONSTITUINTE Cli:LIO DE CASTRO - Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Logo após a inter
venção do nobre Constituinte Augusto Carvalho havia eu
solícítado a V. Ex.a a minha inscrição e pediria que a
mantivesse depois da fala do Ministro.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Nobre Constituinte
Raquel Cândido, tenho por norma me expressar de forma
muito direta e franca, exigências essas que nem sempre
Se harmonizam com a possíbílídade de agradar. Gosto
muito dessas reuniões, às quais raramente venho, porque
só posso vir quando convidado, porque elas me permitem
auscultar o Poder Legislativo, hoje Constituinte. E ao
conhecer aquilo que aqui se pensa, ou aquilo que pensam
alguns de seus integrantes, posso me aventurar a algumas
previsões, e posso me orientar no exercício de minhas
atividades: corrigir rumos, retificar atitudes, ou persistir,
se for convencido, do desacerto das minhas iniciativas.

De tudo o que V. Ex.a disse restou-me uma sensação
um tanto quanto sombria. Pareceu-me que estava asístín
do à missa funeral do Poder Legislativo, e o que é mais
grave, rezada por um de seus integrantes, uma espécie
de autoflagelação.

. Ora, V. Ex.a conhecia o País quando se candidatou,
tinha a obrigação de conhecer a História do Legislativo,
do Executivo e do Judiciário, e sabe V. Ex.a que o regime
democrático, que, aliás, disse V. Ex.a, é a prevalência da
opinião da maioria sobre a minoria, com respeito aos direi
tos desta última, porque de minoria pode, e freqüentemen
te, acontecer, transrormar-sa me maioria. O Pl\!IDB tol
minoria tão insignificante em 1970 que houve até um
movimento pela dissolução do Partido. E em 1986 venceu
praticamente em todos os Estados, diria até em todos,
porque onde não venceu houve uma aliança com ele. E
se o Constituinte olhar para a trajetória da classe traba
lhadora, examinar algumas coisas escritas por alguns
historiadores ilustres, vai verificar que a classe trabalha
dora saiu de uma situação de opressão total e hoje vive
um período de participação; se ela tende ou não à frag
mentação é outro problema, problema que só pode ser re
solvido pelos próprios trabalhadores e seus dirigentes,
lógico. ,

A nobre Constituinte, na verdade, se elegeu por Ron
dônia, por um Partido que está no Governo e que é
defecção daquele que foi o maior Partido do mundo, no
dizer de um exagerado: são as oscilações da vida polítíco
partidária, senão não teria graça, não teria sentido nem
seria democrático.

E há uma outra coisa, nobre Constituinte. Respeito a
opinião do eleitor mesmo quando na minha opinião ele
votou errado, porque errado poderia ter sido ele votar em
mim, quem é que sabe? O julgamento da história é sempre
tardio, mas é implacável.

De sorte que, nobre Constituinte Raquel Cândido, fiz
aqui cobranças porque é um direito que tenho. Eu sou
povo, não aceito a distinção que às vezes se quer fazer,
e reajo agressivamente, quando alguém diz 'lNós, o povo".
Povo eu também sou! Sou povo, sou o único político de
minha família do lado paterno e materno. Em toda a
família não há um único vereador, e ela é numerosa, e
sou o único advogado, e fui fotógrafo, e fui radialista.

Vê V. Ex.a que visitar o povo para mim não é novi
dade, e não comecei a fazer isso no dia em que fui a Ron
dônia. Agora, temos que entender as dificuldades, os pro
blemas, os sacrifícios, e superá-los. Temos que entender as
dificuldades, os problemas, os sacrifícios e superá-los. Para
isso é que estamos na vida pública. Confio na Assem
bléia Nacional Constituinte e acredito, como tantos outros,
que esta Casa representa a média do pensamento nacio
nal. Vejo que V. Ex.a não concorda com ele, com o pen
samento, ou com a Casa. ]j'J assim, e para que seja de
mocrático tem que ser assim. E os eleitores farão a sua
nova. opção daqui a 4 anos. A renovação desta Casa é uma
demonstração de que prevaleceu o regime democrático;
mais de 60% são novos Deputados e Senadores. li: um mau
sinal ou bom sinal? A meu ver é um bom sinal. Sim, mas
a campanha teve uma forte influência do poder eco
nômico. Mas quem é que tendo o poder econômico e
estando numa campanha não usa esse poder econômico?
Qual o milionário que não gostaria de ter uma base sin
dical? Eu não acredito que o Deputado Domingos Leonelli
aqui chegou por força de poder econômico.

O Constítuinte Augusto Carvalho, a quem eu me
referi num programa de televisão em São Paulo, quando
essa questão foi colocada. "Não, conheço um Deputado
Constituinte que se elegeu em Brasília andando a pé
distribuindo seus "santinhos" lá na porta dos Ministérios;
dos bancos, das casas comerciais, e que foi eleito, numa
demonstração de que não só o poder econômico elege.
Agora, assim como há muitos homens de poder econômico
e cabeça limitada, e de inteligência restrita, isso é verdade,
também há muitas pessoas sem o poder econômico que
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não têm o brilho da inteligência de um Assis Paim, a
capacidade de argumentação de um Augusto Carvalho,
não têm o carisma, o passado, do Constituinte Domingos
Leonelli, que se projeta além de sua figura, o renome do
Constituinte Bernardo Cabral, a liderança de nosso Mário
Lima, com seus petroleiros na Bahia, a projeção de nosso
Presidente José Sarney, então, modus in rebus. Após três
meses de instalacão não é possível rezar a missa fúnebre
de uma Assembléia Nacional Constituinte que está dando
o, seus primeiros passos. V. Ex.a não iria imaginar que
encontraria só doçuras aqui em Brasília, só facilidades.
Há adversários ferozes, competentes, determinados, obsti
nados, é isso que faz a riqueza da vida no Parlamento.
Se ele fosse monocórdico, cantasse o samba de uma nota
só viveria às moscas, os próprios parlamentares, depois
d~ uma semana, não suportariam mais, a esterílídade da
ausência dos debates.

A riqueza resulta exatamente dessas contradições que
nos colacam aqui freqüentemente, embora eu seja um
homem ligado às classes trabalhadoras, e V. Ex.as também,
mas nem sempre estamos absolutamente afinados. O que
é preciso é haver respeito mútuo, e não transportar diver
gências para o terreno da grosseria, da violência, da fal!a
de educação, de compostura, na acusação falsa, na calu
nia. na difamação. li: preciso que os debates sejam tra
vados em termos elevados, porque a populacão está olhan
do para todos nós, e aqui se inspira, e aqui tem seus repre
sentantes. dos quais ela tanto espera, dos quais ela tanto
precisa.

Quando venho e faIa firme, falo forte, e cobro, e até
critico, não estou de forma alguma dizendo que o Par
lamento ou a COnstituinte não estão cumprindo o seu
papel; como todo cidadão tenho as minhas expectativas
e creio que é muito patriótico e democrático comparecer
a esta Casa e ao revés de segurar uma posição, ser claro
a respeito dos meus principias, das minhas crenças, da
minha obra, do meu ponto de vista.

Congratulo-me com V. Ex.a, em quem identüico, uma
grande representante do povo e não apenas da mulher,
do povo do nosso PaiE" dos mais esquecidos, dos mais
distantes, dos mais abandonados, uma mulher corajosa
que já foi ai extremo do sacrifício; arriscou a vida con
cretamente, não na retórica, defendendo os despossuídos,
os pobres. os abandonados os indígenas" os favelados, e
sabe V. Ex.a o peso que sua opinião tem junto a mim
e ao Ministério do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (GERALDO OAMPOS) - A Pre
sidência roga desculpas ao Constituinte Célio de Castro
pela omissão de nossa parte, e lhe concede a palavra
neste instante.

O SR. CONSTITUINTE Cli:LIO DE CASTRO - Sr.
Presidente, Vic'e-Pr,esidente e Relator de nossa subcomís
são, prezado amigo Constituinte Bernardo Cabral, Rela
tor da COmissão de Sistematização, Senhor Ministro do
Trabalho Almir Pazzíanotto, caTOS Constituintes:

Vou ater-me a três questões de ordem constitucional
que têm sido objeto de aprofundadas discussões nesta
Subeomissão, e quero trazê-las aqui na sua eoncretí
tude e na sua objetividade.

A primeira delas refere-se à questão de âmbito sin
dical, a valorização sindical. Posso lhe dizer que é con
senso nesta Subcomissão, como de resto em todo o movi
mento sindical e de traoalhadores que a organizaçãJo
sindical deve contemplar a liberdade, a autonomia e a
unidade. Porém aqui, objetivamente, nós nesta Subco
missão detectamos um elemento perturbador das dis
cussões, que é a proposição atualmente em díseussão no
senado Federal no sentido de o País subscrever a Con
venção 87, da DIT.

Objetivamente a Convenção 87 traz díscusaões de
divergência no movimento sindical, embora, na essência,
esteja, inclusive, de acordo com a autonomia, a Iíber
dada e a unidade do movimento sindical. Nesse sentido
que, olhando objetivamente a questão em sua concreti
tude, torna-se prudente, senão necessária, a sustação da
discussão da Convenção 87 no Senado ou no Congresso,
para que esta Subcomissão do Movimento dos Traba
lhadores e Movimento Sindical se unlíãque realmente
em torno de questões substantivas do movimento sindical.

A questão do direito de greve, Sr. Ministro, aqui
travaram-se profundas discussões a respeito desse di
reito e também se chegou a uma posição majoritária,
não consensual, de que esse direito de greve deve cons
tar na nova Constituição como direito auto-aplicável,
não passív-el de modificação por legislação ordinária pos
terior que venha a negá-lo na prática. Nesse sentido,
esta Subcomissão tem diScutido se o direito de greve a
ser inserido no texto 'constitucional não poderá sofrer
qualquer tipo de restrição na legislação ordinária, como
também não poderá ser diminuído ou negado, na prá
tica, por intervenção de autoridade, inclusive judiciá
rias.

Pel1SO que esse ponto, Sr. Ministro, é fundamental
mente Importante, porque uma vista d'olhos, ainda que
sumária, no Direito Constitucional Brasileiro, no que se
refere ao Direito de Greve, vem muito corroborar essas
questões que estou aqui relatando.

Na Constituição de 1934 o Direito de Greve nem era.
mencionado; na de 1937 ele é mencionado para ser su
mariamente negado; na Constituição de 1946 - e aqui
quero me deter, no art. 158 - "li: reconhecido o direito
de greve, cujo exercício a leí regulará". E foi exatamente
nesse ponto Sr. Ministro, após essa vírgula, "cujo exer
cício a lei regulará". que foi .possív,el negar na prátlca,
durante tanto tempo, o Direito de Greve que deveria
ser eonsubstancíado no texto constitucional, na Carta
fundamental.

Tive o cuidado, S,r. Ministro, de consultar os Anais 
desta Casa, das discussões que se teriam travado em
1946 a respeito desse art. 158, e é comovedor perceber
que naquela Assembléia Nacional Constituinte de então,
como os setores democráticos, socialistas ,e comunistas,
com toda ênfase, tentaram colocar o Direito de Greve
auto-aplicável e substantivo. E como, afinal, a sua apro
vacão da meneíra que consagra o art. 158 e emborai aler
tado por aqueles setores, veio configurado, naquela época,
já se sabia, numa negação da prática do Direito d-e
Greve.

li: por isso que também se justifica a solicitação que
faz V. Ex.a e que eu referendo, no sentido de ser sus
tada a tramitação do projeto de lei de greve do Governo,
ora em apreciação no Congresso Nacional. Não vou nem
entrar na apreciação das questões, na análise de as
pectos dessa lei que teria discordâncias a respeito, por
que não é essa a questão que estamos tratando agora.;
estamos tratando de uma questão maior, a questão de
assegurar o direito para depois regulamentá-lo correta
mente.

Finalmente, Sr. Ministro, mais uma questão consti
tucional que tem merecido toda a nossa atenção atual
mente, que se refere a uma questão que V. Ex.a colocou
também, a questão do salário mínimo. Esta Subcomis,
são teve o cuidado de definir o salário mínimo da ma
neira mais ampla e objetiva possível, mas também soli
citar que se insira no texto constitucional que o salário
mínímo seja unificado, que tenha r:eajustes mensais pelo
índice de custo de vida, e que seja determinado pelo
Congresso Nacional como autoridade, como Poder Legis
lativo, mais permeável às decisões polítícas, para que
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possa, realmente, determinar o valor do salário mínimo
de acordo com a necessidade e com as exigências de
todos Os trabalhadores.

São eSS:eB os três aspectos fundamentais, temas cons
titucionais por excelência, Sr. Ministro que me permito
fazer essas considerações para reforçar aquilo que foi
dito a V. Ex.a a título de sustar a discussão da Con
venção 87 da OIT e do Projeto de Lei de Gl'leve, do Go
verno. Muito obrigado.

O SR. ALMIR PAZZIANOTrO - TIustre Constituinte
Célio Castro de Minas Gerais, há alguns anos, escrevi
um longo artigo sobre a Convenção n.? 87 da OIT. E con
cluía que ela não deveria ser aprovada entre nós. Pas
saram-se os anos e continuei examinando esse assunto.
E hoje tenho uma posição bastante pragmática com re
lação a ele.

Para entender é preciso que antes atentemos o que
é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT
surgiu com a Liga das Nações, com o Tratado de Paz
em Versalhes, e resistiu à passagem do tempo de tal
modo que a Liga das Nações desapareceu, por incapaz
de encontrar soluções para os conflitos da década de
30/40, surgiu posteríormente à Segunda Guerra Mundial
a Organização das Nações Unidas, a ONU e esta absor
veu a OIT. li: a mais antiga instituisão existente dentro
da ONU, com a caraeterístíca singular de que a OIT é
tripartite; trabalhadores, patrões e ,empregados.

Um dos grandes nomes da OIT é o de um brasileiro,
Embaixador Barbosa Carneiro, cuja lembrança evoco com
muita homenagem, porque esse brasileiro que vive até hoje
na Suíça, Genebra, e que serviu a OIT durante toda a sua
vida, representa nosso País no exterior desde 1917.

Esteve na Rússia antes que existisse a União Soviética,
antes da Revolução, representando nosso Pais, esteve na
Conferência da Paz, dando assistência a Pandiá oalógeras,
se não me engano, e está lá até hoje. Foi membro e presi
dente do Conselho de Administração da OIT.

Reputo a OIT como um organismo democrático, cuja
obra não se esgota em suas convenções e recomendações,
mas tem como núcleo essas convenções internacionais. E
a Convenção n.O 87 da OIT, que é relativa à liberdade sin
dical e à proteção do direito de sindicalização, foi apro
vada logo após a Segunda Guerra, em 1948, na Conferência
de são Francisco, desde então foi ratificada por 97 países.
Vou mencionar alguns: Argélia, Benim, Burkina, Fasso,
Camarões, República Centro-Africana, Egito, Etiópia, Ga
bâo, Gana, esses da Africa; Costa do Marfim, Austrália,
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Ca
nadá, México, Panamá, Trindad Tobago, Honduras, Haiti,
Jamaica, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Bangla
desh, Birmânia, Filipinas, Israel, Japão, Kwait, Albânia,
Alemanha Ocidental, Áustria, Bélgica, Tchecoslováquia,
Dinamarca, Bulgária, Espanha, Finlândia, França, Grécia,
Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Peru, Mongólia, Paquis
tão, Síria, Ucrânia, União Soviética, Iêrnen Malta, Noruega,
Países Baixos, Polônia, Reino Unido, pela República Demo
crática Alemã, a Alemanha Oriental, Romênia, Suécia,
Suíça, Iugoslávia.

'Como vêem V. Ex.as, países com as mais distintas con
figurações políticas, jurídicas e econômicas ratificaram a
Convenção n.O 87 da OIT. E por quê? Porque era apenas
um enunciado de princípios. E o Brasil, com a sua repre
sentação tripartite - e vejo aqui neste plenário dirigentes
sindicais que já estiveram na OIT, o companheiro Olinto,
o companheiro Antônio. O Brasil vai todo ano a OIT e
comparece cabisbaixo, porque a Convenção n.v 87 é repu
tada pela OIT e pelos seus países integrantes como uma
convenção internacional fundamental, na medida em que
proclama, enuncia, defende direitos fundamentais dos cí-

dadãos, que são os direitos de organizarem-se autono
mamente em sindicatos e participarem desses sindicatos
ou não, obedecendo exclusivamente aos estatutos dos
sindicatos.

~ausa um certo mal-estar saber na OIT que a Con
vençao n.O 87 tramita aqui no Congresso há 30 anos, foi
aprovada pela Câmara dos Deputados e que, na ímínêncía
de ser aprovada, houve um movimento sindical contrário
à sua aprovação.

Não sei como é que vamos, perante a Comissão encar
regada de verificar a ratificação das convenções, explicar
à OIT o que aconteceu no Brasil em 1987. Explicar o que
acontecia antes é fácil. Olha, os governos são autoritários,
não há autonomia sindical, há intervenção, há perseguição,
há prisão etc., mas chegar lá agora fica dificil porque eu
estarei muito à vontade para dizer: - Olha, Senhores, eu
tentei, mas não consegui. Mas, por quê? O Senado não quis
aprovar? Existe uma representação da OIT no Brasil, tem
um representante aqui que está acompanhando tudo isso,
mandando seus relatórios. Mas o que aconteceu? O Senado
não quer? É antidemocrático? - Não, não é isso, é que
houve um contratempo.

Estive ontem com o Baldine, que é o Secretário-Geral
da CGT, na Argentina. É um sindicalista cujo valor eu não
preciso enaltecer, um homem das manchetes internacio
nais, um batalhador pela causa da democracia na Argen
tina, pelas lutas sindicais. Eu estava conversando com o
Baldine e ele me recebeu magnificamente bem; o atual
Ministro do Trabalho foi dirigente sindical, Carlos Alde
rico. Ele me disse: - Olha, Ministro, não adianta o Senhor
se esforçar na OIT. O Sr. tem observado que há uma certa
discriminação do Brasil na OIT, um certo mal-estar con
tra o Brasil na OIT. Não adianta o Senhor dizer, porque
enquanto não forem aprovados os textos básicos da OlT,
ratificados pelo Brasil, o Brasil continuará sendo consi
derado na OIT como um país inimigo da autonomia sin
dical. Como será a legislação é um outro problema. Esses
97 países não têm legislação homogênea. li: impossível ima
ginar que a República Oriental Alemã e a República Oci
dental Alemã tenham a mesma legislação sindical; devem
ser completamente dife:l."antes là da União Soviética e tà da
Austrália, à da Albânia e à do Peru. Mas esta forma geral
serviu para todos, na medida em que diz numa enunciação
que é autônoma. Pode até não ser na legislação, eu até
duvido que seja, em alguns casos. Mas a satisfação ao com
promisso internacional foi prestada. É apenas isso. Eu não
tenho nenhum compromisso de fé, para mim é uma ques
tão religiosa. Mas eu estou fazendo aqui uma avaliação
política. Já que todos nós falamos muito na necessidade de
decisões políticas, eu faço uma avaliação política. Mas não
é apenas a 87 que deve ser alvo da preocupação. Nós temos
a 110. O que diz a 110? A 87 é o convênio relativo à liber
dade sindical e à proteção dos direitos da sindicalização.

A convenção n.> 110, dez anos depois, é o convênio
relativo às 'condições de emprego dos trabalhadores rurais,
como diz o texto em espanhol "de los trabajadores de las
plantaciones". E a 110 absorve a 87 no capítulo relativo ao
Direito de Sindicalização e Negociação Coletiva. Para quem
não sabe, a Convenção no foi ratificada pelo Governo
brasileiro no Governo Castello Branco. Um decreto legis
lativo do então Presidente do Congresso, Senador Auro de
Moura Andrade, dava publicidade à ratificação da Con
-venção n.o 1010 pelo Congresso Naci<>nal. E eu, advogado
sindical noviço, já metia esse negócio em alguns artigos
que escrevia, em alguns congressos que participei. Há
Anais de Congressos onde se fala na necessidade da Con
venção n.? 110, porque ela é que havia sido aprovada,
ratítíeada. Porém, uma representação do Procurador
Geral da República ao Supremo Tribunal Federal argüiu
a inconstitucionalidade dessa ratificação. E o Supremo
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Tribunal Federal decidiu que o ato do Congresso Nacional
era inconstitucional; então houve a denúncia da Con
venção n,v 110.

Em resumo, durante um breve período, houve no País
liberdade sindical, e não apenas liberdade sindical, porque
a Convenção n,> 110 trata 'praticamente de todos os assun
tos relativos aos trabalhadores rurais e que vlgíu durante
um brevíssimo espaço de tempo.

Há, ainda, o Convênio n.O 98, referente à aplicação dos
princípios do Direito de Sindicalização e de Negociação
coletiva. E o de n.o 151. O que os Senhores me dizem do
151? Leio:

"A proteção ao direito de sindicalização e aos
procedimentos para determinar as condições de
emprego na administração públíea ."

Eu sei que o Presidente vai-me perguntar sobre sin
dicalização de funcionário público. É o Convênio n.? 151.
Então a Convenção n.? 87, por medida de coerência ele
mentar e obrigatória, significa não à convenção n.> 110
dos nossos sofridos trabalhadores rurais, significa não ao
Convênio 98, e significa, por antecipação, não ao Convênio
n.? 151, que fala no direito de sindicalização dos funcio
nários públicos.

O que se pode dizer é o seguinte: - não, mas a Cons
tituinte colocando na Constituição. Não há necessidade
de aprovação da Convenção. Ora, se está na Constituição,
que é a Lei Maior, o que impede que o Brasil fique bem
perante a OIT ratificando as convenções? Se vão colocar
na Constituição, por que não se aprova, não se ratifica a
convenção e ficamos otimamente bem no cenário interna
cional e sem outros compromissos além da autonomia e
da liberdade.

São algumas das dúvidas que me assaltam. V. Ex.as
não podem dizer não apenas à Convenção n.O 87, tem que
dizer também às de n.OS 151, NO e 98. Têm que dizer
não à OIT, porque esses convênios são básicos no enten
dimento da OIT para caracterizar uma identidade com os
princípios da Organização Internacional do Trabalho.

Não tenho nada a opor, porque a decisão é de V. Ex.as
Isso é prerrogativa. Quem é o Ministro do Trabalho para
dizer ao Senado Federal °que deve ou não deve fazer? Mas
Mas o Ministro tem preocupações com a coerência dos seus
representantes, porque V. Ex.as são meus representantes, e
do Pais, num fórum internacional da maior importância.
Um fórum que está convocando a discussão da divida ex
terna dos países em desenvolvimento para novembro deste
ano, e colocou o Brasil, por insistência nossa, como um dos
representantes do Grupo América.

Há um projeto de resolução da Venezuela, aprovado
na última reunião no ano passado, para que os países dis
cutam a dívida externa em função das suas necessidades,
de desenvolvimento de geração de emprego, de pagamen
tos de novos salários, na OIT! Opõe-se à discussão da
dívida externa, na OIT, entre outros, os Estados Unidos
da América, que estão representados na discussão dos
peritos por um membro representante dos empregadores;
cedeu e está representado. Então, nessa instituição que
temos necessidade de prestigiar, por ser tripartite, e onde
estão países como esses que eu relacionei não podemos
permanecer numa posição constrangida, dizendo não a
vários dos seus anunciados básicos, porque o não à 87
significa não à 110, significa o não à 98, significa o não
à 15l.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, nobres Constituintes antes de
mais nada eu gostaria de me desculpar pelo nosso atraso
em função de estar acompanhando um importante debate
uma importante palestra na Subcomissão de Organizaçã~
dos. P~{)deres. E, como eu já havia discutido aqui, as nossas
posiçoes e os nossos deveres ela suplanta simplesmente o
debate de um ou outro tema. Nós achamos importante
acompanhar o debate, nós achamos importante, também
a presença do 81'. Ministro do Trabalho para debater com:
os Oonstituintes os problemas referentes aos temas que
estão sendo discutidos nesta Subcomissão. Eu acho de
fundamental importância as colocações que já foram fei
tas aqui, que eu tive o prazer de acompanhar, de S. Ex.a,
o MInIstro do Trabalho. Eu acho que na democracia é
fundamental que os poderes representados debatam sobre
os seus pontos de vistas e a sua maneira de encarar os
pro blemas do nosso povo.

Cabe-me, na condição de Constituinte, na condição
também, de trabalhador, divergir de algumas posições qU~
f~ram colocadas aqui pelo Ministro do Trabalho. A'Cho que
sao alguns detalhes muito importantes para se entender
algumas questões que foram colocada~. Por exemplo a
questão última, da Convenção n.O 87 e das outras 'conv~n
çoes .

.Nós, Constituin~es. e_stamos aqui, realmente, para dis
cutír a nova Constítuíçâo. Isso é um trabalho originário
em função da realidade brasileira e dos problemas que ~
nosso povo e os trabalhadores sofrem.

Podemos, sim, tomar como referência sugestões da
Constituinte, como estamos tomando dos Constituintes
do movimento sindical, como estamos tomando da~
Assembléias Legislativas, enfim, do povo brasileiro 'como
também, do organismo internacional que procura 'ater-s~
~os pr,?ble~a~ .dos trabalhadores a nível mundíal , Mas
~so nao sígnífíca que na realida:de da conjuntura que
v:ve~os hoje seja de interesse do povo do movimento
sl1JdIcal que re:eresenta os trabalhadores de uma ou deter
~mada sugestao seja a que realmente representa esse
mteresse.

:l!: nesse sentido que eu entendo, como disse o Ministro
q':l~ a nossa representação classista, ao chegar nas reu~
nioes da Convençao, se sintam constrangidos em lá com
p~recer, e o nosso País não ter ratificado alguns príncí
P!Os fundamen.tais.; Ora, isso significa se hoje essa suges
tao da Organízação Internacional do Trabalho não foi
ratificada, e como o Ministro colocou bem, não foi pelo
Gov~rno, ou. pe.lo Senado, foi uma posição do próprio
~ovlmento síndíeal que representa os trabalhadores. En
tao, as pessoas que teoricamente seriam beneficiadas com
essa posição não estão totalmente de acordo com a suges
tão e com a Organização Internacional do Trabalho com
relação à Convenção n.O 87. '

Podemos estar de acordo com uma outra convencão
da OIT. Isso n~o s.ignifica que nós aqui, ao elaborarmos
esse texto constítucíonal, não vamos abraçar tudo de bom
que na nossa variação responde os anseios desses traba
lhadores. Não significa que numa nova conjuntura e com
uma realidade díferente nós vamos abraçar sugestões sem
um debate profundo, um entendimento profundo, princi
palmente em questões polêmicas que realmente suscitam
essas ~divergências. li:: só uma observação em relação a essa
questao, .que eu acho de fundamental importância. Pode
:emos, ,Soo, abraçar as convenções, mas o parâmetro não
e se nos vamos abraçar uma convenção internacional de
uma entida~e.}m~rtante, realmente, mas o parâmetro,
na n?ss~ opimao, ; a nossa realidade, é o sofrimento, é o
anseio, e o que esta querendo hoje o movimento que repre-
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sentam os trabalhadores, nesta conjuntura. Essa é a nossa
opinião. É o parâmetro fiel, se nós deveremos ou não
abraçar qualquer sugestão que venha a essa Subcomissão
e que será devidamente analisada, devidamente debatida,
toda contribuição é importante. Um outro detalhe sobre
essa questão é que na representação tripartite, e ai eu
fiquei preocupado com a posição que o Ministro colocou
quando o Brasil comparece e se sente um pouco constran
gido. Isso realmente é ruim, mas é justamente por essa
condição objetiva. Porque a posição que está sendo elevada
à Convenção não representa realmente, pelos problemas já
suscitados, a intenção do movimento sindical, dos movi
mentos dos trabalhadores, que por questão de principio,
na minha opinião, como metalúrgico, sem ser dirigente sin
dical, é que essa concepção de liberdade de autonomia
sindical referente à Convenção 87, de um lado, não é a
mesma do outro lado. Se é de um setor, não é a mesma
de um outro setor. E ai, no jogo democrático, a posição
que vai prevalecer é a posição da maioria dos interessados.
E ainda na minha opinião, seria a maioria dos trabalhado
res representados por suas entidades sindicais, que, ai sim,
na minha opinião deveriam ser devidamente ouvidas. Inclu
sive, no momento em que estamos levantando este debate,
se há um certo consenso ou uma vontade desses movimen
to dos trabahladores que essa Convenção seja aprovada no
Congresso ou seja aprovada no Senado.

Esse, na minha opinião, seria o primeiro parâmetro,
seria o parâmetro fundamental, se nós observarmos ou
atentarmos sobre esse problema, das Convenções da OIT,
e como encaminharmos para atendermos às solicitações do
nosso povo.

Queria fazer essa observação, que eu achei de funda
mental importância, para justamente contribuir com o de
bate, já que é uma divergência muito saudável a posição
do querido Ministro, que sabiamente e com muita consis
tência, colocou os pontos de vista. Acreditamos, caro Mi
nistro, que esta Subcomissão, pelos debates muito ricos,
muito profundos, é bom salientar, que nós temos vários
representantes de trabalhadores, como temos representan
tes de microempresários e de empresários que, no debate
saudável, salutar, objetivo está procurando tirar realmente
um consenso, que não seja um consenso mas que seja uma
posição majoritária no que diz respeito aos direitos dos
trabalhadores e dos servidores públicos.

Posso garantir que há preocupação de aliar as reso
luções saídas desta Subcomissão com a conjuntura, com
a realidade do nosso Pais, inclusive, procurando acompa
nhar o debate das outras Subcomissões porque todas elas
dizem respeito ou convergem para a nova Constituição,
que vai ser a nossa lei máxima do país e que gerirá toda
a sociedade.

Os debates estão sendo de uma profundidade muito
grande e a contribuição de V. Ex.a, no nosso ponto de
vista e o pouco que acompanhamos, foi extremamente va
liosa e gostaria de deixar aqui alguns pontos divergentes,
inclusive de alguns dados que foram citados aqui, mas não
queremos entrar nessa discussão, de agradecer a presença
de V. Ex.a em meu nome e em nome do nosso Partido,
do enriquecimento do debate e solicitar que seja aberto
- já que há algumas questões pendentes do que nós da
Subcomissão estamos díscutíndo, como alguns temas rela
tivos à realidade como a questão da Convenção 87, direito
de greve e determinadas questões que são discussões, no
momento atual, gostaríamos de solicitar que se mantivesse
esse canal, que se mantivesse esse diálogo franco, objetivo,
sempre à disposição dos Membros desta Subcomissão. Era
o que tinha a dizer.

O SR. ALMIR PAZZIANOTTO - Vou pedir permissão
para referir-me aqui a um documento que considero his
tórico para o movimento sindical brasileiro.

Este documento está publicado neste livro que se cha
ma "As lutas operárias dos sindicatos de metalurgias de
São Bernardo", editado em 80 e 83. Este é um dos do
cumentos deste livro. Ele é apresentado com o Apêndice
n.o 15 e tem como apresentação o titulo de "Nota dos di
rigentes sindicais que se reuniram no Rio de Janeiro em
resposta às declarações do Ministro do Trabalho, Arnaldo
Prieto". O ilustre ex-Ministro do Trabalho é hoje também
Deputado na Assembléia Nacional Constituinte, pela Ban
cada do Rio Grande do Sul.

O primeiro parágrafo reza:

"As entidades sindicais que este subscrevem
sentem-se no dever de reafirmar a sua posição
de intransigente defesa da democracia, liberdade e
autonomia sindical, direito de greve e negociação
direta com os empregadores nos termos dos pro
nunciamentos da maioria dos sindicatos operários
de todo o Pais, seja em congressos de categorias
profissionais, seja em reuniões de dirigentes sin
dicais e/ou assembléias gerais das respectivas
classes."

E aqui embaixo diz:

"Nesta oportunidade reafirmamos a nossa ina
balável fé democrática e o propósito de realizar
reuniões do modo das que são realizadas por re
presentantes das classes empresariais, sem que
contra eles se levante a voz do Ministro do Tra
balho por seus delegados do trabalho.

Em uma palavra, somos homens livres, res
ponsáveis, eleitos pelo voto direto 'dos trabalhado
res e não seríamos dignos do cargo que ocupamos
se nos submetêssemos às intimidações diplomáti
cas e boatos de repressão, venham eles de onde
vierem."

Resumindo: reiteramos algumas posições comuns a
todos O ssíndícatos de trabalhadores de todo o Brasil:

"1.0) Queremos liberdade e autonomia síndí
cal nos termos da Convenção 87, da Organização
Internacional do Trabalho, que prevê a lei de oro
ganízação dos trabalhadores.

2.°) Exigimos, como condição básica da pr6
pría dignidade da Nação, o direito de greve, a re
vogação' da CLT, a democratização das eleições e
anistia para todos os perseguidos politicos sem in
dagação de sua filosofia, ideologia, partido ou
religião.

3.°) Hipotecamos irrestrita solidariedade aos
movimentos grevistas dos companheiros metalúr
gicos de João Monlevade e bancários paulistas, pro
fessores e médicos "iresidentes do Hospital dos
Servidores de São Paulo e todos os movimentos
reivindicatórios e rendo por base e exemplo os
companheiros do ABC paulista estão escrevendo
uma página de altivez, coragem e dignidade que,
'em síntese, significa a carta de alforria do nos
so povo.

4.° Os sindi-catos de operários brasileiros de
todas as, categorias estão unidos em um só, tendo
o objetivo de permitir que cada brasileiro de nor
te a sul possa comer, vestir, morar e viver dentro
de um mínimo de dígnídade,

Significativamente, nossa reunião se realiza
quando se comemora a Semana da Pátria, cujo
mártir pioneiro Tiradentes foi imolado à senha
dos poderosos daquela época, que governavam à
revelia da vontade. popular.
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Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1978."
Assínaturaa:
Petroleíros de Santos, Metalúrgicos de São

Bernardo e Diadema, Petroleiros de Mauá, De
rivados de Petróleo do Rio de Janeiro, Metalúr
gicos de Santo André, Jornalistas de São Paulo,
Bancários de Belo Horizonte, Trabalhadores Bor
racheiros de São Caetano, Panificação de São
Paulo, I'írl.strumentoS> Musi$i.s e Brinquedos de
São Paulo, Jornalistas, de Minas, Metalúrgicos
de João Monlevade, Gráficos de Jundiai, Gráfi
ficos de Santos, Trabalhadores de Indústria de
Construção Imobiliária de Brasília, Artistas e
Técnicos do Rio de Janeiro, Metalúrgicos de Osas
co, Rodoviários, do Rio de Jan1eiro, Petroleiros de
Campinas, Petroquimica de Caxias, Metalúrgicos
de Santos, Empregados em Edifícios de Santos,
Gráficos de São Paulo, Metalúrgicos de Angra
dos Reis, Trabalha,dores tia Indústria de Gás e
Energia Elétrica do Rio de Janeiro, Médicos de
São Paulo, Gás e Energia Elétrica de Porto Ale
gre, Jornalistas do Distrito F.ederal, Meta.lúrgi
cos do Rio de Janeiro, Jornalistas do Rio de Ja
neiro, Energia Hidrelétrica de Belo Horizonte,
'I1rabaLhadores da Indústria da Energia do Sul
de Minas.

Portanto, quando eu venho aqui não é para dizer a
V. Ex.as que faç.am isso ou façam aquilo, até por que a
Convenção 87 já foi aprovada na Câmara dos Deputados
com o voto do Relator, Francisco Amaral, que fez um
longo histórico na sua fundamentação. Não vim aqui
para dizer que ratifiquem ou não. Estou dízendo da mi
nha situação. Eu, pessoalmente, que me sentirei cons
trangido junto à OIT, estou fiel ao que houve de movi
mento mais, expressivo na área sindical nos anos da dita
dura. Só ísso, Eu estou aqui rezando pela cartilha da
queles que escreveram as páginas mais brilhantes do
movimento sindical, nessas três ou duas últimas décadas.
Só isso. A decísão compete a V .Ex.as, e não a mim.

Queria pedir ao Constituinte Paulo Paim o seguin
te: eu estava dizendo ao ilustre Presidente que estou
aqui há quatro horas aproximadamente e tenho uma
série de outros compromissos, não que eu queira desres
peitar a Subcomissão, mas, é que eu não imaginava que
fôssemos prolongar durante tanto tempo. E acredito que
eu poderia voltar aqui na próxima semana, ou nos pró
ximos dias para continuar este debate, já então entrando
em detalhes e até com alguma proposta no capitulo re
latido à Ordem Econômica e Social.

Não me furto a isso, mas hoíe eu pediria que hou
vesse uma delimitação do meu tempo para que eu atenda
a alguns compromíssos, como por exemplo, receber as
representantes das secretárias do nosso País, que foram
reoonhecídas como categoria profissional e poderão pas
sar a ter o seu Sindicato de Classe.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Faço ques
tão de fazer um registro, à luz da verdade, em meio
segundo, até porque senão, se tem impressão que a cen
tral única dos Trabalhadores mudou de posição. A
oentra; única dos Trabalhadores é a favor da ratificação
da oonveação 87 o que eu fiz na explanação ontem aqui
nessa sessão foi que eu entendia que essa questão da
Convenção 87 não é assunto para a Constituinte e sim
para o Congresso Nacional. São esses esclaeecímentos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Sr. Mi
nstro do Trabalho, Dr. Almir Pazzíanotto, na nossa ava
üação, a sua presença entre nós resultou numa das me
Ihores formas de comemorarmos; o Dia do Trabalho, que
amanhã se festeja, o 1.0 de Maio, quer pela profundidade
dada 'OOS assuntos debatidos, pelo respeito reciproco nas

questões em que houve divergêneías de pontos de vista,
que resultaram sendo uma ajuda para as tarefas que
incumbem a esta Subcomissão, responsável pelos traba
lhadores e servidores públicos.

Sabendo da necessidade de atender a outros com
promissos, pediria, no entanto, permissão para pergun
tar a V. Ex.a, aproveitando a sua presença, aqui, com
relação ao direito de sindicalização para os servíoders
públicos.

Sabidamente o art. 566 da CLT, que consideramos
inconstitucional, mesmo na carta vigente, tem sido usado
para negar esse direito aos. servidores públicos.

O ordenamento jurídico nunca é o píoneíro. ELe sem
pre é antecedido pelo movimento dos trabalhadores, pelo
movimento da sociedade em geral, e a ;prova de que a
sindicalização é uma necessidade tmperíosa, em nosso
Pais, neste momento, para os servidor-es públicos é o fato
de que várias greves já se desenvolveram nos mais, díversos
setores da administração pública.

No complexo administrativo do Governo do iDist!d~o

Federal, no correr deste 'ano, mais de uma dezena de
greves já ocorreram. Pr-evidenciários, vários setores mu
nicipais, estaduais ,e federa:is têm utilizado a arma da
greve, e principalmente pela falta de um meio de nego
ciação, já que tem sido sistematicamente negado, na his
tória de nosso País, o direito de negociação aos servidores
públicos.

TemoS' a esperança de que esse mais antigo anseio
dos servidores públicos, decisão constante em todas as
conferências, congressos, simpósios e seminários, sempre
favorável à sindicalização do servidor público, seja reali
zado.

Gostaríamos, Ex.a, de conhecer o seu ponto de vista a
respeito.

O SR. ALMIR PAZZIONOTrO - Eu tenho tido uma
longa convivência com associações de funcionários públi
ocos, associações que se organizam de forma espontânea,
voluntária, autônoma. Quem é que desconhece, entre nós
a existência dessas associações e a sua força? É prec~
estar muito alheio à realidade aquele que imagina que o
funcionário público, apesar das. restrições ao direito de
greve, que não tem as suas organizações, elas não se cha
mam sindicatos. Porque, por força da lei sindical brasi
leira, a designação síndica'to é privativa das' entidades
reconhecidas como tais pelo Ministério do Trabalho. Isto
é artigo de lei da CLT.

Mas em São Paulo, como Secretário do Trabalho, fui
presidente da Comissão de Politica Salarial do Governo,
integrada pelo então Secretário, hoje Oonstituinte José
serra, pelo ex-Ministro João Sayad, pelo atual secretário
do Governo, de São Paulo, na época secretário da Admí
nís'nação Antônio oarlos Mesquita, e assessorada pelo
vice-Presidente do BNDES Dr. André Franco Montaro
Filho e pelo Dr. Paulo Renato, que é hoje Reitor da
Uníeamp, E nós mantivemos negociações freqüentes, in
tensas, constantes com as organizações de funcionários,
que acabaram se reunindo numa espécíe de plenário co
nhecida como o "Gmpo dos 13".

E..."3e "Grupo dos 13" negociava com o Governo do Es
tado, negociou a fixação de duas datas-bases, à época em
que {)8 reajustes eram semestrais. datas-bases essas que
passaram a se,r 1.0 de [aneíro e 1.0 de julho, 'e negociou
todos os aumentos naquele período em que eu servi como
Seoretário do Trahalho. E creio que continuou negociando
depois que eu vim para o Ministél'io. A diferença é, pri
meiro: não podem utãlízar-se da denominação "Sindicato"
as associações de funcionários, porque esta é 1.lrivativa,
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como eu já registrei. Segundo, não suscitam dissídios co
letivos perante a Justiça do Trabalho, porque o venci
mento do runcíonârío é fixado em lei, por exigência cons
titucional, lei essa, nos estados aprovada pela Assembléia
Legíslatíva. Então havia uma negociação, e, em função
dessa negociação era encaminhado um projeto a Assem
bléia Legislativa, onde dava-se a sua aprovação sem
emendas, porque ela era produóo de uma negociação.

Temos que mudar o atual regime, admitir que possa
se utilizar da palavra sindicato, da expressão certa, tudo
bem, isto é matéria da alçada do Legislativo, a meu ver.

A ratificação da convenção 151 nem acrescenta gran
de coisa a isso, porque a convenção díz que será observa
da a legislação ínterna do PaÍS. Mas vejo como inevitável
a existência das organizações dos 'funcionários. A ANDEB
por exemplo, uma associação poderosa. Então, talvez seja
o problema de dar alguma configuração legal mais pre
cisa a isso, sem o erro, que me parece embutido em alguns
projetos, de se adotar para o funcionalismo a mecânica,
o sistema da sindicalização dos empregados- das empresas
privadas; ou seja, sem substituir o atual regime de auto
nomia pelo regime da vinculação e da dependência, e sem
o estabelecimento de uma comissão de enquadramento
sindical dos quadros', dos grupos, e assim por diante. Per
mitir que essa organização ocorra, como hoje, de forma
voluntária e espontânea.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Vamos en
cerrae a reunião agradecendo a atenção do Sr. Ministro,
a sua palestra, as suas respostas, dizendo da grande con
tribuição que representou para os trabalhos da Subcomis
são dos Direitos dos '.r.rabalhadores e Servidores Públicos.

Informo que hoj e à tarde nós não teremos reunião
porque grande parte dos membros de nossa Comissão são
dírígentes síndícaís e amanhã dia 1.0 de maio deverão
estar em seus locais de origem para participar das come
morações.

Voltaremos a nas reunir segunda-reíra, dia 4, às 17
horas, com a presença do Ministro Aluízio Alves, da Admi
nistração.

Muito obrigado. Está encerrada a reunião.
(Encerra-se a reunião às 13 horas e 15 minutos.)

COMISSÃO DA FAMíLIA,
DA EDUCAÇÃO, CULTURA,

E ESPORTES, DIA
UIi!:NCIA E TECNOLOGIA

E DA COMUNICAÇÃO

7.a Reunião Ordinária, realizada em 2 de junho de 1987

Aos dois dias do mês de junho do ano de mil novecen
tos e oitenta e sete, às dez horas, no auditório Nereu
Ramos - Anexo II - Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes,
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a presi
dência do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha, com
a presença dos seguintes Constituintes: Fausto Rocha,
Antônio de J,esus, Rita Furtado, Sotero Cunha, Nelson
Aguiar, KoyU Iha, José Queiroz, Eunic-e Michiles, Pompeu
de Souza, Roberto Augusto, Olívio Dutra, Aécio de Borba,
Mendes Ribeiro, José Moura, Rita Camata, Angelo Maga
lhães, Francisco Diógenes, José Elias Moreira, Bezerra de
Melo, Eraldo Tinoco, Cláudio Avila, Dionísio Hage, Sólon
Borges dos Reis, Eliel Rodrigues, João de Deus, Flávio
Palmier da Veiga, Louremberg Nunes Rocha, Carlos Al
berto Caó, Ubiratan Aguiar, José Dutra, Octávio Elisio,
Chico Humberto, Joaci Góes e Ruberval Pilotto. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou inicia-

dos os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura da
Ata da reunião anterior, que foi considerada aprovada. O
Senhor Presidente comunicou aos presentes que, será
ouvido, em audiência pública, o Ministro de Estado da
Comunicação, Dr. Antônio Carlos Magalhães, no próxi
mo dia quatro, às dez horas. A Constituinte Rita Camata
indagou da presidência quais os novos prazos para rece
bimento de emendas. O Senhor Presidente esclareceu que
as emendas ao substitutivo do Senhor Relator serão apre
sentadas nos dias oito e nove de junho. Dando prossegui
mento MS trabalhos, o Senhor Presidente franqueou a
palavra aos Senhor,es Constituintes. Manifestaram-Ee
sobre a Subcomissão VIII-a, artigo sétimo, os Senhores
Constituintes: Nelson Seixas, Antônio de Jesus, Fausto
Rocha, Angelo Magalhães, Aécio de Borba, Olívio Dutra,
Nelson Aguiar e Marcondes Gadelha. O Senhor Consti
tuinte Fausto Rocha solicitou à Presidência a suspensão
da reníão, a fim de retomar os trabalhos com um tempo
suficiente para ser abordado o artigo vinte e três, que se
retere à censura. O Senhor Presidente acatando a su
gestão, suspendeu a sessão às doze horas e trinta minu
tos. O Senhor Presidente reabriu a sessão às dezessete
horas e cinqüenta minutos, dando continuidade a dis
cussão do anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cul
tura e Esportes. Usaram da palavra, sobre o artigo vinte
e três e seus parágrafos, os seguintes Constituintes: Joaci
Góes, Eliel Rodrigues, Fausto Rocha, Flávio Palmier da
Veiga. Sólon Borges dos Reis - que assumiu a Presidên
ela a convite do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha,
que necessitou ausentar-se - Gumercindo Milhomen,
Pompeu de Souza, Nelson Aguiar, Olívio Dutra e Carlos
Alberto Caó. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre
sidente, em exercício, Constituinte Sólon Borges dos Reis,
deu por encerrados os trabalhos às vinte horas e dez mi
nutos, cujo teor será publicado na íntegra, no Diário, da
As~embléia Nacional Constituinte, convocando os Senho
res membros da Comissão para a próxima reunião, a reali
zar-se dia três de junho, às dez horas, com a seguinte
pauta: discussão dos vários pontos do anteprojeto da
Subcomissão VIII-b. E, para constar, eu Luiz Fernando
Lapagesse Alveo Corrêa, Secretário, lavrei a presente Ata
que. depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Haven
do número regimental, declaro aberta a reunião.

A Mesa gostaria dá uma informação ao Plenário
sobre a numeração do anteprojeto da Subcomissão 8-B,
referente à Ciência, Tecnologia e Comunicação.

A Mesa constata, com dissabor, que há uma persistên
cia no erro, por parte da Gráfica, não tivéssemos aqui na
presença de Antônio de Jesus e João de Deus, diríamos
que a persistência é diabólica também não posso dizer
que haja uma conspiração contra o autor da emenda,
Senador Pompeu de Souza.

O fato, Srs. Constituintes, depois da correção que
determinamos, os avulsos voltaram com a mesma incor
reção do princípio, como nos quisessem convencer de que
a emenda não existe.

Insisto perante o Plenário que a forma verdadeira do
anteprojeto da Subcomissão 8-B é a que contém, no seu
art. 13, este dispositivo:

"Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir qualquer embaraço à plena liberdade
[ornalístíca em veículo de informação social."

Os novos avulsos distribuídos estão chegando sem este
dispositivo. Não há mais tempo nem paciência para
mandar corrigir outra vez.
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Então, peço aos Srs. Constituintes mentalizem esse
fato e, quando tízerem as suas emendas, tenham em conta
que o art. 13 é a emenda do Senador Pompeu de Souza
e renumerem automaticamente as demais. Onde constar
o n.O 13, passará a ser 14, e assim por diante.

De modo que, na apresentação das emendas, quando
houver referência ao artigo, considerem que, a partir do
art. 13, há uma modificação para mais de uma unidade
na numeração de cada artigo.

A reunião de hoje destina-se ao prosseguimento da
discussão dos anteprojetos.

A Mesa recebeu expediente do Exm.O Sr. Ministro de
Estado das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, e
fará a sua leitura.

(Leitura do expedíente.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Ao cabo
da reunião de ontem, chegamos à conclusão de que se está
tornando cada vez mais difícil conseguir número para vo
tação, para deliberação. Tem,?s prossegt;tido c::.0m as dis
cussões, mas, infelizmente, nao temos tído numero para
votação.

Havia pedido ao Relator tentasse uma forma consen
sual de aproximação por relação ao número e ao nome
das personalidades que ouviríamos e, depois, onde hou
vesse conflito, submetêssemos a voto. S. Ex.a ontem de
clarou que não tem havido voto _para s~ chegar a uma; f<?r
ma conclusiva sobre a convocaçao. Entao pedi a Oomíssão
que nos delegasse, a mim e ao .Relat~r, certo poder. de
arbitragem. Já que não temos tido numero para delíbe
rar nos fosse dada a delegação para arbitrar sobre quem
e quando convocar. Os presentes anuíram neste ponto.

Como o Regimento não diz expressamente que a c9n
vocação de audiência pública será submetida a votação,
assumimos essa delegação do Plenário, razão por que tomo
a liberdade, já, de fixar a data da audiência do Sr. Mi
nistro 'das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, en
quanto aguardo do Relator a sugestão dos outros nomes
e das respectivas datas, se for conveniente a S. Ex.a, o
Sr. Relator Artur da Távola.

Designo, então, a data de 4 de. junho, às 10 hor~s, par~
a audiência pública do Sr. Antõmo Carlos Magalhaes, MI
nistro das Comunicações.

Esclareço que o séntido desta convocação envolye _a
leitura crítica de um texto elaborado pela SubcomIssao
referente à Ciência, Tecnologia e Comunicações. Não es
peramos que o Ministro das Comunicações nem qualquer
das personalidades aqui convocadas nos venham trazer uma
tese doutoral sobre comunicações, mas que se atenham
aos princípios que, do ponto de vista do segmento da so
ciedade que representam, consideram corretos e devam ser
incluídos no texto constitucional, além, como afirmei, de
uma análise do que foi produzido até aqui, para nos servir
como espelho dialético, como cotejo.

Apresentamos uma tese, ouviremos certamente alter
nativas, ouviremos antíteses, se for o caso, nos diversos
pontos - Família, Educação, Cultura, Ciência e Tecnolo
gia -, e esperamos que esta Comissão chegue sabiamente
à síntese que dialeticamente é a expressão da verdade.

Está aberta a discussão sobre os diversos anteprojetos.
Não fixamos necessariamente, hoje, nenhum anteprojeto
específico para discussão, de modo que é livre a aborda
gem de qualquer tema contido em qualquer dos três ante
projetos das Subcomissões.

A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO - Sr. Pre
sidente, como ficou estabelecido o prazo de emendas ao
substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A Mesa
recebeu um expediente da Presidência da Assembléia Na
cional Constituinte e mandou distribuir cópias aos Srs.
Membros desta Comissão. Podemos adiantar que o prazo
para emendas ao substitutivo do Relator é uma inovação,
que não estava previsto no Regimento, foi uma decisão da
Assembléia Nacional Constituinte, é de quarenta e oito ho
ras, ou seja, os dias 8 e 9 de junho. Nos dias 9 e 10 o
nobre Relator vai-se manifestar sobre as emendas. A vo
tação final começa no dia 12. Lembro aos Srs. Constituin
tes que o Relator poderá, nesse segundo turno, manifes
tar-se por outro substitutivo completamente diferente do
primeiro, se achar conveniente. A votação começa no dia
12, impreterivelmente.

Estão em discussão os diversos Anteprojetos.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Nelson Seixas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS - Sr. Pre
sidente, estou, até por motivo de ordem familiar, por ser
paí de retardado, ligado à Subcomissão dos Negros, Po
pulações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. Fiquei
preocupado com o relatório da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes, no art. 7.°, quando limita o auxílio
ou impede o repasse de verbas públicas para a criação e
manutenção de entidades de ensino particular.

Na Educação, em especial, Sr. Presidente, 80% do
atendimento é feito por iniciativa particular. ;Represento
as APAE - Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
- com 700 unidades no País. De modo que recebemos com
bastante preocupação este artigo, tanto que tomamos a Ií-
berdade de fazer um adendo, no seguinte teor: "

"Exceto aquelas sem fins lucrativos que suple
mentam as necessidades do Estado."

Tem sido norma no Estado que represento, São Paulo,
o atendimento da Secretaria de Educação é sempre na
queles pontos em que o Estado está carente. Indubitavel
mente, na educação especial, seja de deficientes mentais,
visuais, auditivos e físicos, a ação do Estado tem sido muito
carente realmente, mesmo porque é uma educação multi
disciplinar, muitissetorial e envolve a participação da fa
milia e da comunidade. O Brasil não tem condições de
fazer de modo público este ensino. Por isto, peço a aten
ção dos Companheiros Constituintes desta Comissão para
que atentem para o art. 7.0, que irá impedir, ou fechar,
as entidades particulares que cuidam dos excepcionais.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Faço
uma pergunta a V. Ex.!\ Deputado Nelson Seixas: no caso
da APAE, qual a participação do Estado e qual a partici
pação da iniciativa privada, em termos percentuais, na
forma da receita?

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS - Infeliz
mente, a participação do Estado tem sido muito pequena.
Temos até da Previdência Social muito mais participação
do que da área da educação. No âmbito federal, por exem
plo, o antigo Centro Nacional de Educação Especial repre
sentava 1/8 do que era destinado pela Previdência Social.
Com a criação da Corde - Coordenadoria de Atendimento
às Pessoas Portadoras de Deficiências, e agora, coro a
recém-criada Secretaria de Educação Especial, percebe
mos que o Governo está querendo dar à educação especial
muito mais importância, elevando-a a nível de Secretaria,
como são o ensino básico, o 2.° e o 3.° graus e a educação
física e esportes. Então, já temos uma Secretaria de Edu
cação Especial.
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Agora, essa Secretaria, recebida por nós com tanto
entusiasmo, com a aprovação desse artigo, deixaria de ter
intercâmbio com a iniciativa particular. Pessoalmente não
sou a favor da iniciativa privada, entendo que a educação
é obrigação do Poder Público. Trata-se de uma condição
especial a da educação especial.

Não sei se respondi a V. Ex.a A participação do Poder
Público deve ser muito maior do que tem sido até o pre
sente momento.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Res
pondeu. Agradeço a V. Ex.a A preocupação de V. Ex.~ ~m
procedência e precisa ser considerada por esta Conussao.

O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS - Temos
dois grandes movimentos. O maior, sem dúvida, é o das
APA:ES, e, em segundo plano, vem o movimento das Pes
talozzis, que tem muito mais tradição, é muito mais antigo
no Brasil e a esposa do Senador Pompeu de Sousa e a
grande ca'mandante da X:estalozzi de Brasília de .modo que
o Senador também esta atento para esse artigo, tenho
certeza.

O SE. PRESIDENTE (Marcondes Ga~el~a) - Esta
preocupação - como dizia - tem_ proc~dencla. E~ta Co
missão precisa reexaminar a questão, ate porque, Insisto,
2/3 desta Comissão não participou da di~cussão. e vomçao
do art. 7.0 do anteprojeto. Esse anteprojeto fOI di~Cutldo
e votado apenas no âmbito da Subcomissao espeCIfica, e
temos 48 membros que, teor~camente, não. ~e envolveram
com o debate e com a votação desta matéría,

A Mesa tem recebido vários apelos de entidades da
sociedade para que este assunto s.eja reexamínado. 'Yejo
agora aqui um caso concreto, suscítado pelo Constitumte
NelsoiJ Se~as, referente à APAE e à Sociedade Pestalozzi.
Tenho recebido também, pessoalmente, apelos de repre
sentantes de escolas dirigidas por entidades religiosas e
que se dizem sem fins lucrativos, sentindo-se ameaçadas
de extinção, de desaparecimento se nenhuma alteração,
nenhuma subemenda for apresentada ao art. 7.°

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Angelo
Magalhães.

O SR. CONSTITUINTE ANGELO MAGALHAES 
Ainda sobre o art. 7.°:

"O ensino é livre à iniciativa privada, observa
das as disposições legais, sendo proibido o repasse
de verbas públicas para a criação e manutenção
de entidade de ensino particular."

Como V. Ex.a bem acordou, e também o colega que me
antecedeu as universidades católicas vão fechar. O ensino
público a' rede oficial não atende à demanda, e o Governo
tem-se 'valido das escolas particulares para bolsas-de-es
tudo. Se não houver remuneração, vão cassar essas bolsas,
vamos criar o -caos no ensino.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. x.a
pode dizer quantos alunos estão abrigados nessas escolas
particulares?

O SR. CONSTITUINTE ANGELO MAGALHAES - São
alguns milhares no Brasil ínteíro. Veja V. Ex.a que che
gamos ao absurdo! As entidade~ públicas ~m que ter a
preferência mas devemos fazer ISSO gradativamente, para
que o Gov~rno se prepare para atender a todos. se não
há condições de a .rede escolar pública atender; temos qu~
nos valer da partíeular, e sem remuneraçao nmguem vai
dar ensino de graça em escola particular. .

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
tem idéia sobre o percentual de participação do Estado
na ajuda, na formação da renda dessas escolas parti
culares?

O SR. CONSTITUINTE ANGELO MAGALHAES 
Não diria a V. Ex.a os totais exatos, porque não os tenho.
Sei que são significativos, porque essas entidades têm-nos
procurado.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Aécio de Borba.

O SR. CONSTITIJINTE AÉCIO DE BORBA - Havia,
no anteprojeto do Constituinte João Calmon, o Relator da
matéria na parte de Educação, o art. 15, que destinava
recursos às entidades assistenciais e sem fins lucrativos,
e tinha, inclusive, uma metodologia, um condicionamento
sobre a não-retirada de lucros, a não-remuneração de
dirigentes e outras condicionantes, e o art. 7.°, dizia que
era livre o ensino particular, e o auxilio seria dado na
forma da lei. Houve da Constituinte Abigail Feitosa uma
emenda que dava exclusividade ao ensino púbilco. Essa
emenda foi aprovada, e o foi mediante um consenso, uma
conversa preliminar, de que se instituiria no próprio arti
go' a ressalva ora feita pelo ilustre Constituinte que aqui
manifestou também o seu apoio à escola particular 
principalmente aquela assistencial, aquela religiosa e
outras entidades que, sem fins lucrativos, auxiliam dema
siadamente a Educação - para que tivessem também a
sua permanência na recepção da partíeípacão desse di
nheiro público.

O art. 15, que seria votado, foi considerado prejudi
cado, em virtude da emenda adicionada ao art. 7.0. Posso
informar à Casa 'e aos companheiros de Comissão que
todo o texto do art. 15 foi agora proposto como substitu
tivo exatamente ao art. 7.°. A despeito de pequena parcela
que defende intransigentemente que os recursos públicos
sejam exclusivamente destinados à escola pública, há
certo consenso dentro da Comissão de que devam ser
ressalvadas aquelas entidades que realmente têm até hoje
prestado significativa contribuição ao ensino, mas que não
são de ordem publica.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO DE JESUS - Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Antônio
de Jesus.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO DE JESUS - Sr.
Presid-ente, temos exaustivamente debatido este assunto
na Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, e
tivemos oportunidade de ouvir o nosso nobre Relator, in
formando-nos de que aproximadamente 70% do ensino
no nosso País está no âmbito da iniciativa privada. Co
mecei a questionar: será que o Estado está democratica
mente preparado para receber esse quantitativo que está
sendo absorvido pelo da iniciativa privada, -e dar-lhe a
devida assistência educacíonal? Será que essas escolas 
muitas vêm funcionando há mais de 1 século, ou quem
sabe, desde o início do Brasil ~ podem ser completamen
te extintas, se deixarem de ser subvencionadas, de alguma
forma, pelos Poderes Públicos?

Sr. Presidente, se prestarmos atenção, hoje, muitas
escolas ou instituições públicas têm ficado por demais
onerosas, inclusive para o Pais. Tivemos informação de
que o r-apasse não chega a 1% para as entidades
particular-es.

Observem, Srs. Constituintes, tão insignificante o
numerário quantitativo repassado para as entidades par
ticulares, aquelas que não visam fins lucrativos, princi
palmente aquelas que o colega que me antecedeu citou,
aquelas que prestam assistência educacional dentro de



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 9 253

uma linha filantrópica, cujos diretores, diretor-presidente,
tesoureiro e secretário não são remunerados. Vejo, por
exemplo, no meu Estado, num Município bem distante da
Capital, uma pequena comunidade com uma escola fi
lantrópica que é uma verdadeira escola comunitária. Pois
conseguimos levar para lá, justificando que precisava até
de Projetos Saturno, para dar uma oportunidade suple
tiva àqueles que não tiveram, em tempo hábil, condição
de estudo, alegando que esse projeto não deveria ficar
tão-somente em torno da metrópole, devia ser deslocado
também para os rincões distantes, que estão desprotegidos
do ensino para as pessoas mais idosas, que pretendem
ainda se atualizar para ter um espaço a mais na vida.

Observei, Sr. Presidente, essas escolas não visam fins
Iucratívos, toda diretoria ainda dá muito de si. O terreno
foi doado, o prédio também. Sua solicitação restringe-se
a pedido de professores do próprio Estado, que fiquem à
disposição daquele órgão, e que algum material de consu
mo seja liberado pela Secretaria de Educação do Estado.
Por tudo isso, percebi que há necessidade de que alguém
clame, nesta hora, e não sou proprietário de nenhuma
escola, mas minha consciência me determina que, dentro
de assunto tão significativo, devemo-nos pronunciar tam
bém, devemos respeitar a iniciativa privada.

Sou de pleno parecei de que esta Constituição seja
justa, venha a respeitar a iniciativa privada, a liberdade
- não adianta pregar justiça social sem se dar liberdade
de escolha.

A família deve ter liberdade, deve poder optar pela
escola filantrópica, pela mercantilista ou pela pública ou
estatal. Não podemos, de maneira alguma, querer
simplesmente estatizar o estudo, achando que seja a solu
ção para o Brasil. Simplesmente ditatorial tudo para o
Estado dentro de termos educacionais, acredito não seja
suficiente para resolver os problemas. Se o assunto é de
mocrático, deixem, então, todas as linhas de ação educa
cional existir e se tenha também o senhor Estado como
protetor de todas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Conce
do a palavra ao nobre Constituinte Fausto Rocha.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROC;HA - Sr. Pre
sidente, este aspecto da educação é fundamental e, agora,
coloco uma posição que me parece ser, se não da totali
dade, da maioria dos Constituintes evangélicos aqui pre
sentes e, suponho, até dos Constituintes cristãos.

Os evangélicos têm defendido sempre, ao longo do
tempo, a divisão entre Estado e Igreja. Deve-se creditar
a Rui Barbosa - um católico - a luta por essa divisão.
Já houve tempo em que padres recebiam do Estado, eram
seus funcionários e, por isso, as escolas católicas também
eram providas pelo Estado. Na verdade, os recursos eram
do Estado e a orientação era da Igreja Católica.

Isto, me parece, configura um mal em si mesmo, por
que atrelar a Igreja ao Estado significa sufocá-la até na
sua 'Palavra profética e de alensa ao Gov,erno. ABíblia regis
tra ocasiões sem-número em que houve não uma divergência,
mas um cuidado de setores da Igreja de alertar ao Gover
no quanto aos seus erros de perspectiva e de ação. Como
os evangélicos sempre defenderam a separação da Igreja
do Estado, parece-me pertinente e coerente defendamos
também, na área dos recursos públicos e na sua dotação,
haja esta divisão, esta interdependência. Defendo, como
o Gonstituinte Antônio de Jesus, que acabou de falar ago
ra, haja no Brasil a continuidade da escola particular, até
porque o Estad'Ü, ao longo dos séculos no Brasil, não tem
conseguido suprir toda a necessidade de educação. Para
que isso ocorresse agora, seria necessário que verbas
muito mais vultosas fossem dedicadas à educação. Se a

nossa economia está combalida no âmbito interno e ex
terno, por razões que não nos cabe aqui analisar, mesmo
que quiséssemos que o Estado pudesse suprir, não poderia.
Por outro lado, se o Estado oferece ensino gratuito, e mui
tos da população preferem pagar para obter um ensino
que entendem de melhor qualidade, por que obstar o ensi
no particular, já que ele supre esta necessidade, já que
atende aos interesses de uma parte da sociedade?

Chegamos agora ao ensino religioso. O ensino religio
so me parece configurado somente .na esfera do ensino
particular, e aí, então, haverá liberdade de ensino, haverá,
é claro, dentro das exigências curriculares do MEC, sob
supervisão do MEC, para que os cursos, mesmo tendo fun
damento confessional, se atenham às necessidades básicas
da educação e possa um aluno que conclua, ou que esteja
em meio a um curso numa entidade de ensino religioso,
poder transferir-se para outra, sem prejuizo de continui
dade, e suplementar, eventualmente, quando uma escola
não tenha fins lucrativos.

Ouvimos falar aqui, por exemplo, das APAE, que rea
lizam um trabalho maravilhoso em todo o Brasil. Aí a
verba do Governo seria para entidade assistencial, que
poderia ser aplicada num dos seus segmentos de ação,
o ensino. Não vejo aí, então, impossibilidadoe ou prejuízo.

Haverá escolas, como aquela que citou o nobre Com
panheiro Constituinte Antônio de Jesus, que, tendo par
tido de iniciativa religiosa, representa o atendimento de
uma necessidade que não encontra outra forma de as
sistência num pequeno lugarejo. Ainda haveria aí a saída
das bolsas-de-estudo, que, no meu entender, deveriam ser
entregues ao aluno e ele exercer a sua liberdade de aplicá
la no instituto doe ensino que desejar.

Com isto, as entidades de ensino com iniciativa reli
giosa terão a sua necessária independência, porque, se
continuar a haver o que temos visto em muitos Estados
brasileiros, em que a verba costuma ser quase que total
mente governamental, no entanto, a orientação de uma
das denominações confessionais, sejam elas cristãs ou não
- geralmente têm sido cristãs - isso depõe contra a iso
nomia, contra um conceito de separação entre Igreja e
Estado, que os evangélicos, como um todo, têm defendido,
e, creio eu, a maioria dos cristãos, incluindo os católicos.

O SR. CONSTITINTE ANTôNIO DE JESUS - Permi
te V. Ex.a um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O tem
po do orador está esgotado, mas vou permitir que V. Ex.a
o aparteie, desde que seja muito breve. . .

O SR. CONSTITt.i'INTE ANTôNIO DE JESUS - Lem
bro ao Companheiro Fausto Rocha que na atual Consti
tuição, em seu art. 9.0, inciso II, diz que não é permitido
subvencionar igrejas ou templos religiosos, ressalvada a
sua atividade pública. Então, naquilo que se diz especifi
camente, uma assistência para hospital, para abrigo, para
escola, para creche etc. poderão ser beneficiados. Não
véjo incoerência. Continua a Igreja separada do Estado
porém, à parte, na sua estrutura social, correspondend~
às exígêncías da lei, que tenha também a participação do
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Antes
de conceder a palavra ao próximo orador sobre o art. 7.0
do anteprojeto da Subcomissão 8A, informo que em se
guída, a Presidência pretende colocar em discussãb o tema
da censura. Este é um problema extremamente delicado,
ao qual temos que dar um tratamento preciso. A mim,
pessoalmente, pareceu-me a redação do anteprojeto ex
tremamente confusa, para não dizer bízarra, Gostaria de
ouvir os Srs. Constituintes sobre este tema.
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Antes de conceder a palavra ao Constituinte Nelson
Aguiar sobre o art. 7.0, indago aos Srs. Constituintes se
alguém mais deseja discutir o assunto. (Pausa)

Concedo, então, a palavra ao nobre Constituinte Nel
son Aguiar sobre o art. 7.°, e, em seguida, aos Constituin
tes Olívio Dutra e Pompeu de Sousa. Logo após abrire
mos inscrições para discussão do tema censura, ou, mais
precisamente, tudo que está abrangido pelo art. 23 e seus
parágrafos do Anteprojeto 8A, da Subcomissão da Edu
cação, Cultura e Esportes.

O SR. CON8TITUIN'I1E NELSON AGUIAR - Sr. Pre
sidente, nobres colegas constituintes, releio o art. 7.0:

"O ensino é ilívrve à iniciativa privada, obser
vadas as disposições' legais, sendo proibido o re
passe de verbas públicas para criação e manuten
ção de entidades de ensino particular."

Desculpe-me o nobre Relator, discordo desta propos
ta. Precisamos discutir esta questão à luz do projeto que
<temo.s' para 'a sociedade brasileira. Se queremos consti~u~r
aqui uma sociedade aberta, em que o 'Povo tenha palr'tlC~~
paçâo na vida nacional, não v·ejo por que aqueles que Ja
deram tão extraordinária contribuição na área da ,edu
cacão nacional não possam continuar fazendo. Devemos
lembrar que o povo é a fonte da receita, do tributo. l!: o
povo que ;paga imposto ao Estado. Não vejo por que aque
les que trabalham na área da e~ucação não po.ssal? ~t~.i:
zar parte desse tributo para a!plican- nas suas mstttuíções
educacionais.

Tenho-me recusado sistematicamente a assinar pro
postas que visam proibir que o Estado repasse verbas para
a iniciativa particular, eX9:~amente por aquela r9:zao que
já expus aqui, noutra OCaSlaD, as clasees ncas ,esta? estu
dando na universidade gratuita neste Pais. l!: preCISO dar
uma opol'l~unidade para que aqueles que não têm recursos
;possam utilizar-se de meios, a fim de es~~dar em escolas
partículares - bolsas de estudo ou SUbSld1OS.

Se trvéssemoe critérios [ustos para que os filhos das
classes trabalhadoras deste País 'Pudessem ingressar na
universidade, se não por meio do vestibular, podería até
mudar de posição, mas, vejam bem V. Ex.as - '6 eu ~se
aqui _, o filho do tr!lJbalhador, aoomp'anJ;a~do seu pai ou
não, é obrigado a trabalhar durante o dia roteiro, estuda
na escola da periferia, não se prepara adequadamente,
enquanto OS :filhos das classes ricas, à beira das piscinas,
deitados nas redes, bem alímentados, bem curados, se pre
percam para o vestibular nos cursinhos mais famosos deste
iPaÍJS. como de resto existem no meu Estado. Na hora de
disputar o vestíbular, o filho do traba1hador está despre
parado, não tem condição de concorrer oom os outros,
que acabam ocupando as vagas dentro das universidades.
Aí, o filho do trabalhador, que não tem dinheiro, é obri
gado 'a estudar na escola 'Pal'li;icular. AU!'IaiVés de que meios?
De que recursos? Que caretíce é esta, numa sociedade
capitalista? Então, vamos ter coragem de sair às ruas e
dizer: queremos socializar tudo. VamoS ter coragem de
defender isto. Vamos parar com essa caretice. Se quere
mos somente a presença do Estado na área da educação,
para que o ensino seja garantido a todos, desde o 'Primá
rio até à universidade, vamos ter coragem de Iutar pela
socialização do estudo.

Ora, se a iniciativa privada está presente na área da
saúde pública, até por meio das multinacionais - ai está
a Golden Cross - essas empresas utilizam 'O q'llie há de me
lhor em matéria de preparo técnico, de pNparro científico
no Brasil; na área do transporte; na área financeira, aí
estão os bancos multtnaeíonaís operando; o comércio de
remédios; o fabrico e distribuição de produtos aãímen-

tares. Por que na área da educação é que vamos - des
culpem-me a 'expressão - utilizar um expediente tão es
treito? Paciência ... Lembro-me que 00 desbravadores deste
~aís, na área de educação, províeram da iniciativa par
tícular, Lembro-me do Deputado Luiz Batista no Estado
do Espírito Santo, de quem tenho divergênci.is políticas,
mas tenho que reconhecer que foi quem colocou dentro
da mata, os primeiros colégios do Espirito Santo. 'Os des
b,ravadores dos .~el.'tões estão lá com suas' escolínhas par
tícuíares, espeeíalmente as entidades religiosas.

De modo que estou aqui para derander muito mais
que isto, o direito e a obrigação do Estado subsídíar essas
.e~Co~l~. Agor~, lucro não. Não gostaria de ver essas Ins
tI~~Içoes servindo para enriquecer alguns, como de resto
essa acontecendo. O Estado tem que intervir neste setor
para corrigir. Há extraordínâríos patrímôníos na área d~
empresa educacional, pessoas que acumularam verdadei
ras. fortu:ras e isto_precisa ser corrigido. l!: preciso o Esta
d:'J rote!V1r. Mas nao chegar ao ponto de impedir a inicia
tíva.prIvada, porque, se nao pode ser subsidiada, não pode
caminhar, porque - como disse - aqueles que poderiam
pagar, aqueles que poderiam desembolsar muito dinheiro
pama es~udar ne~as escolas, estão estudando de graça nas
unl;..versIdades. Ai elas poderiam cobrar, para se manter 
estão estudando de graça graças aos expedientes sobre
os quais já falei, especialmente vestibular. Na hora de
fazer o vestibular, gastam-se fortunas com os cursinhos
e com professores particulares, porque sabem que este é o
brampolím para se chegar à universidade gratuita.

O S!R. CONSTITUINTE OL!VIO DUTRA - iPermite
V. Ex.a um aparte?

O BR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Ouço
V Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE OLfVIO DUTJ?,A - AJprovo
em parte, a colocação de V Ex.a O problema do ensin~
gratuito generalizado é muito perigoso, porque se cami
nha: para o .~bsurdo da exaustão de verbas. Deve-se dar
ensino gratuko para quem precisa e cobrar de quem pode
pagar. Assím, a uníversídade tería verbas para repassar
àqueles mais necessitados.

_ V. Ex.a colocou muito bem os pioneiros do ensino.
Nao podemos esquecer que no Brasil os [esuítas, as entida
des saleslan:=ts prestaram um grande serviço no pioneiris
mo do ensino, Negando verbas, estaremos castigando
aqueles que começaram o ensino no País.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Nobre
colega, uma grande dificuldade que temos encontrado
nesta Casa, entre alguns companheiros nossos, é a cora
gem de bater de frente em determinados tabus.

Desculpo-me perante alguns colegas com os quais
tenho estado nos píquetes de greve, nas assembléias de
trabalhadores, por ai afora, mas devo dizer que esta é uma
sociedade capitalista, estamos elaborando uma Consti
tuição que não vai fugir desses moldes vai manter a ini
ciat;iva. privada, que é o fundamento fático da sociedade
capítaüsta , Sabemos que a propriedade prívada numa
socíedade capítalísta, é o seu calcanhar-de-aquile~.

Tenhamos a coragem de bater de frente e dizer: não
queremos ensino gratuito, queremos ensino estatiza'lio '
porque queremos tudo estatizado. Esta é outra tese pode~
ria até embarcar nela, mas o que estou vendo é a' defesa
do e;nsino gratuito e a condenação da verba para o ensino
partíeular dentro da universidade brasileira exatamente
por aqueles que se formam e, depois, vão servir à empresa
particular <lama advogados, como médicos como enge
nheiros - já disse isto aqui - formam-se de graça, estu-
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dam de graça na uníversídade que deveria ser a universi
dade do povo a, depois, vão servir à grande empresa, espe
cialmente à multinacional, que paga bem, paga melhor.

Não. Precisamos rever isso. Precisamos ter coragem
~e dizer: queremos uma universidade como a nossa, que
não tenha vínculo com a periferia.

E pergunto: onde está o engenheiro-:a~r~nomo fo!ma
do na universidade brasíleíra? E o vetern~a~lO? Depois e~e
vai servir à empresa rural, vai ser o médíco-veterínárto
dos grandes rebanhos das grandes empresas agríco~asdes
te País, sem qualquer vínculo com o povo, com os ínteres
ses populares.

. E tenho dito tantas vezes: não vi ainda a luta da
universidade brasileira em favor da criança carente ~es~e

País. Tenho, aqui, prestado homenagem à ~omlSSoo
Criança e Constituinte, pelo tra~alh~ que tem .fe~to, mas
quero ver ainda o projeto da universidade brasíleíra para
atender aos interesses de 36 milhões de menores carentes
neste país 8 milhões deles abandonados. Estou vendo
falar em eilsino de graça para os filhos dos ricos, mas os
filhos do trabalhador brasileiro, os miseráveis que. e~t~o
penando pelas ruas deste País, passando f~~e, na miseria,
sujeitos à prostituição, explorados pelo trafICO de drogas,
estão aí a clamar pelo apoio de todos.

Está na hora de nos darmos as mãos e enfrentar es~a

situação e parar de defender, .dentro do 90.n~r~sso Oonstí
tuinte o interesse das mínorías e os prívílégíos daqueles
que se~pre se locupletaram às custas da desgraça do povo.

Sim gostaria de ver o ensino estatizado para todos,
não par~ favorecer o interesse daqueles que, ~a. hora _de
fazer o cursinho, não procuram a escola pública, nao,
procuram o colégio particular. Por quê? Porque a escola
particular é que prepara bem. Conheço filhos de prof~sso

res universitários que, na hora de fazerem o cursinho,
procuram a escola particular, não procuram a escola pú
blica, porque sabem que a es~ola particular, ? cu~sinh?,

prepara melhor. É o trampolim para chegar a umversi
dade, onde vão estudar de graça.

É preciso bater de frente com isso. Vou à universidade
de graça deste País, à universidade pública, e vejo-a cer
cada por automóveis de luxo, até de fabricação estran
geira. O que é ísto? É a presença da classe rica estudando
de graça. E o que dizer da alímenteção? Custa CZ$ 2.'Op.
Dois cruzados é o que se paga hoje por uma reteíçâo
dentro da universidade, enquanto o trabalhador está aí
dando duro, com sua família passando fome. Essa coisa
tem que ser revista, porque é privilégio, e estou aqui para
combater todos os tipos de privilégio.

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Co?-
cedo a palavra ao Constituinte Ol.ívio Dytra, S. Ex.a dIS
põe de 10 minutos para suas considerações.

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Sr. Presi
dente, companheiros e companheiras constituintes: sou
bancário militante sindical e nós, trabalhadores, temos
proposta; a respeito do ensino e da educação que não t~m
sido trombeteadas com a força que deveríam pelos meIOS
de comunícacâo e este Congresso Constituinte pode ser o
espaço onde "Ul~a representação de trabalhadores poderá
fazer passar a opinião e a proposta do campo do trabal.?0
a respeito dessas questões importantíssimas, numa SOCIe
dade que queremos efetivamente democrática.

Considero-me cristão. Significa ter uma visão uni':'
versal e solidária da sociedade. Os cristãos foram, prova
velmente, os primeiros comunistas da História da Huma
nidade. O comunismo primitivo.

Sou originário da região das Missões do Rio Grande
do Sul, Missões, onde, no século XVII, tivemos a experíên
eía de uma sociedade comunista cristã, a República dos
Guaranis.

Entendemos que o ensino é um direito de todos e um
dever do Estado. Entendemos que a escola confessional,
dessa ou daquela religião, numa sociedade democrática,
deve ter todo o direito de existir. A escola privada, empre
sarial, também deve existir - afinal de contas é uma
sociedade capitalista, desigual, e que vai encontrar pessoas
com condições econômicas para pagar a escola privada, e
vai também atender o int-eresse ideológico de pessoas que
querem ter uma educação dirigida no sentido desse ou
daquele credo religioso. Por outro lado, é fundamental que
o Estado garanta o ensino público e gratuito em todos
os níveis para o universo geral da sociedade. A escola
pública tem que ser a tarefa principal do Estado, tê-la
espalhada territorialmente, tê-la democratizada, no sen
tido de que não seja o Estado a empurrar o tipo de ensino
que a comunidade quer, mas a comunidade podendo defi
nir o ensino que queira; com uma escola pública demo
cratizada, no sentido da sua própria administração - as
direções devem ser eleitas pelos círculos de país e mestres,
pelos alunos, pelos trabalhadores de tais instituições; o
eurríeulum deve ser definido em conjunto com a comuni
dade. Enfim, a escola pública precisa ser valorizada neste
País. É preciso que os recursos públicos sejam investidos
nas escolas públicas.

Entendemos que a escola confissional, a escola par
ticular, a escola privada, têm historicamente e terão ainda,
no nosso País, muito espaço e muita tarefa pela frente.
- Es,tudei numa escola particular, religiosa, católica, nos

tempos de ginásio, 18m São LuÍS Gonzaga. Era O' Ginásio
Santo Antônio de Pádua, administrado pelos Frades Me
nores Conventuais Franciscanos. Meu pai, carpinteiro,
não podia pagar, estudei em regime de semi-internato,
trabalhando para pagar o ensino. Depois dessa experiên
cia, sai dali para outras escolas públicas, já depois de
ingressar no mercado de trabalho, e portanto, com o meu
trabalho ter condições de comprar livros e me vestir para
freqüentar as aulas. :É fundamental que tenhamos uma
escala pública. Pública significa não estatizada, quer di
zer, é o ES,tado que determína o que ela vai ensinar?
Não. Uma escola pública, porque os recursos públicos são
aplicados preferencialmente nela, e todo e qualquer recurso
público que vá para a escola particular, privada, tem que ir
sob muitas condições. Não se pode simplesmente oferecer
recursos públicos para a escola privada em detrimento do
encaminhamento desses recursos, para a escola pública.
Temos assistido e vivenciado, porque também no meu
tempo de estudante, em São Luís Gonzaga, ajudamos,
com um punhado de outros jovens ídealístas, a construir
uma escola da CNG - na época era CNG - Campanha
Nacional de Educandários Gratuitos, hoje é CNGEC - oam
panha Nacional de Educandários, da Comunidade, para
esconder que agora essas escolas são, na verdade, esco
las que cobram mensalidades. Antes era uma coisa soli
dária, na qual o ensino era efetivamente gratuito. Para
essa escola da comunidade o Estado deveria ter uma
atenção especial, a Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos, por não ter um apoio efetivo, uma política
educacional pública, vai aos poucos cedendo para a ini
ciativa privada, e passa a ter escolas também particula
res e caras, já não atendendo mais ao público para o
qual se dirigiram, aliás, de onde foram originárias.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Permite
V. Ex.a um aparte?

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Com muita
honra, nobre Constituinte.
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o SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Estou
acompanhando o discurso de V. Ex.a e estou em condições
de assinar em baixo. Só quero lembrar que a fonte do
recurso público é o povo, num estado capitalista.

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Ouvi com
atenção o pronunciamento do companheiro e não esqueci
desta frase.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - A fonte
é o povo, a fonte do recurso público é o particular quer
dizer, é o povo, é o cidadão. Não v-ejo por que o Éstado
não subsidiar, então, a escola particular, com recurso que
o particular também colocou no cofre público e aí o
ensino sería público. Não vejo muito discr-epânéia nesta
questão. Espanta-me ,a situação da escola hoje, pois, ao
mesmo tempo 'em que não estamos garantindo a educa
ção elementar para todos, para todas as crianças bra
sileiras, estamos garantindo o ensino gr-atuito para as
classes ricas na unívesrídade brasileira.

Ora, era de se esperar que o Estado investisse o re
curso público na base, na criança, na creche, no jardim
de-infância, na escola elementar, e na universidade fosse
estudar quem pudess-e pagar, já que o Estado não pode
manter gratuidade no ensino para todo mundo. Não
posso concordar que hoje estejamos a defender verbas e
mais verbas para a universidade pública, enquanto os re
cursos públicos não sobram para a educação elemenar
da criança brasileira.

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Discordo
do companheiro Nelson Aguiar, que estamos gastando
verbas e mais verbas na universidade, quando, na ver
dade, a universidade não tem s-equer verba para com
prar giz. Vai-se ao prédio da Universidade de Brasflía, e
vê-se o estado em que essa Universidade está, não só
quanto à preservação dos recursos materiais, mas quanto à
própria remuneração e qualificação do seu corpo docente.

.Na verdade, temos falta de uma política edueaeíonal
e, em cima dessa falta, também queremos jogar a criam
ça fora, com a água do banho. Na verdade, precisamos
- concluindo, companheiro Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Gostaria
de fazer uma pergunta a V. Ex.a, antes de sua conclusão.

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Em se
guida, terei o maior prazer em ouvir V. Ex.a

Temos uma débâcle do ensino no primário - o fun
damental não existe - e no secundárío. Isso faz com que
estes ensinos não sejam informativos. Quem têm dinhei
ro passa por eles, porque é uma necessidade legal, mas,
para chegar à universidade, paga os cursinhos. Temos
vários Parlamentares, de diferentes distâncias, que são
proprietários de cursinhos, portanto, defendem a existên
cia dessa situação. Temos é que acabar com essa situa
ção. Temos que valorizar o ensino, criar o ensino fun
damental, valorizar o primário e o secundário e possibi
litar que haja o ensino público gratuito em todos os níveis
para o universo da sociedade, sem eliminação da escala
confessional ou da escola privada. Quer dizer, defender a
escola pública hoje, a sua valorização, o encaminhamen
to de verbas preferencialmente para ela. Não como os
companheiros e eu sentimos no discurso do companheiro
Nelson Aguiar, se contrapor ou tentar eliminar a escola
privada. Não, não é necessariamente isto. A questão não
é ser comunista estatizante, ou ser capitalista privati
zante. Não. Temos que construir uma sociedade que não
possa ficar nesse maníqueísmo. Queremos - e esta euma
posição nossa, enquanto trabalhadores do PT - um Es
tado democrático, permeado pela sociedade civil, um
Estado que não seja técnico-burocrático-militar, um privi
légio das castas e das elites brasileiras, um Estado que

possa ter uma estrutura organizada permanentemente
fiscalizada pela sociedade, através das suas instâncias or
ganizadas. Este Estado democrático tem compromissos
sociais inadiáveis e um desses compromissos é com a edu
cação pública. JjJ este Estado que defendemos, que deva
efetivamente tratar de distribuir recursos e riquezas, por
que é um papel dele, também, democratizar recursos e
oportunidades, preferencialmente os recursos públicos
para as escolas públicas.

Temos hoje duas escolas públicas: a do bairro pobre,
que está caindo aos pedaços, os professores - a minha
mulher é professora primária, alfabetizadora, está em
greve no Rio Grande do Sul - com seus parcos salários,
têm que fazer festinhas na comunidade para comprar até
giz, para a escola poder funcionar; é uma escola pública
que depende de o círculo de pais e mestres fazer festinhas,
de convidar os pais de alunos, convidar a comunidade,
para obter recursos até para pagar a servente no colégio,
para comprar o giz; é uma escola pública sem recursos.
No bairro onde mora a elite, onde moram as classes dos
setores mais abastados da sociedade, a escola públlca é
díferente da escala pública do bairro pobre, porque a co
munidade tem recursos, pode, nas festinhas, contribuir
muito mais.

Então, temos duas escolas públicas. Isso reforça a
desigualdade no nosso Pais. A escola pública tem que ser
exatamente aquela que possibilite a ígualízação, a igual
dade na diversidade? Temos que criar essa escola pública,
pois constitui tarefa nossa enquanto Constituintes, ou
seja, criar uma escola pública que não reforce as desigual
dades e as íniustíças, uma escola pública que contribua,
efetivamente, para que essas desigualdades sejam venci
das e, na diversidade de opiniões, de culturas, possamos
ter igualdades sociais e econômicas.

Sr. Presidente, desculpe-me ter demorado, para
ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Estou
preocupado, porque o tempo de V. Ex.a já está ultrapas
sado. De qualquer forma, farei uma pergunta.

Nesta fase não deliberativa - devo frisar - o meu
papel, o papel da Presidência, é apenas de estimular o
debate e, tanto quanto possível, fazer ver que o sentido
deste debate agora é multidisciplinar, uma vez que esta
mos integrando três subcomissões que têm uma visão,
cada uma, parcial do problema. Neste caso, o papel da
Presidência é zelar para que o texto que venhamos a pro
duzir, o texto final do nosso substitutivo seja integrado e,
sobretudo, coerente.

Nobre Constituinte, estamos lidando com três assuntos
afins da maior importância. Estamos lidando com o ensi
no, com a educação, com a pesquisa e a cultura.

Os anteprojetos fazem consignar recursos, subsídios,
verbas públicas para entidades privadas no campo da cul
tura, da pesquisa e do esporte. Há incentivos fiscais, por
exemplo, para empresas que operam em determinadas
áreas específicas do conhecimento; há recursos públicos
incentivos fiscais, doações e transferências diretas da Uniãó
para empresas privadas ligadas à cultura, no campo da
filmografia, teatro, etc.; há recursos públicos previstos para
o esporte, para clubes privados, etc.

Pergunto: o que o ensino, numa categoria distinta, o
ensino privado, para não ter acesso aos recursos públicos
se a pesquisa para eI!lpresas privadas tem subsídios públi':
cos? Se a manutenção de empresas industriais e comer
ciais, em determinados setores, tem subsídios incentivos
públicos; se a cultura privada tem subsídios públicos' se
o esporte prívado tem su~sídios públicos; por que é 'que
o ensmo que, mclusive, esta na base da formação de todas



,Julho de 1981 I)JAftlO DA ASSEMBLÉIA NAClONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta~feira.9 257

.essas càtegorfus, 'POr'q~.:o ensino !privadO, no .êaso, seria
ooij)c.aIli.o .àpaj:te e nm tería n mesmo tratamento'? Por .que
o 'Íiexmo qlie 'estamos produzindo, enfocando estes 4 aspectos
da .manírestaçãe .da nonaeeímeato, vai dar um tratamento
favorecido a. itl·ês deles - a cultura privada, esporte prí
vaoo. pesquisa e ciência privada,-:- e deíxar o ensino priva
de sem qualquer ajuda, sem qualquer 1l<tlXilio?

É resposta que des,ejo.para .mínhá iiiformàção, porque,
.ínchisive, maís adiante, terei que votar, Então, preciso
.ínstruír-nie -sobre 11 diferença entre o ensíno, a cultura, a
pesquisa, etc., para efeito de tratamento pela Constituição.

O SR.-CONST1'I'UINTE OLfVlO'DUmA~ Nobre com
panheiro Presidente, :aprecieí niuitó a indàgação colocada
por V. Ex.a Não só o Presidente da Mesa tem o direito de
votar como também de opinar, mesmo que o Regimento
lntemo ,diga que, quando o Presidente tiver que fazer o
seu pronuneíamento, tem que sair da sua condição de Pre
sidente, é,éoin isso, poder intei'fenr no mesmo tempo e
espaço de qualquer um dos membros da Comissão.

Independente disso, foi oportuna a colocação, do Sr.
Presidente, porque demonstra que toda e qualquer enti
dade, particular ou privada, pode recorr-er a recursos pú
blicos, se não os diretos, os .de forma indir-eta.

Se uma escola particular tiver um projeto em área
cultural na região em que está instalada, e a cujos inte
resses está atendendo, se tiver um projeto cultural ali,
está sujeita a petições de recursos naquela área do setor
públíco, enquadra-se naquilo que a lei definiu para ela:
ser canalizado recurso, na medida em que tiver um projeto
identificado com aquela área. Então, significa estabelecer
regras no encaminhamento de recursos para qualquer en
tidade públíca ou privada.

Na área de ciência e tecnologia, as verbas públicas
serão direcionadas em cima de pesquisas do interesse pú
blico, e não do interesse privado. Quer dizer, não está
definido que qualquer pesquisa do interesse privado tem
que ser atendida com recursos públicos.

Ao mesmo tempo em que colocamos aqui que o ensino,
neste Capítulo dedicado ao ensino, que a escola pública
tem que ter a principalidade no encaminhamento de re
cursos públicos, não implica que, no capitulo dedicado à
Cultura e a outros setores, essa mesma escola que não tem
recursos da área do Ministério da Educação possa ter re
cursos do Ministério da Cultura.

Apenas reforça a colocação, a indagação do nobre
Presidente, a minha posição. Efetivamente, não podemos
retirar recursos do Ministério da Educação, que têm que
ser canalizados para a escola pública, para que ao iniciativa
particular monte uma escola no interior do Município de
Bossoroca, no Rio Grande do Sul. Se a iniciativa parti
cular, usando esses recursos, pode montar a escola, por
que o Estado não pode fazer também? Por que não? Então,
o Estado só tem o recurso e repassa para lá? A não ser
que seja para uma instituição efetivamente filantrópica,
que não vise lucros, o Estado, neste caso, pode e deve aten
der com recursos. Não podemos, de forma alguma, retirar
recursos das escolas públícas, do setor público de ensino,
para repassar para o setor privado do ensino.

•
outra questão que coloco aqui, porque questão-chave

também para nós, no sentido da liberdade, da democracia,
é o ensino religioso na escola pública.

O SR. CONTITuINTE JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS
- Permite V. Ex.a um aparte?'

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Em segui
da, nobre Companheiro COnstituinte de Minas Gerais.

O ensino. religioso na escola pública atenta contra o
Estado, que deve ser um Estado laico.

No caso brasileiro, .onde temos não esta ou aquela
r.eligiãó, mas 1Ín1a enormidade de religiões, de seitas, de
rituais, ou damos oportunídade para todas essas reli
giões se manifestarem. dentro das escolas, com a edu
cação que lhes interesse,. ou esse ensino religioso fica
afeto às escolas dessa ou daquela religião, às escolas oon
rituais, ou damas oportunidade para todas essas relí
gioso. A escola pública é exatamente na direção de que
o Estado não tem que estar a serviço de nenhuma seita,
ou. grupo religioso. O Estado é independente da igreja
Então, defendemos que o ensino religioso seja feito nas
escolas confessionais, nas escolas particulares, privadas.
O ensino religioso não cabe na escola püblíca, Não quer
dizer que a escola pública sej a materialista que vá es
tigmatizar as religiões. Seria uma posição que atentaria
contra a democracia. Há oportunidade de todos expres
sarem as suas manifestações culturais e religiosas, mas a
escola pública tem que ser isenta, neutra nesta questão.
A comunidade é que deve definir a política da escola
pública, quem deve dirigi-la, inclusive aplicação de re
ceitas. Temos que acabar com essa coisa de círculos de
pais e mestres serem fontes de receitas suplementares
para escolas públíeas, porque vai dar naquilo que dis
semos há pouco: temos escolas públicas para os ricos e
escolas públicas para os pobres acentuando as desigual
dades e as diferenças.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO
RAIS - V. Ex.a me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Concedo o
aparte ao nobre companheiro de Minas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO·
RAIS - Estou ouvindo a colocaão de V. Ex.a a partir do
momento em que aqui cheguei e chamou-me a atenção.
Trag~ :à nossa reflexão um enfoque no meu pequeno apar
te, para que V. Ex.a refletía também sobre ele. É obrigação
do .Es.tado: favorecer a educação e a cultura de todos. O
modus facieudi ·é que não vejo ser de responsabilidade
única do Estado. O Estado pode responder à sua obrigação
qe dar educação e cultura a todos com serviço de tercei
ros. É muito natural em qualquer país evoluído do mundo,
tanto de um lado como de outro. Nos países de sistema
comunísta ou soeíalísta rígido - na França é diferente, o
soeíalísmo é. aberto, é diferente - entende-se que o Estado
é o üníeo q1J~ direciona, porque não há a iniciativa priva
da..Nos países emque há a iniciativa privada, o Estado
revelará competência, e vísão prática da solução dos pro
blemas .que lhe,são afetos servindo-se de todos os meios,
inclusive 40 serviço privado. Uma das questões que me
tem chamado a atenção na anãlíse do custo operacional
da educação de um cidadão brasileiro é que me trouxe ao
microfone ,p!u;a o aparte a V. Ex.a. Se' V,. Ex.a analisar,
através dos dados 'estatísticos oferecidos pelo próprio Go
verno, quanto fica um produto acabado, chamado o homem
no nfvel superior, desde o primeiro dia de escola pública
até o último, V. Ex.a verificará que o Estado gasta uma
fortuna exorbitante para colocar na cabeça de um cidadão
aquilo que .gostaria' de ter colocado, mas não o fez, se o
Estado usasse a yígésíma parte do. recurso que gastou com
U~I oídadão - sou fruto. de uma,escola pública federal,
onde .me.rormeí; se- o Estado gastasse 20% apenas, portan
to a quinta parte, através de respasse à escola privada, do
primeiro dia até o último, estaria tendo cinco vezes mais
produtos acabados em termos de educação - coloco bas
tante .malicianisso, o homem não seria mais o sujeito,
mas SIm o produto do Estado - teríamos o entendimento,
dentro dó plano econômico, de muíto mais pessoas, o Es
tado -exeréería a sua obrigação de dar educação a todos
a mais pessoas. Babemos que hoje é ínfimo o número d~
brástleíros que têm a 'õporlunidàde, áté o. privilégio, de
chegar ao finál de uni curso superior às custas do poder
público. '
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Gostaria que V.' Ex.a. refletisse sobre este fato que
está aí, à nossa frente. Tomemos as estatísticas. Quanto
fica para a Nação o nível superior de qualquer cidadão
da escola privada e da escola pública, sem nenhum desvír
tuamento da realidade? V. Ex.a. irá concluir que o Es·
tado atenderá mais pessoas, usando as mesmas verbas,
repassando em convêníos com certas entidades privadas;
e o problema será resolvido. Este, o primeiro ponto que
coloco. .

O segundo é quanto a religião nas escolas. Pelo prin
cipio democrático, Sr. Constituinte, se ouvirmos a base, a
comunidade a que serve a escola, e Se ela, por sua maioria,
votar, manifestar o desejo de ter ensino de religião, res
peitadas as doutrinas de cada uma, como fazer, se o Esta
do veda? Está vedando o principio democrático de livre
opção .da comunidade. O importante para a democracia é
a comunidade, não é o Estado. O Estado é meio, está a
serviço da comunidade, que é formada de homens, os gran
des, titulares do direito, sujeitos da história. Não nos pode
mos limitar numa Constituinte. Há possibilidade de se aten
der à pessoa humana através da comunidade, que se ma
nífesta, votando os seus diretores, mas o fazendo na linha
de ação que ela deseja para a escola. Ai, sim, compete a
nós, homens públicos, dar respostas abertas no leque de
mocrático para que isso possa acontecer.

Deixo estas duas colocações, não para empanar o brilho
da colocação de V. Ex.a, mas para que pensemos um pou-.
co, para não sermos muitos sectaristas de certo estatismo
na educação. Gostei muito das colocações e observações
feitas pelo Sr. Presidente, porque é outra realidade.

O SR. CONSTITUINTE OLíVJO DUTRA - Nobre
constituinte, companheiro de Minas, V, Ex.a. abrilhantou
com o seu aparte esta nossa exposição.

Estamos falando de dois ~tados diferentes. Nobre
constituinte de Minas, o meu Estado é este que ai está, o
Estado técnico, burocrático, militar, centralizador, autori
tário e coloca isso como se tivesse que ser eterno. Enten
do que não o é, e pode e deve ser mudado. Estamos aqui
exatamente para construir um outro perfil de Estado,
um Estado que efetivamente represente a Nação, seja per
meado pela sociedade civil organizada. Não seja mais a ci
dadela das' minorias, das elites tradicionais brasileiras.
Este Estado democrático, que não é o elefante-branco da
democracia ou da burocracia, sem dúvida terá uma nova
função, nova forma, inclusive definir uma politica educa
cional que valorize o social, respeite as diferenças cultu
rais, regionais e a participação efetiva do cidadão e da
comunidade. Este Estado de que estamos falando tem que
valorizar a escola pública, porque ela não foi valorizada em
nenhuma oportunidade neste nosso Pais, desde o seu des
cobrimento. Temos as escolas privadas que, na verdade,
vivem de receitas públicas. Não conheço nenhuma escola
particular privada que não receba verbas públicas. Muitas
delas não têm nenhum controle, nenhuma exigência. Pre
cisamos estabelecer formas de receitas públicas que,
quando forem destínadas à iniciativa privada têm que ter
uma contrapartida. Tem que se estabelecer um estatuto
de como se aplicam recursos públicos, porque, se se está
retirando do setor público para aplicar no particular, há
que haver uma contrapartida. Há que se definir isso.

Quanto à reflexão que nos traz o nobre constituinte,
apenas reforça a nossa posição. O Estado não se pode dizer
a favor nem contra o ensino religioso na escola. O Estado
tem que ser neutro; não pode definir em lei que será ou não
ensinada religião. Não é tarefa do l!rstado. Neste caso, en
tra a comunidade. Trata-se daquilo a que nos referimos,
se a comunidade, quiser, poderá definir o currículo da
escola e-íneluír o ensino religioso da seita, da crença pro- .
fessada majoritariamente naquela-Ioealídade, 'mas" não é
o Estado quem define, mudando a cultura, poderá mudar o

currículo da escola. Temos que estabelecer este ponto, mas
jamais colocar nas mãos do ~tado, mesmo do Estado de
mocrático que queremos, a imposição a favor do ensíno
religioso ou contra ele. Isso deve ser definído pela comu
nidade, respeitando a sua diversidade cultural, a sua cren
ça. Na nossa opinião, o art. 7.0, como está redigido, abarca.
perfeitamente a questão. Não está, de forma alguma, colo
cando que vamos, daqui para diante, acabar com as esco
las confessionais e com as particulares. Pelo contrário,
está dizendo que é preciso reverter a política do ensino, no'
sentido de valorizar a escola pública.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Agrade
cemos ao Constituinte Olívio Dutra sua exposição.

Para informação dos Srs. constituintes, faremos a lei
tura de alguns dispositivos dos anteprojetos que tratam
do problema de recursos públicos. Esta Comissão deve ter
o cuidado de não ter uma visão parcial, e sim global e
multidisciplinar, para que O texto saia integrado. Esta é
questão para a qual chamo a atenção do Sr. constituinte,
por ser da maior importância.

No anteprojeto da Subcomissão 8-B, Subcomissão de
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, o art. 8.0 diz:

"O IPoder Público providenciará, na forma da
lei, incentivos específícos a instituições de ensino
e pesquisa, a universidades e a empresas nacio
nais que realizem esforços na área da investiga
ção científica e tecnológica, de acordo com os
objetivos e príorídades nacionais."

Diz o art. 24 do Anteprojeto da Subcomissão 8-A 
da Educação, Cultura e Esportes -, e chamo a atenção
do Cons'ãtuínte Olivio Duüna em particular para este
aspecto:

. "O Eslfiado assegurará várias formas de auxí
lio a 'empresas editoras de livros, jornais e períó
díeos, de pequeno e médio :I:orte, a fim de possí

.bílítar a sua sobrevivência."

É algo bastante específico. Não sei se seria o caso de
se cobrar auxílio público só para editora pública ou para
periódico ou jornal público.

Diz o alr,t. 28:

"É ass~gurado o veconhecirnento do d~sporto

como atividade cultural, gozando de todos os be
nefícios institucionais e legais próprios da cultura,
valorizadas prerereneíalmence as manítestações
desportivas de criação nacional, a criação de be
nefícios ,fiscais específicos para fomentar as prá-

, ticas. desportivas formais e não formais, com di
reito de todos ... "

Do que entendi da colocação do Constituinte Olívio
Dutra, uma escola particular tem direito a auxílio :Público
quando realiza uma 'prática cultural. É difícil distinguir
o que seja cuíeuraí e o que seja ensino. Ainda que fosse
possível tal distinção, não vejo por que ensino sej a uma
atívídade malsã, quando comparado com cultura, esporte,
ciência, tecnologia, pesquisa e outros, que possa ser dis
criminado quando há concessões a ravor dessas outras
categorías, ~ que são atividades 0.0 espírito, da mesma
forma que o ensino, e que recebem esses incentivos do
Gqver~o.

Enfim, são temas 'para a Jr'6flexão.
,Vamos colocar, agora, em discussão 'o art. 23, e pará

grafos, do Anteprojeto da Subcomi'SSão a-A -.:... da Edúca-
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çâo, cultura e Esporte - que trata do problema da cen
.sura:

"São livres' a circulação e a divulgação de obras
culturais, respeitados os direitos humanos a esta
Constituição.

§ 1.0 Não haverá censura de qualquer espécie
sobre livros, jornais, revistas e outros periódicos,
cinema, peças teatrais e qualquer tipo de espe
táculo cultural ou diversões públicas.

§ 2.° Lei especial disporá sobre o respeito a
cada comunidade e criará um Conselho de Ji:tica,
'composto por membros da sociedade e vinculado
ao Misistério da Cultura, para classificar apenas
a literatura tipicamente infantil e acompanhar
as programações das empresas de teleccmuníca
ções.."

Partícularmente, considero este artigo um tanto con
fuso e longo, e algumas entidades da sociedade também
estão pensando assim. !Recebemos, inclusive, uma mani
festação do Ministério da CultUra, dizendo que considera
um tema excessivamente delicado para ser tratado ape
nas por um Conselho de 'Ética vinculado ao Minis.tério da
Cultura, uma vez que a produção, a divulgação -6 a cir
culação de obras culturais também são atívídades multi
disciplinares ,e envolvem o interesse de vários Ministérios,
mesmo que seja Para uma atividade apenas elassíücatõría:
no ato de classificar estão implícitos um juízo de valor,
uma adjetivação, uma separação; que em última análise,
o Ministério da Cultura, isoladamente, sente-se sem con
dições de assumir e prefere transferir a responsabilidade
de julgar obras de arte para toda a sociedade.

Há uma proposta em que se pede que a )ei comple
mentar que venha a dispor sobre a criação desse Conse
lho de Ji:tica faça-o ficar vinculado ao Chefe de Governo
- no parlamentarismo, ao primeiro-ministro; ou, no pre
sidencialismo, ao Presidente da República - e seja com
posto por membros da sociedade com competência para
informar e opinar sobre o disposto neste artigo, supri
mindo o ponto de 'Classificação de literatura tipicamente
infantil e acompanhamento de programações das empre
SM, de telecomunicações, que considera não ser uma ati
vidade exclusivamente deles.

O problema da censura ainda não está bem sedimen
tado na consciência dos Sors,. Constituintes, e, assím, gos
taria de ouvir manifestações a respeito.

Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Consti
tuinte Fausto Rocha; em seguida, à Constituinte Eunice
Michiles.
. O SR. CONSTITUINTE FAUSTO RoCHA - Sr. Pre

sídente, agradeço a V. Ex.a pela oportunidade de levan
tar este tema. Sou testemunha de que V. Ex.a tentou nos
últimos 40, 50 minutos, trazê-lo à baila. como o tema
Educação é igualmente importante e o seu debate já se
faria há mais tempo, somente agora perto de meio-dia
e meia, é que podemos. levantá-lo. A sua importância e
abrangência, levariam a um debate longo, e por estarmos
com uma presença mínima de Oonstituintes e já se in
vadindo a hora do almoço, sugiro à Presídêncía possamos
dar ao tema o tempo devido, ouvindo a opinião de vá
rios componentes desta Comissão Temática, em nova con
vocação, e que, nesta meia hora final; prevista no tempo
regimental para a comissão, apreciemos uma matéria' que
aí caiba, ou, talvez, suspendamos, os nossos trabalhos.

!Jj: a minha sugestão. Voltaríamos ao tema já com o
tempo necessário para enfocá-lo de forma mais com
pleta. Pude, outro dia, fazer uma manifestação em três,
quatro minutos, mas gostaria de voltar, em ocasião ade
quada, a analisá-lo mais profundamente, porque diz res-

peito ao' interesse da formação das novas, gerações, já por
si realmente muito importantes.

O SoR. PRESIDENTE (Her.mes Zaneti) - A Presidên
cia acata e submete a proposta do Constituinte Fausto
Rocha ao Plenário, que venhamos a suspender a reunião,
conseqüentemente, a discussão do tema censura. No caso,
a continuidade da reunião J#~ dará às 17 horas de hoje.

Gostaria de ouvir a opinião do Plenário, especialmen
te da Constituinte Eunice Michiles que estava inscrita.
{Pausa,}

Neste caso, a Presidência suspende a reunião e vai
reabri-la às 17 horas de hoje, especificamente com o
tema censura.

ES,tá suspensa a renião.
(Suspende-se a reunião às lZ horas e 30 mínutos.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Haven
do número regimental, declaro abertos os trabalhos da
Comissão da Família, Educação, Cultura e Esporte, da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Srs. Constituintes, a reunião desta tarde destina-se
à díseussão de dispositivos do anteprojeto da Subcomis
são 8/A, ou seja, Subcomissão de Educação, Cultura e
Esportes, que teve como Presidente o Sr. Constituinte
Hermes Zaneti e como Relator o Sr. Constituinte .João
Calmon.

Prosseguindo a discussão que foi aberto hoje, pela
manhã, a Presidência sugere aos Srs. Membros desta
Comissão uma análise do art. 23 e seus parágrafos, que
dizem respeito ao problema da censura. No entender desta
Presidência e de alguns ilustres Membros da Comissão,
a redação parece ambígua e muito longa. Diz o art. 23:

"Art. 23. São livres a circulação e divulgação
de obras culturais, respeitados os direitos huma
nos e esta Constituinte.

§ 1.0 Não haverá censura de qualquer espé
cie sobre livros, jornais, revistas e outros periódi
cos, cinema, peças teatrais e qualquer tipo de
espetáculo cultural ou diversões públicas.

§ 2.° Lei especial disporá sobre o respeito a
cada 'Comunidade e criará um conselho de ética,
composto por membros da sociedade e vinculado
ao Ministério da Cultura para classificar apenas
a literatura tipicamente infantil e acompanhar as
programações das empresas de telecomunicações."

Como se vê, o art. 23 lida, com os seus parágrafos,
com o problema da censura de um modo geral. O ideal
seria que tivéssemos um tratamento mais claro, mais
objetivo sobre esta matéria.

Está aberta a discussão do assunto.
A Mesa informa ainda que amanhã, pela manhã, abri

rá a díseussão sobre tópicos do anteprojeto da Subcomis
são 8/B de Ciência e Tecnologia e Comunicação. Parti
cularmente, algumas questões polêmicas que estão sendo
objeto de discussão pela imprensa e por outros meios,
como o art. 2.°, o art. 3.0 e alguns pontos na área de
comunicações, como o problema da criação de um con
selho referente ao assunto. Amanhã, às 10 horas, então
iniciaremos a discussão do anteprojeto da Subcomissã~
de Ciência e Tecnologia nestes pontos que referi e mais
alguns.

O SR. CONSTITUINTE .JOACI GóES - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem. _

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Joaci Góes.
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o SR. CONSTlTmNTE JOACI GóES - Sr. Presidente,
pedi a palavra, pela ordem, para txansmitir a V. Ex,ll. que
tenho ouvido de ecmpanheíros oonstítuíatea c depoimento
de que a pontualíGlade não está sendo uma das earaete
ríssícas mais fortes do nosso trabalho aqui, o que' vem
impedfndo ou não estimulando uma afluência maior dos
constituintes.

Estive ausente na semana. passada, não vim a Bra
sília por questões superiores.

Mas, hoje, recebi em meu gabinete telefonema de
professores, de reitores de universidades e de jornalistas,
todos eles muito preocupados com os assuntos que estamos
discutindo nesta Comissão. Em razão disso, queria pedir
a V. Ex.a que fizesse um esforço no sentido de que pudés
semos começar os trabalhos na hora marcada com o
número que tívermos, Esta será certamente uma forma
de enriquecer a participação dos Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Consi
dero a idéia de V. Ex.a excelente e se não houver objeção
do Plenário passaremos a adotá-la daqui por diante.

O Regimento sugere que para início de reunião ainda
que só para discussão, tenhamos pelo menos urr{ sexto
dos membros. No caso, deveríamos ter cerca de 10 ou
11 Constituintes. Muitas vezes, na hora aprazada não há
ainda este número. Daqui por diante, adotamos então
esta sugestão e começaremos com qualquer número na
hora fixada.

Pediria a cada um dos Srs. Constituintes, para efeito
de registro em nossos Anais, que sempre que fizer uso
da palavra, decline o nome antecipadamente

Está aberta a discussão sobre o art. 23', no que diz
respeito ao problema da censura.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo
a palavra a V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Sr.
Presidente, é com satisfação que vemos o cuidado com
que V. Ex.a vem atentando para o anteprojeto desta Co
missão e queremos dizer que já temos emendas causando
alteração, emendas que foram criadas para esses artigos
em relação à censura. O nosso pensamento é que deve
haver um certo ...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - pediria
a V. Ex.& que falasse um pouco mais alto. Não sei se o
seu microfone está ligado. Não estamos ouvindo bem.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Sr.
Presidente, dizíamos da nossa satisfação com que V. Ex.a
está atentando para o anteprojeto da Subcomissão e que
estamos aguardando ter uma cópia aqui para melhor po
der acompanhar os trabalhos.

Mas dizíamos que estamos apresentando, no tempo
próprio, uma emenda com relação à censura. Fizemos isso
com muito cuidado, com muito carinho, especialmente
por causa da nossa juventude. Não haverá censura de
qualquer espécie e isso aplicando-se sobre todas as nossas
matérias, sobre jornais, revistas, cinema, teatro, televisão,
quer dizer, é uma porta muito aberta que temos. Então,
nós, por princípios cristãos, por princípios evangélicos,
achamos que é necessário coibir dentro de certos controles,
de certos limites esse § 1.ó que está inserido aqui no art.
23. De maneira que vemos isso com muito cuidado e
agradecemos a ponderação de V. Ex.a , quando nos alerta
para esse aspecto.

o SR. PRESIDENTE (Ms:rcondes Gadelha) - Muito.
obrigado a V. Ex.a

Lembro' que cada. Constituinte poderá dispor da pa
lavra por 10 minutos para díscnssão da matérte.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Joaci Góes, para usar da,
palavra por lO minutos.
- O SR. éONSlFI'I'l!PlN!'l'E JOACI GóES - Sr. Presidente,
veáa bem! Nós estamos enfrentando, ao longo da realísa
ção desses trabalhos da Assembléia Nacional Oonstltulnte;
um problema muito sério, que é o problema de decidirmos:
eomo fazer essa COnstituição; se uma Constituição no seu
modelo clássico, que seja apenas um conjunto de enun
ciados, de princípios ou se, tendo em vista a pequena tra
díção de' respeito à Lei neste País, nós devemos fazer uma.
Constituição detalhada. A respeite dísso são muitos os.
exemplos mencíonados. A Constituição Alemã, por exem
plo, diz; todo cidadão alemão tem direito a uma existência
digna. Na prática ísso significa dizer que quando um ci
dadão alemão não está tendo uma existência digna em.
qualquer lugar do mundo, ele comparece ao ConsuladOt
mais próximo, ele faz a demonstração da sua situagão e
u Estado, uma vez constatado que ele não está tendo uma
existência, digna, passa a lhe fazer uma remessa mensal
para que se cumpra o mandamento constitucional.

No caso brasileiro, nós temos em todas as Constitui
ções exemplos de enunciados que ficaram no papeL Jamais
eles foram objeto da indispensável legislação complemen
tar para que aquele dispositivo constitucional pudesse
víger, Hoje, quando nós somamos todos os artígos que
constam das 24 Subcomissões, nós verificamos que o total
já. ultrapá,gSl:t o número de 700. É claro que nós- teremos
que fazer cortes indispensáveis. Mas- dessa massa crítica
já, apontad para uma oons-tituição exageradamente longa.
Lendo. como li, todos três relatórios finais da nossa Sub
comissão eu pude verificar que nesta que estamos dis
cutindo, por exemplo, há realmente um excesso que salta
aos olhos; nós temos no total 2!t artigos. que, com muito
boa-vontade, há possibilidade do aproveitamento de seis
a nove artigos como matéria eonstltueíonal, Partíeular
mente ,eu acho que deveríamos ter, nesse caso, apenas
três. artigos. Um artigo que dissesse que a educação é o
mais poderoso instrumento de construção da felicidade
material e espiritual do homem. Um segundo artigo que
díssesse que a educação é direito de todos e dever do
Es-tado e um terceiro que dissesse que o cidadão deveria
ou poderia bater às portas da Justica para o cumprimento
do artigo anterior. Três artigos! E teríamos que confiar no
trabalho do legislador ordinário na tarefa de complemen
tar a feitura do sistema legal. Nós temos conhecimento de
que há como objeto de discussão e de votação oportuna
mais de uma proposta no sentido de que uma vez promul
gada a Constituição, nós continuemos organizados como
estamos até hoje nas Subcomissões. j:'!. que depois de um
trabalho como esse que estamos fazndo cada um de nós,
de alguma sorte se transforma num especialista naquela
matéria e, a partir daí. nós pudéssemos elaborar as pro
posições da legislação complementar. Mas enquanto isso
não ocorre, acho que é nosso dever contribuir para que
não venhamos a ter uma Constituição que já nasça mor
ta. Aqui, por exemplo, lemos o art. 25:

"Cabe à União legislar sobre a produção. dis
tribuição e exibição de filmes cinematográficos e
de vídeocassete."

Realmente é um absurdo que possa existir uma coisa
dessa. numa Constituição. Isso não cabe numa Constitui-
ção. .
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Aqui nós temos no art. 24:

"O Estado assegurará formas variadas de au
xílio à empresa editora de livros, jornais e perió
dicos de pequeno e médio porte a fim de possibili
tar a sua sobrevivência."

É claro que isso jamais poderia ser objeto de Constitui
ção. E indo a esse artigo que estamos discutindo, acho
que teríamos que encontrar uma fórmula de escolher um
enunciado, dentre os vários destaques que certamente
virão, para dizer algo num estilo de que a manifestação
do pensamento, por qualquer de suas formas, há de levar
em conta os costumes, as tradições, os habitos, para per
mitir que o Poder Judiciário exerça o papel de intérprete
ajustador da norma, ao tempo que nós vivemos. Esse tema
que estamos discutindo aqui eu o tomo a propósito disso;
é fundamental que nos armemos do espírito de que não é
possível sair daqui sem que depois tenhamos que dar
muitas explicações à opinião pública. Há propostas tão
mínudentes quanto estas que temos neste relatório 8A,
que se fizermos uma leitura dos relatórios de outras Sub
comissões, vamos verificar que muitas das matérias que
aqui estão sendo tratadas, cuja competência para serem
tratada aqui seria no mínimo discutível, pois são matérias
que já estão sendo objeto de estudos em outras Comis
sões, onde certamente representem o tema central. Por
isso. Sr. Presidente, eu gostaria, encerrando estas palavras
de dizer que é fundamental que nos preparemos para a
compreensão de que esta Comíssão deve colaborar com
o que se propõe a Assembléia Nacional Constituinte, po
dando muitos dos artigos que integram os trabalhos até
agora realizados.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a, nobre Constituinte Joaci Góes. Gosta
ria de dizer que pessoalmente comungo com esse ponto
de vista, com essas preocupações expendídas por V. Ex.a
Acho que estamos enveredando para uma Constituição
excessivamente detalhista e que não faz justiça ao nosso
cuidado com a perdurabíltdade desse texto. Estamos numa
sociedade em extrema mutação, em extrema revolução.
O ideal seria que os princípios fossem enunciados de
forma genérica, deixando-se à lei ordinária a rsgulamen
tacão e deixando-se, à interpretação dos tribunais even
tuais, os vazios que ficassem e que ficarão, qualquer que
seja a extensão do texto.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Já ha
víamos concedido a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Fausto Rocha, mas anotamos a sua solicitação nobre
Constituinte Sólon Borges dos Reis.

Esta é uma aspiração que considero louvável, mas
que, infelizmente, vai se chocar com a realidade. A reali
dade é que os nossos Constituintes querem colocar na Lei
tudo que considerarem significativo para a vida do País.
talvez, com a preocupação de que tendo o Brasil uma
população muito jovem, sendo ainda um Pais por atingir
o seu pleno amadurecimento, as leis não funcionem ade
quadamente. Nós estamos no País onde as leis pegam
ou não pegam ao sabor das circunstâncias. Daí, então,
o cuidado, o zelo de explicitar excessivamente raiando
a detalhes que poderiam ser objeto de lei ordinária, de
portaria, ou até mesmo de regulamento ...

Concedo a palavra ao Constituinte Fausto Rocha e,
em seguida, ao Constituinte Sólon Borges dos Reis.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Sr. Pre
sidente Constituinte Marcondes Gadelha, concordo igual
mente com as colocações de V. Ex.a em decorrência do

pronunciamento, sempre judicioso, que nos traz o Cons
tituinte Joaci Góes.

Com relação ao assunto da censura, que V. Ex.alevan
tou na reunião de hoje, pela manhã, e que ficou então
para ser extensamente analisado hoje à tarde, gostaria
de, diretamente, me referir a ele. Leu V. Ex.a o art. 17 do
anteprojeto da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e
Comunicação, relatório chamado 8-B:

- "É livre qualquer manifestação de pensamen-
to sem que dependa de censura."

De fato, esta palavra causa apreensão. Não vai longe
o tempo em que a própria imprensa era cerceada. Não
tínhamos liberdade de imprensa no País e a palavra que
sintetizava esse fato era "censura". Tenho ao meu lado
para minha honra e privilégio, o Constituinte Pompeu d~
Souza, e~e que sempre militou exercendo o quarto poder,
que, muitas vezes, chega a ser o primeiro, a exemplo
do que ocorreu com a poderosa nação americana quando
um presiden.te perdeu o seu mandato, quando, Judícío
s~mente, a I;mprensa exercia o seu papel. Então, quero
dIz~r, como Jornalista que sou, que defendo a liberdade
de imprensa, c?mo uma das liberdades fundamentais, que
s~ .msere !l;a .1Iberdade de expressão. Os regimes totalí
~arlOs de díreíta e de esquerda começam por suprlmír a
Imprensa, para exercer aquela tutela nefasta, suprimindo
com ela a liberdade de culto e outras fundamentais.

Continua aqui o art. 17:

"respondendo cada um nos casos e na forma
que a lei preceituar pelos abusos que cometer.
Não é permitido o anonimato. Toda matéria não
assinada será de responsabilidade do órgão que
a divulgue. É assegurado o direito de resposta
Nã~ será tolerada a propaganda de guerra ou pro~
eedímento que atente contra as instituições ou
promova os preconceitos de raça ou de classe."

Mas V. Ex.a se referiu, também, Sr. Presidente a um
outro item que falava sobre o aspecto de algum c~ntrole
sobre a literatura infantil. Qual era mesmo o número
do artigo?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - É o
art. 23 do anteprojeto 8-A, § 2.°

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Muito
obrigado, Sr. Presidente. (Lê.)

"São lívres a circulação e divulgação_de obras
culturais, respeitados os direitos humanos desta
Constituição. Não haverá censura de qualquer
espécie sobre livros, jornais, revistas e outros pe
riódicos, cinema, peças teatrais e qualquer tipo
de espetáculo cultural ou diversões públicas,"

_ Aqui se vê que até mesmo a chamada censura elas
sificatória de costumes está sendo suprimida por este
artigo, ou melhor, por este parágrafo. O § 2.° diz:

"Lei especial disporá sobre o respeito a cada
comunidade e criará um conselho de ética com
posto por membros da sociedade e vinculado ao
Ministério da Cultura para classificar apenas a
literatura tipicamente infantil."

Então, é aceita a censura classírícatóría tão-somente
para a literatura tipicamente infantil, no dizer do § 2.0,
e acompanhar as _programações das empresas de teleco
munícações. Ora, Sr. Presidente, se existe censura seja
ela <:las:sificatória ou não, mas é s.ó para acompanhar e
restríngíndo-se apenas ao aspecto mfantil concordo com
o comentário inicialmente apresentado po~ V. Ex.a, estra-
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nhando esta colocação. Dentro dos dez minutos que me
cabem, quero trazer algumas ponderações.

Recentemente, uma peça de teatro, Teíle-Deum, con
seguiu uma grande divulgação quando !houve oposição,
uma tentativa de censura, caiu o responsável pela cen
sura 'e a peça que poderia ser vista, eventualmente, ao
longo de um ou dois meses por duas ou três centenas de
espectadores, acabou ganhando uma dimensão enorme
e, sem dúvida, terá casa lotada durante anos nas prín
pais cidades deste País. Então, o aspecto que se desejava
acabou se refletindo num resultado totalmente adverso:
o que é proibido é mais gostoso e, assim por 'diante. Em
decorrência dos. acontecimentos nos últimos anos, mes
mo como um dos representantes do p ovo evangélico, gos
taria de colocar meu ponto de vista. Tenho a impressão
de que os espetáculos -teatraís e cinematográficos devem,
por exigência legal, ou na Constituição ou na legislação
ordinária, atender ao requisito de só poderem ser exíbí
dos quando à porta houver um cartaz, de um lado e de
outro, colocando bem cla-ramente o tipo de espetáculo;
o caráter do espetáculo; se há cenas, mais ou menos ou
sadas, e também palavras de baixo calão. Acho que isso
é indicativo. Uma pessoa vendo isso e sendo seu desejo
comprar ingresso, pagar para ver algo que não edifica,
que não constrói, que não educa, que não une, então, 'ele
poderá fazê-lo no exercício de sua liberdade. 3!: claro que
a censura classírícatóría terá que continuar existindo,
como sempre houve, ela é limitada, mas acho que um
espetáculo do jaez, como temos visto, proibido a dezoito
anos, se um cidadão é maior de idade, está informado,
não vai ser logrado, não vai ser surpreendido, chocado
com cenas que não desej aría ver, na companhia da es
posa, de filhas de quem quer que seja, ou sozinho. Agora,
com relação ao cinema, o mesmo procedimento, na minha
opinião pessoal, faço uma diferenciação para os veículos
da chamada mídíeletrôníca, rádio e televisão, especial
mente televisão. Temos aqui educadores e 00 mais ilustre,
dentre nós, será forçosamente o Prof. Sólon Borges dos
Reis. e ele sabe, como ninguém,' a força que a televisão
exerce hoje no aspecto da formação de novos caracteres.
O impacto que a televisão traz é maior muitas vezes do
que a própria escola, 'e do que os pais, nem se diga. Hoje,
não só o pai, mas a mãe está tendo que aj udar também
a melhorar o orçamento doméstico, e está trabalhando
fora, às vezes. estuda à noite ou leciona à noite, e o resul
tado é que os, filmes pornográficos ou de pornochanchadas
que estão sendo apresentados, por exemplo, pela Rede
Record, às 11 horas da noite, nas sextas-feiras - já to
quei de leve neste assunto, recentemente - são filmes
que repugnam, que não só- causam impacto, mas para os
adolescentes aquilo é algo inusitado e os olhos quase que
saltam da órbita. O resultado é lamentável. Sabemos que,
com o "chamado avanço da civilização", a precocidade
tem sído latente, clara, evidente. Um adolescente de 14,
15 e 16 anos, há trinta anos era bem dif,erente. O nível
mental, agora, já ocorre aos nove ou dez anos de Idade,
Os jornais têm noticiado casos como o de uma garotinha
que engravidou aos nove anos de idade e, aos dez, deu à Iuz,
Ela dizia que, entre o filho e a boneca, preferia a boneca,
porque não chorava e não amolava. Isso é decorrência
da pre-cocidade, da má-formação. Quanto às novelas" eu,
como pai, creio que deve haver um acompanhamento.
Aqui, invoco o testemunho claro de duas nobres e respeí
tadas Constituintes. desta Casa: Sandra Cavalcanti e Eu
nice Michiles. A Constituinte Sandra Cavalcanti diz que
a televisão entra em nossas casas indiscriminadamente,
sem controle, muitas vezes sem a presença dos pais, sem
o seu desejo, sem a sua eoncordâneía. E é preciso, então,
que haja um controle, que se chama censura. Não adian
ta ter outro nome bonitinho. O argumento da Constituinte
Eunice Michiles é o seguinte: assim como os alimentos
e os remédios sofrem um acompanhamento e um centro-

Ie, há um carimbo e um órgão fiscalizador responsável,
e só então podem chegar às prateleiras das farmácias e
supermercados para consumo, como sendo bons para se
rem ingeridos pela população, da mesma forma deve ha
ver um acompanhamento 'e um controle, para que os
programas de rádio e especialmente os de televisão pos
sam ser transmitidos, chegar no ar e às casas da popula
ção brasileira. Os canais de televisão de maior audiên
cia têm entre 60 e 90% de audiência dentre os aparelhos
ligados. li: uma força ímpaetual muito grande.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA VEIGA
- V. Ex.a me concede um aparte?

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Pois não,
nobre Constituinte Flávio Palmier da V:eiga.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Ga-delha) - O tem
po do orador está esgotado. Peço a V. Ex.a que seja su
cinto no seu aparte.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA VEIGA
- Congratulo-me com as idéias do Constituinte Fausto
Rocha com relação ao cuidado que desperta em proteger
a família sobre a violência da comunicação.

Na Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comu
nicação, tivemos uma benemérita que lutou pelo ideal que
V. Ex.a defende: a Constituinte Cristina Tavares. Lamen
tavelmente, viu por terras seus, ideais. Ela distinguiu bem
que não seria uma censura, mas a participação da socie
dade, através de um conselho, no assessoramento de uma
programação, que é muito distinta da do teatro e a do
cinema, que é classificada ao público. Até hoje não en
contramos na televisão um canal para classificar aqueles
que podem ou não assistir determinado programa.

Estou de 'acordo com este ponto de vista, lutarei na
Comissão da Familia, da Educação, Cultura e Esportes,
Ciência e T,ecnologia 'e da Comunicação para aprovar esse
Conselho. Acho que é fundamental à deresa da cultura,
da educação, dós príncípícs: da ética e da exaltação da
f~míl~a se propugnar pelas suas idéias.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA':""- Agradeço
o aparte de V. Ex.a, que enriquece o meu pronunciamento.

Quero me fixar em dois últimos pontos: auto-regula
mentação dos veículos de comunicação. Como apresenta
dor de rádio e televisão, jornalista, professor de jomali&
mo da Faculdade de. Comunicação, tenho defendido sem
pre esse algo que hoje [á-existe, Reúnem-se os donos de
emissoras de rádio e televisão e decidem entre si, assim
como fazem os donos de agências de publicidade, 'através
do conselho da entidade de classe, e, então, traçam um
código de ética. E é pena que tal código não funcione.
raramente, anúncios de televisão abusivos são vetados por
esse código de ética. Inclusive, Sr. Presidente, quero re
lembrar que fiz uma representação oral à direção da
Abert, quando se apresentou na Subcomissão de Ciência
e, Tecnol~gia e da Comunicação, dizendo que os filmes
que são apresentados na televisão, além de outros pro
gramas, estão ferindo o próprio código expresso de ética
da própria Aoert.

O último ponto é a questão de o Ministério da Cultu
ra absorver esta função, que até então tem sido afeita
ao Minis,tério da Justiça. O meu parecer é o que este as
sunto deve permanecer no Ministério da JU&tiça, por en
tender que será mais isento do que o Ministério da Cul
tura, comprometido com as próprias fontes de criação da
cultura, portanto, desejando agradar àqueles que criam
a cultura e que entendem que devem ter toda Iíberdade,
Concordo que deve haver plena liberdade de criação no
teatro, no cinema e onde desejar, saJas fechadas, com
anúncios do lado de fora, mas não na televisão, no rádio,
meios de comunicação sobre 0& quais não há p<>.ssibiUda.--
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de de controle que não seja a censura; continuo a de
fender corajosamente, sim, porque sei que os meus cole
gas de imprensa não entendem que essa é a melhor for
ma. Continuo debatendo e defendendo respeitosamente
esta posição, porque tenho a responsabilidade de- preten
der, junto com meus colegas da área evangélica, repre
sentar a opinião de 15% da população, chamada, com
muita justiça, nos aspectos de ética e eomportamentaís,

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Nobre
Constituinte, V. Ex.a já ultrapassou o seu tempo em sete
minutos, mas poderá voltar ao tema depois, ou, eventual
mente, em apartes a outros colegas.

O SIR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Quero
agradecer ao Constituinte João de Deus Antunes pelo pro
nunciamento feito dias. atrás, na mesma linha.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao Constituinte
Sólon Borges dos Reis. Em seguida, aos Constituintes
Pompeu de Sousa ,e Nélson Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Sr. Presidente, V. Ex.a preside a um debate dos mais
difíceis e mais importantes da Comissão sob sua respon
sabilidade. De início, considerou-se a extensão do relató
rio da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, que
tive a honra de integrar. Mas não estranhemos essa exten
são, porque é a primeira vez, na história do País, que uma
Constituinte trabalha sem um projeto original. As Consti
tuintes da República, em 1891, 1934 e 1946, trabalharam
sobre uma proposta e, nós, descentralizadamente, com as
milhares de sugestões registradas no computador do Se
nado Federal e com as centenas de propostas, sugestões
e emendas oferecidas por 559 Constituintes. E cada um,
na sua área, enxerga a problemática com a ótica da sua
responsabilidade específica. Mas ainda temos, pelo menos,
quatro ou cinco votações depois da que já se fez. A Cons
tituição ideal deveria ser sucinta, como os Dez Mandamen
tos, que diz que se deve honrar pai e mãe, mas não escla
rece como os filhos devem proceder com os pais, ou deve
ser casuística. Na realidade, se quisermos ficar no modelo
de outros países, podemos resumir a nossa Constituição.
Não temos que nos inspirar em modelo algum. Temos que
procurar uma Constituição que ordene juridicamente a
Nação, que procure dar os rumos da política, da economia
e da vida social, de acordo com a realidade brasileira, com
as necessidades e as possibilidades do País. Imitar não é
o melhor conselho. Já se disse que a coisa menos grega
que se poderia fazer era imitar os gregos que construíram
uma civilização sem imitar ninguém, embora tenham se
inspirado na conquista e na postura de outros povos.

Como vamos fazer a nossa Constituição? Frustrar In
teiramente a expectativa popular com noções genéricas de
ordem geral e simples, ou entrar em detalhes que não são
juridicamente do .díreíto e da técnica constitucional? En
tendemos que temos esse desafio e iremos vencê-lo, colo
cando na Constituição o que for compatível com a nossa
realidade, necessidade e viabilidade, para que não tenha
mos uma legislação surrealista como a que temos atual
mente~

A tese é a da censura, uma palavra abominável que a
opírííão pública rejeita. Esperõ que não esteja consagrada
no texto da Constituição.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - V. Ex.a
me permite um pequeno aparte?

o SR: CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Participo da preocupação de V. Ex.a Se se trata disso,
estamos de pleno acordo. '

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Gostaria
de fazer apenas uma ressalva, se V. Ex.a me permite.

Quando se diz a opinião pública, tem-se a impressão que
a maior parte dela assim pensa. Tanto nos países da Eu
ropa, nos Estados Unidos como no Brasil existe a chama
da maioria silenciosa, aquela que não se pronuncia. Logo
na palavra dos ativistas, tem-se a impressão que a opinião
pública é 'contrária. Nos contatos que V. EX,a, os compa
nheiros e eu temos tido com as nossas bases, observamos
que tem ocorrido o -contrário. Da mesma forma quando
se diz na imprensa: a igreja pensa e diz isso ou aquilo,
refere-se apenas a uma parte, a mais ativista de uma das
igrejas, chamadas cristãs.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Participo da sua apreensão com a defesa de valores que
considero perenes. Há valores que caducam com a mudan
ça social. Hoje, ninguém dá ao paletó e à gravata a con
sagração que se deu até recentemente. Não se conta mais
a História por séculos, mas se a estuda por décadas. O
progresso tecnológico ,é violento, veloz, e a mudança social
o acompanha. No meu entendimento, há valores que são
perenes, como a lealdade, a liberdade - depende do con
ceito de liberdade -, a solidariedade humana. Considero
a responsabilidade essencial à consagração dos direitos
hu~anos. Esses valores têm que ser cuidados por uma
SOCIedade responsável. De início, descarto, próxima ou re
motamente, qualquer consideração de censura policial.
Penso que a Constituinte a descartará. Temos muito mais
censura política do que o resguardo de valores. Ainda
agora está aí, é recente, a censura política na televisão e
no rádio.. Temos tido uma censura que se caracteriza pelo
preconceito e pela incompetência, que acaba promovendo
aquilo que quería conter ou disciplinar, chegando-se ao
extremo. Ha algumas décadas, tivemos a proibição do
"Ballet Bolshoi", como se ele fosse uma instituição mar
xista. Se o fosse, também não teria nada demais. Não
so~ marxista, gostaría de sê-lo. Se o fosse, pelo menos,
tería uma solução para a problemática social. Melhor do
que isso, seria ser espírita convicto, porque eu teria uma
explicação para toda a vida, mais ampla e não apenas no
aspecto social.

Por que proibiram o "Ballet Bolshoi"? Trata-se de uma
instituição russa pluríssecular, que antecedeu à Revolução
Outubrista, e considerou-o tão válida que a manteve. O
balé ~e Cuba foi mantido pelo regime cubano e nós proibi
mos ISSO estranhamente. Vejam a incompetência da cen
sura.

Eu distinguiria nesses dois artigos e também a respei
to' da' similaridade, porque são realmente símiles, seme
lhantes, essas preocupações de duas Subcomissões e da
Comissão que V. Ex.a tão bem conduz. Refere-se àquele
processo de que não trabalhamos em cima de um pro.
jeto inicial e não é de se estranhar que apareça em ou
tras comissões algo que tenha aparecido também aqui.

Quero distinguir a censura do cinema, da imprensa
de livros, periódicos, jornais, revistas, pois essa descarto-a
de -ínícío , -

- -
Descarto-a também de cinema, de teatro e de espe-

táculos congêneres. Talvez a Embrafilme - é uma inves
tigação a fazer -'..,: esteja dando preferência a filmes de
mau gosto, que são filmes dé pornografia, levada ao ex
tremo da exploração do sexo, que é um valor vital, que
nenhum de nós descuta, em hipótese alguma, mas leva
a uma exploração desonesta e comercial, a tal ponto que
hoje, talvez é preciso chegar-se ao extremo de instalar
salas especiais para aquelas pessoas que têm vergonha de
assistir a filmes não-pornográficos e querem assistir a filo
mes de casos hist6ricos, reservadamente, tal dissemina
ção da pornografia. Ir ao teatro ou a cinema, vai quem
quer. Entra, aí, o engasgo da Constituinte na televisão. Não
vou falar sobre a televisão, mas gostaria de lembrar que
ela é o elemento que mais condiciona o comportamento
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humano, mais do que a escola, fazendo-lhe uma concor
rência muito grande. Os valores que a escola, a igreja, e
a familia querem passar à frente, com todas as virtudes
que possa ter na área do lazer, da comunicação, da infor
mação e da criatividade, aí entra um engasgo do qual pre
cisamos sair não por uma censura governamental, mas por
um código de ética, no qual V. Ex.& não acredita muito,
mas que seria feito e estabelecido não por um órgão do
Governo, e sim pela sociedade brasileira. A questão é di
fícil. Ela não terá uma solução primária, nem terá que
ser baixada uma ordem governamental.

A própria comunidade nacional deverá encontrar um
padrão de exigência aos concessionários da televisão. A
televisão é uma concessão e quem recebe essa concessão
poie autocriticar-se à luz dos desejos da comunidade bra
sileira, não da eventualidade de um governo que proibe
um Ballet Bolshoí. Ele quer "coar uma mosca e deixa pas
sar um camelo". Aliás, não é mosca, porque o Bolshoi é
excelente e deveria ser promovido e não censurado. Sr.
Presidente, essa é uma questão difícil. Não podemos ser
indiferentes a um trabalho que, embora técnica e artis
ticamente possa ser excelente, traga a concorrência ao
trabalho da educação, feita através da instituição que foi
criada, que é a escola, ou da própria família, da Igreja,
e outras instituições que, direta ou indiretamente, educam.
O rascínío da televisão é muito maior do que a didática
do ensino escolar. Esse é um problema que não vai se
esgotar. Na realidade, não esgotamos nenhum assunto, nós
nos esgotamos no assunto. Vamos nos esgotar nesse e
espero encontrar uma solução. A minha, neste momento,
até discussão em contrário, era a da busca de um código
de ética que pudesse emanar da própria sociedade brasi
leira, porque a televisão ; uma concessão. Nos países em
que a televisão é do Estado é diferente, porque o Estado
faz a televisão. Mas a sociedade deveria exigir do Estado
um respeito a um código que selecíonasse certos valores,
que fosse do domínio geral.

Ouço, com prazer, V. Ex.&

O SR CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHOMEM
- Manif~stando concordância com as preocupações de
V. Ex.a, eu queria sugerir, para sua reflexão, para que
pudesse talvez contribuir para as reflexões de V. Ex.a,
o seguinte: sendo a televisão uma concessão, e sendo ela
da importância à qual V. Ex.a já se referiu, não seria o
caso de, além desse código de ética que V. Ex.a est~ pro
pondo se instituir o controle democrático da SOCIedade
sobre 'esse veículo de comunicação de massa? Quer dizer
que a própria sociedade organizada, as entidades repre
sentativas dos diferentes setores sociais, de forma orga
nizada, pudessem, aí sim, desta maneira exerce;: um con
trole democrático sobre o veículo de comunícação e sobre
todo o trabalho que é feito por esse veículo de comunica
ção.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORqE.S DOS REIS
_ l!: acho que coincide com o meu propósito atual. Eu,
natu~almente, não tenho uma fórmula, eu tenho uma
preocupação, porque eu pergunto: se nao .h~uver nenhum
controle é possível u!.Ua emissora de_tele;Vlsao coloc~r um
programa de promoçao da droga? Nao ha co~t~ole, e I?os
sível, nós devemos aceitar? A socied~de. br,asl1~lIa 9:celt~?
Todos nós aceitamos? Somos ravoráveís a dlSseJ.!lmaçao
da droga ao incentivo da droga? É uma colocação para
reflexão porque a questão é difícil. Nós temos que preseE
var a liberdade de expressão de pensamento, comuníeação
do conhecimento, mas nós temos valores, toda a SOCIe
dade tem valores implícitos ou explícitos, expressos ou
não e temos que buscar u~a. tórmula. No mome?-to estou
com essa, que seria a propria SOCIedade, atrav~s de ?~
código de ética que consagrasse valores que sao paeífí-

cos e que então a ele se submeteriam aqueles que rece
bem do Estado a concessão de explorarem um canal de
televisão. Quanto ao mais, descarto a censura.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Antes
de conceder a palavra ao próximo orador, o nobre Sena
dor Pompeu de Sousa, a Mesa volta a esclarecer aOS Srs.
Cq;nstttwntes que chegaram após, o início desta reunião,
que o objetivo da mesma é a discussão do problema da
censura. Esse problema está explicitado; ele é tratado no
art. 23 e seus parágrafo do anteprojeto 8-A, da Subco
missão de Educação e Cultura, e no art. 17 do anteprojeto
8-B, da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunica
ção. _

Coroo se observa, são dois tetos relativamente alen
tados sobre a censura e que não chegam a estabelecer
um ponto comum. Eistem nuances que precisam ser es
clarecidas, como, por exemplo, no § 2.°, do art. 23. Fala-se
num Conselho de l!:tica para "classificar apenas a lite
ratura tipicamente infantil, acompanhar programações
das empresas de telecomunicações". A parte o fato de
ser excessivamente minudente quando trata de literatura
tipicamente infantil, acompanhamento de programação
de empresa de televisão, o texto parece obscuro e parece
conflitar com o eaput do artigo, porque no próprio ato de
classificar a produção cultural, seja ela literária, teatral,
de televisão, cinema, etc., o próprio ato de classificar en
volve o julgamento, envolve um juízo de valor, envolve
uma adjetívaçâo. Além disso, a remissão a um Conselho
de Ética envolve, de qualquer forma, a criação de uma
ontídaôe 'com capacidade de supervisão sobre a pro
dução cultural, o que de resto é um encargo que é atri
buído ao Ministério da Cultura, e do qual o Ministério da
Cultura pretende se eximir, conforme expediente que me
foi enviado por S. Ex.a, o Ministro da Cultura, quando
diz que a criação de um Conselho de Ética para classifi
car ou para falar, ou para de qualquer forma emitir juizo
de valor sobre a produção cultural é uma atividade mul
tidisciplinar, que requer a participação de toda a socie
dade, de vários Ministérios, daí por que propõe que o órgão,
o Conselho de Ética, seja vinculado não ao Ministério da
Cultura. mas ao Chefe do Governo, no caso o Primeiro
Ministro, se for parlamentarismo, ou o próprio Presidente
da República.

Enfim nós não sabemos até que ponto a expressão
"não have~á censura de qualquer espécie" está sendo to
mada linearmente, também no seu § 2.°

Enfim, são esses pontos conjugados com o que dispõe
o art. 17 do anteprojeto da Subcomissão B que nós gos
tariamos de ver objetivamente esclarecidos para facilidade
de entendimento e votação adequada, quando da oportu
nidade, pelos Brs. Constituintes.

Lembro ainda que amanhã nós discutiremos os pon
tos mais polêmicos do anteprojeto 8-B da Subcomissão de
Ciência, Tecnologia e Comunicação.

Concedo a palavra, então, ao nobre Constituinte Pom
peu de Sousa.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU' DE SOUSA - Sr.
Presidente, sobre esse assunto eu pretendia, ao fim da
reunião matutina de hoje, pronunciar-me. Mas como a
reunião não estava programada no nosso cronograma, eu
tinha um compromísso anterior e tive que me retirar, e
agora, infélizmente, cheguei já com a discussão em meio.
Penitencio-me por isso. Membro da Comissão Parlamen
tar de Inquérito que, no Senado, apura o problema da
Ferrovia Norte-Sul, .e que se reuniu às 16 horas mas só
agora terminou, quando cheguei aqui.

Sr. Presidente, para ganhar tempo, quero dizer a
V. Ex.a e aos companheiros o seguinte: tenho, nesse ter-
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rene, uma longa e penosa experiência. Venho lutando
contra o obscurantismo da censura, sobretudo a censura
policial, desde as primeiras peças malditas de Nelson Ro
drigues. Desde 1942, quando, depois do sucesso universal
do Vestido de Noiva, ele escreveu Anjo Negro e foi exco
mungado pela sociedade, como um ser, quase um margi
nal, um anormal, quando na verdade se tratava de um
dos criadores mais admiráveis que este País já produziu.
Aliás, o mais admirável do teatro, que elevou a literatura
teatral brasileira ao nível da literatura teatral universal,
tão grande como a de Oneal, sem a menor dúvida.

Eu venho lutando contra esse obscurantismo, Sr. Pre
sidente, portanto, desde 1942 - eu costumo dizer que
as minhas datas são pré-históricas. Tenho lutado contra
todos os chefes de polícias, desde Pereira Lyra, que era
então chefe de polícia, até o último - eu não sei mais
qual é.

Em função disso, Sr. Presidente, quando se criou a
3.a Instância Oensóría, que era o Conselho Superior de
Censura, e a Associação Brasileira de Imprensa foi incluí
da entre as entidades que deveriam figurar nesse Con
selho eu fui indicado, e assisti e participei de todas as
reuniões, sem nenhuma exceção.

Quando derrubado o regime de autoritarismo e obs
curantismo, que nos infelicitou por 20 anos e ·11 meses,
e eu costumo dizer que o obscurantismo é inseparável
do autoritarismo, o Ministro Pereira Lyra, até reconhe
cendo essa circunstância, essa minha luta contra a cen
sura, que, aliás, começou no teatro com Nelson Rodrigues
e no cinema começou com o primeiro filme de Nelson
Pereira dos Santos, Rio 40 graus, que também foi proibido,
foi uma luta heróica que eu tive que travar contra a
polícia, então, do Coronel Menezes Cortes. Então, o Minis
tro Pereira Ly.ra criou uma comissão para estudar este
assunto e deu-me a honra de dar-me não só essa presi
dência, mas o meu nome pessoal a essa comissão. Nós
chegamos a preparar um projeto de lei, que foi encami
nhado por S. Ex.a ao Gabinete Civil da Presidência da
República, mas S. Ex.a o Ministro Pereira Ly.ra, tinha
sido substituído naquele Ministério, e o seu sucessor pediu
o projeto de volta.

Para que se veja qual era o sentido desse projeto de
lei, ele substituía o Conselho Superior de Censura por
um conselho de defesa à liberdade de expressão, exa
tamente o oposto, competia a ele defender a liberdade
de expressão. Mas agora defendê-la em nome da comu
nidade, em nome da sociedade, em nome dos valores
éticos da sociedade.

Eu quero dizer, com relação a esses dois dispositivos
que aqui se contêm no art. 17, da Comissão 8-B, que é
a oomíssão de Ciência e Tecnologia da Comunicação, no
art. 23 do Projeto da Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes e a Subcomissão 8-A, que, na verdade, essa
duplicidade resultou da falta de coordenação entre as
comissões.

Acho, Sr. P1"esidente, meus caros companheiros, que o
assunto fica muito melhor situado na área da comunica
ção, porque .embora ele tep.h~ conotaçí?es ed?ca.cionais,
educacional e tudo. Educaçao mformal e a propria vida,
todas as manifestações de vida são da educação informal,
de forma que eu acho que tecnicamente, metodologica
mente, esse assunto devia estar na área da comunicação.

Quero dizer a V. Ex.a e aos companfíeíros que apre
sentei uma emenda ao art. 17, que considero, tal como
V. Ex.a parecia dizer hoje de manhã, esse art. 17 da nossa
subcomissão, comissão 8-B, me parece um aranzel, é uma
verdadeira salada onde há dispositivos até de conteúdo

constitucional, outros dispositivos regulamentares, quer
dizer, é realmente algo de uma promiscuidade e uma
inconseqüência muito grande. São cinco ou seis períodos
num único artigo, é contra toda a técnica constitucional.

Quero dizer, Sr. Presidente, que apresentei uma emen
da propondo a restauração do proj eto inicial, do projeto
da Relatora, da Oonstítuínte Oristina Tavares, nesse sen
tido. Aliás, eu sou co-autor realmente desse projeto, de
forma que eu defendo a causa própria também. Esse
projeto regula essa matéria de maneira, me parece, alta
mente satisfatória, Sr. Presidente, porque ele provê com
toda a técnica constitucional sobre o assunto e estabelece
uma coisa que me parece óbvia num regime democrático,
"que não cabe ao Estado a função de tutor ou de curador
dos cidadãos", nem o pátrio poder o Estado tem. O Estado
exerce o pátrio poder supletivamente, quando não há a
presença do titular do pátrio poder que é o pai, a mãe,
o tutor. Então, não cabe ao Estado tutelar a Nação ou
curatelar a Nação.

Negar a censura, Sr. Presidente, é uma heresia anti
científica, seria negar a um cidadão chamado Sigmund
Freud, que nos revelou isso ad nauseum, todos nós sabe
mos da censura interna que nós sofremos do nosso ego
e do id social que nos circunda. Isso é o óbvio, querer
dizer que não há censura. Mas censura, Sr. Presidente,
o Estado não é o censor, o censor é o próprio indivíduo
maior, é a própria comunidade círcundante, são os pró
prios valores morais da comunídade que devem estar pre
sentes no julgamento censório. De forma que o projeto
que eu tenho a honra de ter apresentado, se não ainda
no prazo de ontem, se não hoje no prazo matutino, quer
dizer, restabelece o projeto original da Relatora, 'Com uma
única alteração e me parece que atende a todas as mani
festações aqui feitas sobre o assunto, porque censor é o
cidadão de si mesmo e censora é a comunidade também
sobre os seus componentes, nunca o Estado. É uma excres
cência, é autoritarismo, é um ato de totalitarismo o
Estado censor.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Goatarta

de fazer uma pergunta ao Senador.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pediria
aos Srs. Constituintes que declinassem o nome, para efeito
de registro, mesmo que em aparte.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - A per
gunta é a seguinte: em São Paulo, num dos teatros há
uma peça de Ary Toledo. Eu o resp-eito como colega, como
artista, eu amo, em .Tesus, Ary Toledo, mas nao concordo
com o gosto dele. O espetáculo que ele sempre apresenta
que me foi relatado, segundo consta, é de contar piadas
tipo salão de barbeiro, masculino, que é os uníssex hoje,
ele só faz isso, só conta piadas. Está lá, no cartaz lá fora,
"Riso explícito". Contam até do microfone que faz miséria
e tal. Embaixo, apoio cultural, Banco Itaú. Então, o Banco
Itaú paga menos Imposto de Renda e esse dinheiro que
falta, Inclusive para a educação, que seria tão bem apli
cado com a orientação do Sólon Borges dos Reis, vai
fazer com que aquela casa de espetáculo esteja sempre
cheia, anos e anos a fio. Ele muda o nome do espetáculo,
mas o espetáculo, segundo consta, é o mesmo - e está lá,
apoio cultural, Banco Itaú, segundo aqui o Constituinte
João de Deus, tem visto isto há dois anos.

Então, a pergunta é ao nosso Senador Pompeu de
Souza. Ele concorda que o País receba menos Imposto de
Renda para que, sob o subterfúgio de apoio cultural,
piadas de baixo calão sejam contadas sem nenhum cená
rio, sem coisa alguma, sem um holofote, e o Ary Toledo,
apenas com o violão; consta que o espetáculo é esse.
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o SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - Eu
devo declarar, inicialmente, que não sou aficionado pelos
espetáculos do Sr. Ary Toledo, mas acho que ele tem
liberdade de propor ° espetáculo que lhe pareça mais
adequado para o público que seja mais afeiçoado a este
tipo de espetáculo.

V. Ex.a me permite responder?
O SR CONSII'ITUINTE FAUSrrO ROCHA - Só aquela

questão do Imposto de Renda.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - Então,

devo até dizer, a título de subsidio histórico, já que S. Ex.a
disse que o espetáculo é "RiSJO EXPlícito", devo dizer até
que a preocupação que sempre mantive para que o público
adulto seja informado sobre a natureza do espetáculo que
queira assistir ou não, devo dizer a V. Ex.a e aos compa
nheiros desta Comissão que, inclusive, essa classificação
foi proposta por mim. Fui eu quem propôs, no Conselho
Superior de Censura, todas essas classificações, inclusive,
cenas de sexo, é quando o sexo não é totalmente explícito.
Cenas de sexo 'explícito. Eu até caracterizava as cenas de
sexo explícito baseado na legislação portuguesa que, aliás,
é muito pitoresca, pois diz: aquela em que os protagonis
tas principais são os próprios órgãos sexuais em ação.
Realmente, a legislação portuguesa diz exatamente isso,
em que os protagonistas são os próprios órgãos sexuais em
ação.

Então, fui eu até quem fez toda essa classificação para
indicar ao público o tipo de espetáculo que ele quereria
ou não ver.

Agora, onde o Sr. Olavo Setúbal queira aplicar os re
cursos do Banco ltaú, realmente não é da minha compe
tência Sr. Presidente. Há pessoas que defendem muito a
iniciaÚva privada e, agora, estão querendo intervir até
na destinação das verbas do Banco Itaú.

Mas, Sr. Presidente, quero dizer, também, respondendo
ao meu aparteante, aliás, com muita simpatia, porque o
Fausto Rocha é uma das pessoas com quem eu mais me
afino nesta Comissão - aliás, me afino com todos os
companheiros - mas o Fausto Rocha discorda muito de
mim mas nos queremos bem. Então, quero dizer, inclu
sive,' que S. Ex.a lembrou duas coisas que é preciso que
a própria comunidade decida sobre isso: sobre uma espé
cie de autocensura da comunidade. estar inteiramente de
acordo. No nosso anteprojeto existia um Conselho Nacio
nal de Comunicacão e o Conselho Nacional de oomuní
cacão era exatamént~ representante da comunidade, eram
realmente as representações mais daclaradaa e mais legi
tima; que deveriam compor esse Conselho. Entretanto,
esse Oonselho foi infelizmente derrotado na nossa Sub
comissão.

Por outro lado, S. Ex.a se referiu ao Código de Ética
da própria Abert, que é o Ocnar que é desrespeitado.. E
S. Ex.a disse que esse Conar, que esse Conselho de Ética
é reíto pelos patrões, isto é, pelos empresários da eomu
nícacão à revelia dos próprios comunícadores. É 'Por isso,
que também propus - e está no nosso projeto original 
o Conse-lho Editorial porque ai é o Conselho do empre
sário com o próprio profissional. Porque só a conjugação
do empresário com o profissional é que cria uma resul
tante realmente representativa da criação da área, da
criação da empresa com a criação daquele que faz, da
quele que realiza, da.9ue~e que realmente pro~uz. Então,
essa convergência nao e uma prsponderãncía de uma
sobre outra, é a convergência que cria a condição para
o conselho como o meu amigo Fausto Rocha aqui propôs.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gad,elha) - Muito
obrigado a V. Ex.a

A Mesa informa que até às 18 horas a secretaria
havia recebido 789 emendas aos anteprojetos oriundos das
três subcomissões. Como esperamos que este número cres
ça ainda bastante, determinamos que fique pessoal de
plantão, hoje durante toda à noite, na Ala Alexandre
Costa, do Senado Federal. Lembro que essas emendas po
dem ser entregues ainda amanhã até às 9 horas. Tere
mos pessoal também hoje à noite para aqueles que quise
rem fazê-lo ainda hoje.

Concedo a palavra pela ordem de inscrição, ao nobre
Constituinte Nelson Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Sr. Pre
sidente, nobres colegas oonstítuíntes, vou começar por ler
o art. 23 e seus dois parágrafos:

"Art. 23 - São livres a circulação e divulga
ção de obras culturais, respeitados os direitos hu
manos e esta Constituição.

§ 1.0 - Não haverá censura de qualquer es
péeíe sobre Iívros, jornais, revistas e outros perió
dicos, cinemas, peças teatrais e qualquer tipo de
espetáculo cultural ou diversões públicas."

Já contrapõe, já entra em contradição com o caput
do artigo. Porque lá está dizendo alguma forma de limi
tação: "respeitados os direitos humanos e esta Constitui
ção."

"§ 2.° - Lei especial disporá sobre o respeito a
cada comunidade e criará um Conselho de Ética
composto por membros da sociedade e vinculados
ao Ministério da Cultura para classificar apenas
a literatura tipicamente infantil e acompanhar os
programas das empresas de telecomunicações."

Aqui. há outra contradição. E a contradição se prende
ao fato de as crianças não terem acesso apenas à litera
tura que lhes é destinada. Por que então censurar? Onde
é que está a lógica da censura? Aqui está dizendo "com
posto por membros da sociedede e vinculados ao Ministé
rio da Cultura para classificar apenas a literatura tipi
camente infantil". como se a infância tívesss acesso ape
nas à literatura que lhe fosse destinada. Então está aqui
outra contradição que precisa ser revista: "é para acom
panhar as programações das empresas de telecomuníca
ções". Por que então só as de telecomunicações? Então,
não deveria acompanhar nenhuma.

Nobres colegas, a lógica da não censura, no meu modo
de ver, sob qualquer pretexto, seria a lógica da liberdade
sem qualquer limitação. Liberdade, no caso, não seria a
faculdade de fazer ou deixar de fazer tudo que não con
trariasse a lei. No caso, não havendo lei o próprio con
ceito de liberdade desaparece na questão da censura. Veja
bem a lógica disso, porque isso é muito importante. Nesse
caso, não há nenhuma lei, não há limitação de lei. Logo,
o que não estaria legalmente proibido, estaria legalmente
liberado, estaria legalmente facultado. Não há lei, então,
vamos fazer o que bem entendemos.

Existem - chamo a atenção do Oonstítuínte Milho
mem. S. Ex.a fez aqui uma referência com a qual concor
do - aqueles que querem o fim da censura em função
da liberdade para produzir arte, produzir cultura, pro
duzi'.' informação, etc. E existem aqueles outros que lu
tam pelas mesmas franquias não pelas mesmas razões,
mas com o fim de produzir lucro. Vi aqui, por exemplo,
estive dialogando com alguns cidadãos da Editora Abril
que, na questão da cen sura, estavam fazendo o mesmo
discurso que as pessoas da esquerda aqui na Constituinte.
Não, censura de jeito nenhum. Não queremos censura. Só
que neste caso, os dois grupos estão lutando por causas
completamente diferentes.
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Daí porque acho que, se não tivermos forma de sub
meter isso a uma sociedade democrática, é preciso que
conste da lei. Por que é preciso que conste da lei? Porque
não podemos negar que um Estado liberal, capitalista, é
dirigido pela classe que detém os meios de produção; ele
é governado por aqueles que detém os meios de produção.
Por que negarmos isto se no mundo todo é assim. Logo,
aqueles que detêm os meios de informação, de produção
jomalis'tica, de produção cinematográfica terminam in
formando o que bem ,entend€!Ill, e aí as razões deles seriam
completamente diferentes daqueles que querem liberdade,
plena liberdade para produzir a verdadeira arte, para
produzir a verdadeira cultura, para produzir a verdadeira
informação.

Cita como exemplo, agora, o caso que ocorreu com o
Governador Leonel Brizola, De repente, a Editora Abril
contratou a Neuzinha Brizola para posar nua. Qual era o
objetivo da Editora Abril? Cultura? Informar ~ socieda~e

brasileira? Qual era o objetivo? Para que a EdItora Abril,
na hipótese está querendo a liberdade? Ganhar dinheiro.
Quer dizer, 'ns3sa hipótese, da luta pela liberdade, a posi
ção da Editora Abril é diferente da minha. E vejam bem,
o Leonel Brízola, sabemos que os filhos da Neuzinha iam
passar por constrangimentos na escola onde estudam 
iam passar mesmo, sabemos disto, porque a sociedade quer
liberdade mas tem a sua censura, tem sua forma de fazer
censura - recorreu ao nr. Antônio José de Campos Neto,
Juiz de Menores do Rio de Janeiro. O Dr, Juiz, tem a
lei a seu dispor, o Código de Menores, foi lá, fez uso da
lei, e determinou que a publicação não tosse feita. Ima
gine V. Ex.a se o Dr. Juiz não dispusesse dessa franquia
na lei!

Quer dizer, nesse caso, a sociedade, bra~il~ira não é
suficientemente democratizada, nem esta surícíentemente
organizada para autocontrolar esse tipo de produção.

Não tenho ainda uma idéia formada a respeito, mas
quando vejo este item aqui: não haverá censura de qual
quer espécie, sobre livros, [ornaís, revistas... Eu paro aqui.
Pelo menos 12 tipos de produção de revistas de sexo explí
cito estão colocados nas bancas, à disposição das mãos
de qualquer criança. Vejam bem: essas revistas educam?
Não. Inrormam? Não. Civilizam? Não. Elas estão aten
dendo a quê? Apenas ao interesse comercial o interesse
capítalísta, portanto, do produtor e do comerciante do
setor, Elas estão se utilizando do setor da sociedade des
protegido culturalmente desprotegido, não estão preo
cupadas ~om a cultura dessa gente; estão se utilizando
dessa gente para ganhar dinheiro, sem qualquer compla
cência.

Li da tribuna da Constituinte - e veja como o povo
tem censura - uma relação de mais de 800 filmes porno
gráficos que a Justiça Federal líberou para sere!D usados
no cinema brasileiro. Quando comecei a ler os títulos dos
filmes, as taquígrafas correram. iEIlas não s~p~rtaraJ:l!
nem ouvir a leitura. E lembro que um Slr. Cons:tltumte fOI"'0 micEQfone e pedíuà taquigr~ia, solicitou à taquigrafia
!para nao anotar os títulos dos fIlmes. Lembro que estava
na tribuna e disse: vou ao Supremo Tribunal Federal
para garantir 3:. integralidade do meu discurso, porque
lesses filmes estao pendurados nas paredes dos cinemas
deste País. Agora, pergunto: esses filmes educam? Não.
IDes instruem? Não. Eles eívílízam? Não. Então atenden
do apenas o esbulho interesse capitalista de quem está
at~ás. Com'o deixar, permitir que esta sociedade caia nas
garras dessa gente, que não tem amor a esta Pátria, não
tem nada a ver COm isto' aqui? Muito deles carregam seu
capital para fora. Então, chamo 'a atenção dos Srs. porque
isto aqui: não haverá censura de qualquer espécie sobre
Iívros, jornais, revistas e outras formas de periódicos, isto
âqui está atendendo exatamente ao apelo que me fez o

representante da Editora Abril. E não estou aqui para
fazer o jogo deles. Quero discutir esta questão.

De modo que, numa sociedade COmO esta, esta socieda
de é capitalista, precisamos levar em conta que o que vem
determinando as ações humanas, as ações do Governo, as
ações da máquina administrativa, é o interesse da classe
dirigente. Por que negar isto? O interesse daqueles que
detêm o capital e a renda.

Sentou alguém perto de mim e chamou os Constitu
intes evangélicos de caretas e de reacionários. Essas pessoas
não estão conseguindo avaliar as coisas. Não estão con
seguindo estabelecer a diferença entre aqueles que trancam
o seu comportamento, dentro de uma lógica, que pode ser
chamada de moralista, mas não reacionária, moralista no
sentido conservador - conservador da família, conservador
do que o povo apreendeu em termos de cultura - o com
portamento deles é completamente diferente do compor
tamento do dono da empresa Abril. De modo que estou
chamando a atenção, repito, existem aqueles que querem o
fim da censura, e eu quero em função da liberdade para
produzir arte, produzir cultura, produzir a verdadeira
informação. Existem aqueles outros que querem o fim da
censura para produzir dinheiro, para produzir fortuna,
explorando o pobre miserável povo brasileiro, corrompendo
a cabeça, a consciência, porque eles não estão preocupa
dos em formar. Nobres oonstãtutntes, fui à banca de jornal
ver e ninguém me censurou; se meu filho for comprar
- o Tiago só tem 6 anos - também pode comprar. Não
tem nada que proíba Tiago de 'comprar aquelas revistas,
só que não contém uma informação, nada que informe,
nada que forme, nada que civilize.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Nobre
Constituinte o tempo de V. Ex.a está esgotado. Vou lhe
conceder 2 minutos para concluir.

O SR. NELSON AGUIAR - Nada que informe, nada que
cívtlíze. Nada. Quem está atrás? Atrás está uma corja de
bandidos capítalístas, que não têm amor a esta Pátria nem
a esta gente faminta, esses pobres míseráveís da perítería.
Eles são os mesmos que vêm para cá fazer o Iobby contra a
retorma agrária. Fazem o lobby contra a censura de qual
quer espécie mas vêm fazer o lobby também contra a re
forma agrária, porque -são uns miseráveis que viveram dos
campos sem terras, atirados na periferia desta cidade e de
todas as outras. Famintos, traídos, desesperados, enfermos,
sem cultura, sem nada, sem nenhum tipo de proteção, 'e
agora caem nas garras deles. E vejo exatamente a classe
pobre nos ônibus, o operário saindo das fábricas com
aquelas revistinhas no bolso. Não estou me preocupando
muito com a classe rica, porque eles não preeísam disso.
Levam videocassete para o quarto, que também é outra
sujeira, mas é problema deles. O que quero saber é como
vamos proteger a população desínformada que está cã
embaixo, sem escola, sem alímento, sem trabalho, sem
orientação, sem formação; esses, meus queridos colegas,
são milhões. São presas fáceis nas mãos dessa gente.
Repito, ainda não tenho uma posição acertada, só tem
uma coisa: se eu chegar à conclusão de que estou ban
cando o inocente útil, para atender ao interesse da Edi
tora Bloch, da Editora Abril, consoreíada com a Playboy
nos Estados Unidos, que coloca as mulheres americanas
nuas lá e as mulheres nuas aqui só para ganhar dinheiro,
só não têm outra finalidade, a não ser ganhar dinheiro
desta forma, a líberdade é excelente, não, quero ver isto
controlado pelo povo. Dentro de u-ma sociedade democrá
tica, o povo tem que controlar isto. Acho então muito bom
para eles, excelente, colocarmos aqui: não haverá cen
sura de qualquer espéeíe,

Ora, ilustre constituinte, o que é o Estado? O Estado
tem que ser um instrumento [las, mãos do povo, porque o
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Estado sempre foi instrumento nas mãos de quem díríge,
de quem o governa, sempre foi. As leis que estão aí não
censuram. Aqu! dentro vejo o sorriso sarcástico censu
rando o meu comportamento político em muitos discursos
que faço. Como é que esta censura não está aí. De modo
que acho que é preciso democratizar o Estado e usar o
Estado como instrumento do povo para que ele possa con
trolar o que é de seu interesse.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. - Nobre Constituinte,

gostaria que V. Ex.a citasse essa censura pessoal dos seus
colegas contra os pronunciamentos de V. Ex.a.

O SR. NELSON AGUIAR - Isso não está no texto da
Constituição e nem vai a julgamento.

O SR. - V. Ex.a. fez uma censura
a todos os que estão aqui. Não temos censurado V. Ex.a
colega brilhante, inteligente, que levanta excelentes as
suntos. Não faço política no Espírito Santo, não é este o
caso, pois sou um admirador de V. Ex.a. Acho que o anoni
mato na palavra é um ato perigoso.

O SR. NELSON AGUIAR - Só quero que V. Ex.a. me
perdoe, porque o que está em julgamento não é isto. Não
é isto que está no texto da Constituição e não vou votar
contra nem a favor de nenhum colega, vou votar no senti
do de me posicionar contra ou a favor do que está escrito
aqui ou de formular um artigo diferente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O tem
po de V. Ex.a. está esgotado, Constituinte Neloon Aguiar.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio Du
tra, pela ordem: de inscrição, com um novo visual, intei
ramente sem censura. (Risos.)

O SR. CON8TITUINTE OLíVIO DUTRA - Eswu me
enquadrando na ordem da boa moral e dos bons costu
mes, se nós resumirmos isso a um corte de cabelo.

Sr. Presidente e srs, Constituintes, não me reputo um
especialista nesta área e nem em outra das tantas que
todos nós Constituintes teremos de tratar, aqui, com res
ponsa:bilidade e com profundidade. Mas entendo que nós
discutimos e vamos definir que não são assuntos mera
mente técnicos que precisem de parte de cada COnstituinte
uma especialização. Todos são assuntos políticos, a Cons
tituição há de ser uma peça política e penso que a socie
dade brasileira está se refletindo desta ou de outra for
ma na composição da Constituinte através de cada um
de nós. Gostaria que a representação da sociedade fosse
melhor nesta Constituinte, talvez, tenhamos. para o futuro,
com uma legislação eleitoral que possibilite a manifesta
ção mais tranqüila, mais serena, harmoniosa e igualitá
ria de toda a sociedade na sua representação legislativa.
Nós vamos ter de trabalhar com uma composição de
Constituintes onde predominaram os velhos esquemas do
poder econômico, da influência dos meios de comunica
ção, de quem tinha mais acesso a esses meios, de quem
os controla e penso que essa coisas são tão imorais, utili
zação dos meios de comunicação a serviço de poucos para
que 'eles digam as suas verdades repetidamente como se
elas fossem as únicas do País. Ess,a forma é tão imoral
como qualquer outra forma que está sendo denunciada
aqui de discriminação e de pornografia. A violência que
se pratica contra o cidadão, a todo instante, em decorrên
cia de políticas de governo, a promiscuidade a que é le
vada a classe trabalhadora nas periferias da cidade, tudo
isso é muito mais, imoral do que qualquer outra regrínha
hipócrita de comportamento e dai que o Estado demo
crático que nós queremos, permeado pela sociedade, não
é um ente que de cima para baixo determina a nós ou
tros, daqui da planície, o que devemos pensar, o que de
Vemos ouvir, assistir, ler, apreciar. O Es.tado que nós

queremos, o Estado que não seja a cidadela de uma elite,
a cidadela de quem se autodenomina preservador da moral
e do bons costumes dos outros, esse Estado há de pos
sibilitar que a sociedade, por s.i. mesma, de forma orga
nizada, estabeleça o seu controle sobre o que quer assis
tir, ver e apreciar. Então, nós, somos favoráveis ao renun
ciado do art. 23 como ele está, aqui, formulado. As me
lhorias que temos de introduzir no texto deverão ser no
sentido de garantir 'efetivamente que haja liberdade de
criação, de manifestação e de apreciação do mundo e da
vida por todos nós. Nós achamos que poderá e deverá
haver aperfeíçoamento deste texto, mas sem nenhum
prejuízo para o que é fundamental nele. E é ísso que
acabei de dizer, a liberdade de criação, de manifestação,
de opinião, de apreciação do que é feito por outros, a pos
sibilidade de que a própria sociedade classificará o que
para este ou aquele público, para. esta ou aquela ocasião
seja inconveniente. Nós não temos de ter nenhum órgão
de censura organizado pelo E&tado e definido por ele. NóS
temos é de ter a comunidade organizada para isto. É es
tranho que nós assistamos a discursos, que colocam uma
critica àqueles que se opõem à sociedade capitalista como
se nós tivéssemos. nesta Constituinte aqui lutando por
uma C<m>stituição socialista. Nenhum progressista brasi
leiro, comunista, socialista, tem esta ilusão de que esta
Constituinte para ser a Constituinte da transtormação
tem de ser a Constituinte socialista. Então, não há esta
rpolari~ação aqui dentro toda vez que se coloea críticas à
sociedade eapítalísta, os que defendem essa sociedade in
justa, essa sociedade e~oliativa e exploradora, sendo
que nós, os que defendemos um avanço na legislação
brasíleíra, querermos que essa legislação, maior, que a
Constituição brasileira, neste momento, seja uma COUfl
tituição soeíalísta, é uma farsa e é uma tentativa na ver
dade de embaralhar o debate, não possibilitar o debate,
a discussão, fora desse maníqueísmo de que uns são o
bem e outros o mal, uns representam Deus e outros ao
díaoo. Este maníqueísmo medieval deveria de ter sido
abolido há muito tempo do nosso discurso e da nossa prá
tica. Nós entendemos que do debate aqui, diferentes idéias
e colocações, podemos encontrar saídas, democráticas para
o estágio de vida e para convivência que nós queremos
para o nosso PaÍlS, que seja pluralista e efetivamente de
mocrática. E não democracia do discurso, mas a democra
cia que possa ser exercida por todos.

Então, nós entendemos, Sr. Presidente, e já tivemos o
desprazer de ver a violência sendo cometida por nós, to
dos os cidadãos, quando, lembro-me muito bem, uma obra
de Pícasso, desenhas eróticos de Píeasso sendo proibidos
em nosso País. O Carlos, Drumond de Andrade, o nosso
maior poeta vivo, tem um livro de poesias eróticas, que,
aliás, recomendo a sua leitura a muitos e a todos OS que
estão aqui. É um livro que não está nas bancas do dia-a
dia, Infelizmente. Poderia estar, poderia e deveria estar,
porque acho que a sensibilidade das pessoas não pode ser
limitada a seu poder econômico, o livro de Oarlos Drum
mond de Andrade está, provavelmente, em torno de mil e
poucos cruzados e é um livro que deveria estar ao aces
so de milhares. de brasileiros, mas é também uma forma
de fazer censura, a censura econômica. Penso que, quan
do se coloca num ti.po de teatro um concerto musical ou
uma peça de teatro com um ingresso como os de hoje, de
certa forma, já se está impossibilitando que milhares de
brasileiros tenham acesso a essas manírestações cultu
rais. Acho que esse tipo de censura é, ainda, mais, vio
lento que a censura moral, uma censura moral do Es
tado e a censura econômica da socíedade capitalista são
os instrumentos de reprimir o cidadão e colocar alguns
poucos privilegiados com o direito de ter acesso a mani
festações culturais variadas. A questão da pornografia, a
questão da literatura pornográfica, não vejo como nos
Estados mais avançados, a Suécia, não vejo que ela tenha;
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sido desagregada por isto, até pelo contrário, as estatís
ticas estão a demonstar que diminui sensivelmente, sem
ter sido criado nenhum instrumento de censurai, o inte
resse da população por essa literatura. Ela traz em si
mesma o seu desgaste. E não vejo porque nós, alguns de
nós, iluminados, não sei por que processo sejamos os "pais
da moral e dos bons costumes". Temos é que ter condi
ções de garantir no texto constitucional possibilidade de a
própria soeíedade organizada, a comunidade organizada,
exercer esse controle. Por isso, o texto no seu conteúdo
básico, do art. 23, no meu modesto entendimento, está
correto. Aperfeiçoamentos, sem dúvida, serão necessários,
mas não no seu conteúdo, talvez na sua forma ou talvez
a necessidade de se agregar mais dir~lÍ~ para que a ~iv~e
manifestação do pensamento e da eriaçao possa ser. díreí
to, não de poucos, mas de todos. obrígado, Sr. PreSIdente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Com a
palavra o Sr. Constituinte Flávio Palmier da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA ~IG:A
_ Sr. Pr,esidente, analisamos esse art, 23 com ,eqUlhb~lo
e objetividade e verificamos, que no texto d? § }.o admite
uma censura clássica aos meios de comumcaçao, porque
promove uma exceção, identificando

"que não haverá censura de qualquer espé
ele sobre livros, jornais, revistas e outros períó
dicas cinema peças teatrais e qualquer tipo de
-espetã,cuIo cuitu~al ou dive~sões públicas,"

todavia, no § 2.°, 'ele admite, Sr. PreSIdente,

"lei especial para dispor sobre o respeito a
cada comunidade, inclusive a criação do Conse-
lho de Ética," . . t

e diz, conforme muito bem defendeu o Constltum e ...
"composto por membros da sociedade" ...

Aqui não concordo com vinculações a ór,gã<!, do Gove::
no Federal' deve ser especificamente um orgao .comum
tárío dos segmentos sociais. Mais adiante ele dIZ ...

"para classificar a literatura tipicamente infant.i1
e as programações das empresas de telecomUnI
cações."

Talvez possa, em se aproveitando isto que está ai, ~e
identificar a possibilidade do homem usar, pela sua pro
pria vontade, os livros, os jornais, as revistas, o cin~ma,
as peças teatrais, exigindo dele, p~meiro, uma manítes
tação de vontade, uma manítestação de s~u ego, d~ seu
querer em utilizar um meio de vinculação, mas ltber
tando-o e tendo ele a proteção na sua família e no seu
lar, par~ aquele meio de comunicação que penetra contra
a sua vontade seu direito de escolher, dentro de sua casa,
para lhe impingir aquilo que ele não es~olheu. p~r isso,
Sr. Presidente, acredito que, como bem dísse, o mais pre
parado dos Constituintes que se envolve com esse assunto
de censura, que é o constituinte pompeu de ~ouza, ho~ve
um Conselho Nacional de Censura, que fOI benemérito
neste País dentro do possível, mas que V. Ex.a hoje sente
falta daqU:ele Conselho. Por qu~ não existir a~o.ra.o Con
selho de Ética eleito pela socíedade para dirimir essas
dúvidas principalmente na área de telecomunicação. Por
isso estou 'de acordo com o art. 23, com algumas modítí
caçÕes, tirando qualquer ligação com o Governo a criação
e a utilização do Conselho de :Ética. Não seriam os mem
bros desse Conselho, Sr. Presidente, caros Constituintes,
escolhidos pelo Governo, teríamos que encontrar a fórmula
mágica para que a sociedade, livremente, democratica
mente escolhesse um Conselho que defendesse a plena
liberd~de de poder sentir as manifestações da cultura
através da telecomunicação.

O SR. CONSnTUINTE POMPEU DE SOUZA - V. Ex.a
permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA VEIGA
- Com todo o prazer.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - Per
gunto por que não escolhido pelo próprio Congresso Nacio
nal, que é a representação da sociedade, e como está, aliás,
previsto no projeto do Conselho Nacional de Comunicação.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA VEIGA
- Exatamente. A idéia é magnífica. Esse Conselho de
Ética, Sr. Presidente, seria escolhido, conforme proposta
do Constituinte Pompeu de Souza, pelo Congresso Naeío
nal, através das manifestações sadias de seus membros,
que representariam na hora de escolher e votar ...

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - V. Ex.a
permite? Gostaria de acrescentar que isso faz parte de
uma emenda que espero que o Relator-Ge,ral Incorpore ao
texto porque realmente é uma emenda que já está
apresentada.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA VEIGA
- Felicito V. Ex.a por esta idéia. De tudo, Sr. Presidente,
tiro as seguintes conclusões: acho que o art. 23, como
bem disse o Constituinte, é objetivo, porque ele diz cla
ramente "não haverá censura" e acho que não deve existir
censura àquilo que a livre manifestação do cidadão utiliza
democrática e livremente. Agora, deve existir alguma
orientação para aquilo que penetra contra a sua vontade
no seu lar, e que representa em 70% a formação da
cultura e da opinião pública brasileira. Esta a colaboração
que eu queria dar sobre o assunto, Sr. Presidente. Acho
que, diante desta redação, tirando esse Ministério da
Cultura dai, e se protegendo também a literatura infantil
libertando os livros, o cinema... '

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
dispõe de dois minutos para concluir.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA VEIGA
- .,. mas, criando-se um conselho de ética, surgido
do Congresso Nacional e da vontade popular brasileira,
estaremos protegendo a família da violência que é pro
vocada hoje pelos péssimos programas da televisão bra
sileira, que ofendem, ferem os costumes e a dignidade
e provocam a desunião e a mancha da família do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A nossa
lista de oradores está encerrada. Indago se alguns dos
Srs. Constituintes ainda quer se manifestar sobre esse
problema fundamental, se deve ou não haver algum tipo
de censura. Peço a todos que declinem o nome para efeito
dos registros taquígráfícos,

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO :MILHOMEM
- Sr. Presidente, quero compreender aqui as manifesta
ções dos nossos colegas Constituintes que têm manifes
tado preocupação com relação à liberdade de manifestação,
pelo que isso possa eventualmente agredir valores esta
beleeídos, Digo isso porque sei o quanto é difícil às pessoas
verem combatidos conceitos e valores às vezes arraigados,
e que esses mesmos conceitos e valores são inculcados
nas cabeças dos indivíduos, dos cidadãos, como se fossem
valores necessários à própria sobrevivência da humani
dade. Mas não é assim. A história da humanidade
evidencia ...

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Per
mite-me uma breve intervenção, nobre Constituinte GU
mercindo Milhomem? (Assentimento do orador.) Sr. Pre
sidente, dizia eu ao nobre Constituinte que me permitiu
o aparte, que em verdade esses valores são essencialmente
necessários à preservação da espécie humana, porque as
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civilizações passaram e passam não por falta de cultura,
mas por falta de valores morais e éticos. Essa a experiên
cia dessas civilizações que têm passado. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHOMEM
- Certo, mas eu queria justamente ...

O SR. CONSTITUINTE sóLON BORGES DOS REIS
- V. Ex.a me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHOMEM
- Pois não!

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS REIS
- Penso que há valores e valores. Há valores que estão
condicionados pelo lugar, pela época e por outros fatores,
mas entendo que há valores que são universais, indepen
dentes de aprendizagem. Exemplo, uma novela brasileira,
produzida no regime capitalista, num País em desenvol
vimento - vamos usar o eufemismo - que é o Brasil,
ela encontra aceitação em países socialistas, em países
ricos e em países pobres, em países latinos, em países
eslavos, e alguns valores apontados nessas novelas são
aceitos por outros povos sem nenhuma combinação ante
rior, sem nenhuma aprendizagem específica, e todos
acabam torcendo, naqueles filmes, naquelas novelas ou
naqueles livros pelas mesmas posturas, pelas mesmas
posições e pelos mesmos valores. Deve haver alguma coisa
de natural nesses valores que são univ-ersais, porque não
decorreram de regime, nem de lugar e nem de época.
Agora, há um grande número de valores que caducam
com o tempo, com o lugar e com o regime e outras condi
ções. É o que eu penso. Eu agradeço a V. Ex.a pelo aparte.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO :MILHOMEM
- Pois bem! O que eu queria era justamente manifestar
a minha opinião contrária à do nosso colega Constituinte
que manifestou a opinião de que esses valores são uni
versais, naturais dizendo que a história da humanidade
evidencia que não é assim.

Para enfocarmos, por exemplo, o problema do sexo,
que foi aqui abordado, há sociedades em que o sexo explí
cito é praticado na frente das crianças, e isso não foi
motivo de desagregação social, pelo contrário essas socie
dades, como, eu diria, a própria origem da nossa socie
dade, a nossa linhagem. passou necessariamente por for
ma de organização social em que isto aconteceu e, no
entanto, ao que me conste, apesar das tentativas doe con
servação social, estamos num processo de progresso e de
evolução social. Portanto, queria chamar a atenção d05
nossos colegas para o fato de que o que agride a socie
dade, o que agride as nossas crianças, o que agride a
família dos trabalhadores brasileiros não é o fato das
crianças poderem comprar uma revista que podemos clas
sificar, e delas a maíoría merece realmente a classificação,
de pornográficas, mas é pelo fato de as crianças não pode
rem comprar comida, dos trabalhadores não poderem com
prar alimento para as suas crianças. Isso é o que agride,
isso é o que é contrário ao progresso ...

O SR. NELSON AGUIAR - V. Ex.a me permite um
aparte? (Assentímento do orador.) - Acho que agride
também o fato de alguém estar ganhando dinheiro com
isso.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHOMEM
- Sim, esse é também um outro problema. Vou também
me dedicar posteriormente à sua intervenção, que achei
extremamente pertinente, embora considere que são pro
blemas distintos, diferentes. O nosso problema aqui, com
relação ao capital, e como o capital agride aos valores
humanos em geral, e portanto podemos entender como
um problema desta sociedade, como a sociedade capita
lista, não a sociedade humana em geral, mas é uma forma

específica de organização social; então, o problema do
capital, da exploração do homem, da grande maioria da
sociedade por uma pequena minoria dos proprietários, in
clusive dos veículos de comunicação, o problema não é
de excesso de liberdade, é um problema de falta de liber
dade. É um problema da falta de liberdade de organi
zação dos oprimidos; a falta de liberdade de organização
dos explorados para controlar, para exercer, através da
sua organização, o controle desses veículos de comunica
ção de massa. É a falta de liberdade da maioria da popu
lação em poder definir como devem ser os programas a
serem veiculados na televisão. Como deve ser o conteúdo
das revistas, dos livros, que são colocados nas mãos das
crianças. E não vamos aqui ficar com a intenção de que
as nossas crianças não têm interesses sexuais porque isso
é uma grande bobagem. As crianças têm interesse sexual
sim; as crianças têm problemas sexuais sim. O problema
não se trata, portanto, de esconder da criança a realidade
de que existem relações sexuais por exemplo, como uma
conservadora autoridade da Educação em São Paulo tentou
impedir que um órgão da própria Secretaria doe Educação
orientasse a rede escolar no sentido de que deveria se
discutir com as crianças, na escola, o próprio processo da
criação da vida, da procriação.

O SR. NELSON AGUIAR - Permite-me V. Ex.a um
pequeno aparte?

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHOMEM
- Pois não!

O SR. NELSON AGUIAR - Eu passei nos Estados
Unidos 17 meses, estudei durante esse tempo lá, e numa
sociedade de fortaleza do capitalismo internacional, essa
liberdade toda está garantida mas não para se vender,
como se vende ho] e aqui no Brasil. ao alcance das mãos
de qualquer criança. Qualquer pai de família pode ter lá
em sua casa uma criança diante do vídeo-cassete assistin
do o que quiser assistir, mas comercializando na rua, na
fortaleza do capitalismo não existe não, Excelência.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM - Mas existe uma
televisão colorida muito mais atraente, como disse nosso
colega Bólon ...

O SR. NELSON AGUIAR - Agora veja bem V. Ex.a,
se o povo estivesse produzindo essa literatura, se o povo
estivesse produzindo, se o povo estivesse controlando a sua
produção, mas o povo não é perguntado, o povo não é
inquirido ...

O SR. GUMERCINDO :MILHOMEM - Nesse ponto
estou concordando com V. Ex.a

O SiR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Sim, o
povo não é inquirido se quer sua literatura nas bancas.
E agora é que Voem, o meio de informação... a fonte de
produção que produz para colocar e o meio de ínrormação
que divulga.

O SR. GUMERCINDO :MILHOMEM - Nesse ponto es~

tamos concordantes. O problema. portanto, não se trata,
de nós aqui nos erígírmos em defensores dos coitadinhos,
das presas fáceis, porque estaríamos adotando um posi
cionamento também paternalista e autoritário. Que ele
possa permitir, não através do impedimento da manítes
tacão do indivíduo, mas da possibilidade da organização
do indivíduo em coletividade; que ele possa controlar, en
quanto coletívídade, o que é do seu interesse.

O SR. NELSON AGUIAR - Se V. Ex.a me permite,
alguém que está lá atrás, produzindo com interesse co
mercial, é que está determinando o que é bom para o
povo.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHOMEM
- O problema, portanto, não é o de limitar a possibili~
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dade de expressão e de manifestação dos indivíduos. Por
quê? Justamente pelo fato de existir a contradição ou a
diferença, o que permite que o in~!ví~uo, em 9-ue pese a
necessidade do acúmulo da experiencia anterior e, por
tanto de conservar o que foi construído pela própria Hu
manidad,e como membro dessa coletividade, possa criar,
trazer o ~ovo, a contradição, o diferente.

Não é através de um texto que impede a possibilidade
de se trazer o novo e o diferente que se vai coibir ,a
grande empresa. o grande capital, ~e ~xercer.seu d<?m~
nio ideológico sobre a população; nao e atraves da ümí
tação da possibilidade de manifestação,_ seja ~la qU!11 ror,
mas sim do controle social da produção. Nao esta aqui
o problema. Se assim o fizermos, estaremos ravorecendo
justamente o capital, que, muito justamente, estamos nos
propondo combater. Mas o estaremos favorecendo, porque
e-taremos permitindo que ele, que tem o c.?~tro~e, a P?S
sibilidade de colocar em prática a sua polítíca ídeológtca
de dominacâo, continue intacto. en9uan~ a .1~I VaI Impe
dir as possibilidades de manítestação do índíviduo.

Não temos que ter medo da pornografia, como já
foi muito bem mostrado.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS - V. Ex.a me con
cede um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gad~lha). - O tem
po do orador já está ultrapassado em dOIS minutos.

O SR. SóLON BORGES DOS REIS - É u mdireito C!0
orador conceder ou não o aparte. E o faço pela oportuní
dade.

Realmente, a pornografia é apenas o erotist,no de mau
g,'Jsto. V. Ex.a tem razão: o sexo é naturale vital, mas.a
exploracão comercial e desonesta do sexo nao. O nu femI
nino é natural, mas explorar comercial e desonest~me~te
o corpo da mulher ou do homem para ganhar dínheíro
é outra coisa.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHOMEM
Para concluir. Sr. Presidente. Estava ,se.ndo .lembrado

pelo nosso colega de que o sexo é necessar~o. Am~a be:n
que os nossos pais gostavam do sexo também, senao nao
estaríamos aqui:

Nosso problema não é combater o sexo, e sim a utili
zação lucrativa do corpo humano co~o ~m todo. É fun
damental garantir-se um texto constítucíonal em que os
artistas sejam preservados com sua oapacldade crlado~a,
não apenas do ponto 'de vista ideológico, como ~ambem
do ponto de vista material. A censura acaba ate com a
profissão do artista.

Como foi bom quando pudemos vivenciar, a partir ~o
momento em que houve um ersscímento das lutas_polí
ticas em geral, e não apenas ~dos artistas, a r.e~uçao da
censura - porque ela ainda nao a(labou.n0 PaIS. Quanta
contríbuíção estamos vendo que OS artistas podem dar
para o progresso social!

Não podemos, pois, ter esse tipo ~e receio. Devemos
nos situar num ponto adequado, que e :<? do controle do
capital pela organização social, organíaação popular e pela
organização das entidades rspresentatívas. Ess~ Conselho
não deve ser tido como umconselho da comunídade.unas
dos setOres organizados da sociedade, para que tenham
uma representação inclusive a nível naeíonal,

Existem organizações nacionais de estudantes, de tr~

balhadores, de artistas, assim como. existe o Congresso. Nao
devemos conceder única e oxclusívamente ao C.ongresso
esse direito. Ele é da sociedade organizada, especialmente
da maioria da sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE OCTAVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, peço licença, apesar do avançado da hora.

Participei da Subcomissão, onde tivemos, por várias
vezes, a oportunidade de discutir a questão da censura.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Nobre
Constituinte, V. Ex.a vai levantar uma questão de ordem
ou vai falar sobre o assunto?

O SR. CONSTITUINTE OCTAVIO ELíSIO - vou falar
sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Há um
orador inscrito antes de V. Ex.a, que é o Constituinte
Carlos Alberto Caó, a quem concedo a palavra.

Antes, gostaria de dar um aviso à Comissão. Hoje,
tivemos um problema com os microfones do Auditório
Nereu Ramos. Houve uma situação que os técnicos cha
mam de vazamento de som. Não sei o que é, mas suponho
que seja falha nossa. A expectativa é de que isso seja
consertado até amanhã, senão, a reunião já fica convo
cada para este local. Se for 'Consertado durante a noite,
faremos a reunião amanhã naquele auditório. Em prin
cipio, fica convocada para este local.

Com a palavra o nobre Constituinte Carlos Alberto
Caó, por dez minutos. Em seguida, ouviremos o Consti
tuinte Octávio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAõ 
Sr. Presidente, para não repisar um elenco de argumentos
aqui oferecidos, gostaríamos, inicialmente, de manifestar
o nosso apoio a duas intervenções: a do Constituinte
Olívio Dutra, situado ao meu lado direito, apenas geogra
ficamente, e a do Constituinte Pompeu de Souza.

Sr. Presidente, nós, que chegamos aqui com a reunião
já iniciada, ficamos muito alegres em verificar que as
pessoas aqui presentes estão marchando para alguns pon
tos consensuais.

Lamento que não estejam aqui todos os integrantes
da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação.
Alguns dos pontos largamente debatidos nessa subcomis
são, esta comissão deixou de apreciar em profundidade ao
final de uma reunião tumultuada; deixou de examinar o
relatório apresentado pela nobre Constituinte Cristina
Tavares, que expunha algumas alternativas e propostas
de solução para a questão ora em debate.

Foi a idéia do Conselho Nacional de Comunicação e
a do Conselho Editorial. Ambos foram mal compreendi
dos, até mesmo de forma ideologicamente perversa enten
didos. Imaginou-se que era uma criação de alguns parla
mentares altamente esquerdistas, que estavam querendo
intervir na atuação das empresas de comunicação e, de
modo particular, das empresas de radiodifusão.

Não nos detivemos na observação de que ambos os
instrumentos que estavam sendo propostos resultavam de
uma experiência consagrada em países onde tem plena
vigência o estado democrático e liberal. :Ê o caso dos Esta
dos Unidos, da França e da Alemanha, onde esses conse
lhos procuram expressar, pela sua constituição e com
posição, o controle da sociedade sobre os meios de comu
nicação de massa em geral.

Gostaríamos de chamar a atenção para um aspecto
que nos parece elementar. É evidente que toda a sociedade
tem a sua moral e as suas ideologias, ou suas morais e
suas ideologias, resultantes da. experiência acumulada da
história 'cultural de diferentes grupos sociais. Neste caso
que estamos aqui tratando o problema se devemos ou não
devemos ter censura, gostaria de ríxar-me simplesmente
na posição liberal. Assumo em toda a sua plenitude os
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postulados que informaram o liberalismo. Plena e mais
ampla liberdade de expressão, liberdade cultural, elogio
do inconformismo e o respeito à diversidade de opiniões.
se pudéssemos aplicar em nosso País, construir através
da Assembléia Nacional Constituinte um Estado e uma
sociedade que se assentassem na prática e no exercício
desses princípios, creio que estaríamos realizando uma
transformação político-institucional de grande monta.
Aliás, seria, na verdade, procurarmos, realizar, esgotar,
uma revolução política que realizamos no nosso País há
cerca de 10 Danos, quando substituimos o estado escra
vocrata pelo novo estado, o estado capitalista burguês.
No entanto, o que temos assístído são profundos desvios,
de tal maneira que a experiência democrática corresponde
a curtos intervalos de tempo, e o que predomina, na ver
dade, são as diferentes formas de autoritarismo civil ou
militar.

Então, a questão central para nós é que na nossa opi
nião, e de acordo com a formulação dos próprios liberais,
a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é
um dos maiores e mais 'Caros postulados que integram a
própria moral da civilização ocidental.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Permite
V. Ex.a um aparte?

O SR. CARLOS ALBERTO CAó - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Fico con

tente de .ouvir a forma didática, clara, perfeita, como se
fora escríta, quando V. Ex.a se manifesta. Confesso que
aprendo muito não só na forma, mas também numa parte
do conteúdo.

Esta parte do conteúdo, quando V. Ex.a elogia o libe
ralismo - eu me considero um neoliberal - que se colo
que ideologicamente entre o capitalismo que traz liberdade
mas sem justiça social; e o socialismo que traz justiça
social, mas sem liberdade. Não tenho visto condenar com
a mesma veemência os regimes totalitários de esquerda
quanto os de direita que condeno, igualmente. Não tenho
visto na Imprensa, não tenho visto o PT ou o PDT conde
narem, com a mesma veemência, o radicalismo que usam,
os mesmos métodos para chegarem aos mesmos fins: atin
gir o poder e nele permanecer.

Então, quando V. Ex.a de uma forma lógica elogia o
liberalismo - e eu defendo a liberdade de criação, de ex
pressão, como a própria razão de existir da arte, ela preci
sa desta liberdade para ser criada e se exercer. Lamento
que haja, como há hoje no mundo, tantos países onde regi
mes absolutistas continuam vigendo; não vejo condenação
candente como se faz: condenar um lado esquecendo de
condenar o outro. Então, lá as liberdades são suprimidas:
a liberdade de culto, a liberdade de Imprensa, a liberda
de ...

O SR. PRESIDENTE (Sólon Borges dos Reis) - O ora
dor tem mais dois minutos para concluir.

O SR. CARLOS ALBERTO CAõ - Nobre Constituinte,
eu lhe concedi apenas o aparte. V. Ex.a está fazendo uma
brilhante exposição paralela.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Para con
cluir o aparte quero dizer que o abuso é que deve ser
objeto, quer dizer, se a auto-regulamentação dos veículos
de comunicação não atinge os seus objetivos, o abuso deve
ser coibido. Gostaria de citar apenas o seguinte: um dos
maiores historiadores ingleses do século, Arnold Toynbee,
escreveu A História das Civilizações, mostrando ali aquele
movimento como a onda do mar, subindo e descendo. E
toda vez que a civilização se dissolvia - e havia até disso
lução política - era quando os aspectos de ordem compor
tamental, ética e moral estavam abaixo. Quando a palavra
de Deus mostra ...

O SR. PRESIDENTE (Sólon Borges dos Reis) - Por
mais liberal que a Mesa queira ser, o tempo de V. Ex.a já
está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Perdão,
Ex.a Colocado o principal, devolvo a palavra ao nosso ora
dor.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó - Eu
gostaria de contar com a tolerância e magnanimidade do
Sr. Presidente para que possa concluir a nossa intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Sólon Borges dos Reis) - O
interesse é conhecer o pensamento de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAõ 
Eu responderia ao nobre Constituinte Fausto Rocha, em
nome do meu Partido, o PDT. Não tenho procuração, nem
nenhum mandato dos companheiros do PT para exprimir
as posições político-ideológicas defendidas por esse Parti
do aqui na Assembléia Nacional Constituinte.

Mas por um dever de justiça e de honestidade pessoal,
as intervenções e os pronunciamentos que temos assistido
de parte dos companheiros do PT, enfatizam de forma
meridianamente clara a busca e a conquista do pluralismo
político e ideológico inexistente há 100 anos neste País.
E nós nos filiamos a esta posição. Então, na medida em
que somos autores, defensores do pluralismo, estamos fa
zendo uma crítica profunda tanto do ponto de vista ideoló
gico quanto político para os sistemas sociais e econômicos
que estabelecem o monopólio de um só partido. Sendo que
no Brasil, embora tenham sido diversas as formações parti
dárias temos, ao longo desses 100 anos, o monopólio de
um bloco de classes dominantes expoliando o povo brasi
leiro. E esta é a mudança pela qual todos lutamos. Sou,
inclusive, partidário da idéia que as teorias abstratamente
formuladas sobre a transformação democrática e socialista
de várias economias e sociedades, elas podem servir como
referência, mas temos que reduzi-la e traduzi-las de acordo
com os valores da nossa História. Portanto, o que deseja
mos é o modelo brasileiro de Estado democrático, é o mo
delo de socialismo democrático para o nosso País, que
consulte as nossas especificidades e, sobretudo, leve em
conta a crueldade e o caráter impiedoso e implacável da
exploração que as elites políticas, que variam apenas no
nome, mas na essência se mantém as mesmas, realizam
sobre a maioria do nosso povo.

Mas, voltando à questão específica, o nobre Consti
tuinte Fausto Rocha nos impôs avançar além do que dese
jávamos, o que foi extremamente rico para nós, foi uma
provocação muito fraternal, e desejaria que todos tivessem
essa mesma inspiração da censura, achamos que a questão
que se deve colocar é que a liberdade de critica, a liberda
de de manifestação, ela por si só já constitui os elementos
básicos formadores da moral que desejamos implantar em
nosso País. E a questão principal reside no fato de qne o
sistema econômico brasileiro, o capitalismo dependente
brasileiro transforma esses valores em mercadorias e ter
mina deformando-os de tal maneira que a moral brasileira
é a cada momento, a cada instante, conspurcada pela ação
de grupos econômicos internos e com suas ligações inter
nacionais. Parece-me que esta é a questão fundamental que
devemos nos colocar. E é graças à essa experiência, não
só a experiência recente dos últimos vinte anos - e quan
tos meses, nobre Constituinte Pompeu de Souza?

o SR. CONSTill'UINTE POMPEU DE SOUZA - E onze
meses.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Vinte anos e onze meses de ditadura, não é só graças à
essa experiência, mas é levando em conta a experiência
secular nossa, que devemos ter em vista que em matéria
de convicções políticas, convicções religiosas, convicções
ideológicas, enfim, no plano das idéias e do exercício do
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pluralismo político e ideológico, quanto menos tivermos a
presença do Estado, mais vamos assegurar o pleno exer
cício da cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Sólon Borges dos Reis) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Octávio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Não vou
utilizar os 10 minutos, mesmo porque em boa hora o Pre
sidente lembrou que o querido Constituinte Carlos Alber
to Caó estava na minha frente e S. Ex.a já disse parte do
que eu gostaria de dizer.

Gostaria, apenas, de complementar com uma reflexão
que me tem preocupado constantemente dentro da Consti
tuinte, que é a dificuldade de produzirmos a legislação
maior do País dentro dos condicionamentos conjunturais
em que vivemos. Esta geração que está fazendo esta Cons
tituição é a geração da censura, é a geração que viveu sob
censura, é a geração de uma sociedade autoritária que
nos censurou não apenas pela polícia federal, que nos
impedia de ver os espetáculos artísticos e culturais que
desejávamos, mas que nos proíba de pensar o que queda
mos, de ter uma prática política, uma prática social que
desejávamos.

Muito mais importante é que dentro dessa sociedade,
dentro desse regime autoritário em que viyemt?s, nós. nos
formamos e estamos, hoje, fazendo uma LeI maior e dízen
do se devemos ou não garantir a censura.

A grande dúvida em que fico é considerando a ~ensura
dentro dessas linhas que o Sr. Carlos Alberto C!10 esta
beleceu, aqui, que parecem ser um cons~ns? de nos todo~,
o meu medo é de não colocarmos um fím a censl;lra; polí
cial, ao direito do Estado de penetrar no meu direIt<? <,!e
decidir o que fazer e nas minhas opçoes de o que assístír
e o que ler.

O meu medo por exemplo, é por causa da questão
que foi levantad~ aqui pelo nobre Constituinte Nelson
Aguiar, com relação à imensa coleção de revis~as .porno
gráficas que temos, hoje, nas bancas e que nao mtere;:;
sam a nenhum de nós, porque nem valor cultura~ e ar~ls
tico têm. Gosto de fotografia, tenho a fotografia muito
mais como que um hobby, e nem isso temos de bom la;
em algumas outras temos, mas nessas, que ~nchem as ??s
sas bancas de revistas, nem valor artistíeo fotograflco
existe; em algumas, nem mesmo beleza.

O que quero insistir é no meu receio de que aquilo
que é fundamental para a ~onstrução de uma_ soeíedade
democrática que é a nossa liberdade de expressao, a llb~r
dade de pod~rmos ter acesso àquílo que queremos ou ~ nao,
essa democracia que queremos eonstruír, nao apenas a
nível do Estado, a nível formal, mas que queremos que
penetre na realidade social, é nessa soc~edade que quero
pensar na censura. O que quero recusar e essa censura na
qual eu me criei, em que o Estado autoritário impunha
sobre mim aquilo que ele achava que eu podia ter ou não,
e o que é pior é que essa realidade que estamos repudiando
é a realidade da censura, o que está mostrando, cada vez
mais claramente, que a censura policial, o Estado autori
tário que censura, não resolveu os problemas que foram
trazidos aqui.

Portanto, acho que é fundamental que não aceitemos
a censura policial como está aí e que estabeleçamos meca
nismos pelos quais a sociedade decida aquilo que ela quer
ou não ter em termos de espetáculos para serem vistos.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Eu diria
a V. Ex.a que me opus à questão da comercialização, da
produção para comercialização, sem qualquer controle do
povo, porque quero lembrar a V. Ex.a que foi exatamente
no período da censura política que se deram as conces
sões para que se produzisse esse tipo de literatura.

. Veja bem, no momento em que nos censuravam poli
tícamente, censuravam politicamente a sociedade brasi
leira, davam as concessões à Editora Abril, Editora Bloch
e outras editoras '" chegou o momento de colocarmos a
linha divisória para podermos nos situar bem na questão.

A ditadura que nos censurou politicamente, que nos
impediu a verdadeira informação política, colocou na mão
do povo esse tipo de informação. Não seria esse um caso
um processo de dominação, através desse tipo de infor~
mação, de literatura? Não seria esse um meio? Eu queria
que parássemos para discutir esta questão, porque isto
tem um fundamento fático que ainda não foi disctuido.

Lembro-me que o Constituinte Olívio Dutra fazia refe
rência à Suécia. Nós, brasileiros, temos o hábito, se V. Ex."
me permite, para concluir, de, quando queremos exaltar
as excelências do capitalismo, corrermos para os Estados
Unidos. Lá há coisas excelentes; por exemplo: a constí
tuição americana tem duzentos anos e estabelece quatro
anos de mandato para o governo americano, mas, aqui,
querem CInco e qu~rem seis. Quer dizer, a constituição
de la, nesse caso, nao serve de modelo para nós.

Quando se quer exaltar, por exemplo, a liberdade do
corpo e da alma, lembra-se logo da Suécia; pois quero
informar a V. Ex.a que o governo da Suécia está, agora,
intervindo, e até de certo modo, duramente, na questão
da produção de literatura obscena e de objetos sexuais
naquele País.

Ora, se citamos a Suécia como exemplo de liberalismo
pleno nesse campo, está na hora de refletirmos e até suge
riria: quem sabe alguém da representação sueca, nesta
capital, não poderia comparecer aqui para discutir essa
questao conosco?

De modo que quero que V. Ex.a reflita sobre isso:
a mesma ditadura que nos censurou politicamente foi a
ditadura quê deu concessão para esse tipo de produção
que está na praça.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Claro,
acho que esta é a questão central. Esse Estado autoritá
rio que nos censurou politicamente é o mesmo Estado que
estabeleceu a censura policial, que não resolveu, de fato,
todos os problemas que foram colocados aqui.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.
Constituintes, considero que tenha sido )::>astante provei
toso e esclarecedor o debate desta tarde' a respeito desse
tema extremamente delicado, que é o problema da censura,
sua existência ou não, os seus limites, as suas gradações,
o seu eventual mecanismo de proceder. Informo que ama
nhã, às 10 horas, nos reuniremos para discutir o antepro
jeto da Subcomissão 8-B, da Ciência, Tecnologia e Comu
nicação, particularmente nos seus aspectos mais polêmi
cos.

Primeiro: problema de o mercado interno constituir
patrimônio nacional; segundo, o problema da definição
de empresa nacional; terceiro, caráter da permanência ou
da imanência da reserva de mercado; quarto, problemas
referentes ao impacto da informatização sobre as linhas
de montagem, ou seja, o repasse aos trabalhadores das
vantagens advindas da automação; enfim, na área de Co
municação, a criação ou não deum conselho para decisões
sobre concessão de canais, mecanismos para a democra
tização da informação, segmentação de mercado, como
evitar a formação de oligopólios nessa área, toda essa
temática poderá ser discutida amanhã, nessa reunião das
10 horas.

Por não haver mais assunto a tratar, esta Presidência
declara encerrada a reunião de hoje.
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s.a Reunião Ordinária, realizada
em 3 de junho de 1987

Aos três dias do mês de junho do ano de mil novecen
tos e oitenta e sete, às dez horas, no Auditório Nereu Ra
mos - Anexo II - Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da
Ciência e Tecnologia e da comunicação, sob a presidên
cia do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha, com a
presença dos seguintes Constituintes: Men~es R}bei!o,
Dionísio Hage, Bezerra de Melo, Hermes Z~netl, Jose Ehas
Moreira, Cristina Tavares, Paulo Silva, Solon Borges ?OS
Reis Osvaldo Sobrinho, Olívio Dutra, Ubiratan Aguiar,
Antônio de Jesus, Louremberg Nunes Rocha, AéciO de Bor
ba, Pompeu de Souza, Matheus Iensen, Paulo Marques,
Sotero Cunha, Koyo Iha, Rita Camata, _Florestan Ferna~
des Carlos Alberto Caó, Angelo Magalhaes, Arolde de OlI
veira Octávio Elísio, FranciSco Diógenes, Ervin Bonkoski,
Euni~e Michiles Nelson Aguiar, Cláudio Avila, Joaci Góes,
Roberto AUgusto, Eraldo Tinoco, Eliel Rodrigues, Chi;co
Humberto, França Teixeira, Atil~ Lira, Vingt Rosado, RI~a
Furtado Márcia Kubitschek, Joao de Deus An~unes, :mz~o
Ferreira' Fausto Rocha, Flávio Palmier da VeIga, RodrI
gues paima, Ruberval Pilotto, Gumercindo Milh~n, João
Calmon e Wilma Maia. Havendo número regimental, .0
Senhor Presidente declarou iniciados os trabalh?~ e soli
citou fosse díspensada ia leitura da Ata da reumao ante
rior, que foi considerada aprovada. O Senhor p~es~dente
colocou em discussão o anteprojeto da subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação.. M:=tnifestar~m-se
sobre o anteprojeto os Senhores oonstítuíntes: CrIstina
Tavares, justificando o anteprojeto ..9ue h!t~ia elaborado
e que não foi aprovado na Subcom1SS.a~,sohCltanqo ao Se
nhor Presidente que snoamínhasse copia do refe;rICl:0 ante
projeto aos membros da oomissao: Arolde de oIiv~lra, Oc
távio Elísio Florestan Fernandes, Hermes ZanetI, Carlos
Alberto Ca6 Pompeu de Souza e Joacil Góes. O Senhor
Presidente submeteu à apreciação do plenário, o nome do
Dr. José Leite Lopes para que possa ser ouvido em audiên
cia pública sobre a questão da energia nuclear, conforme
sugerido pelos Constituintes Cristina Tavares e Florestan
Fernandes' tendo o plenário acatado. Comunicou, ainda,
que se enc~ntra presente o Presidente da Abifina, que de
seja ser ouvido pela ComiSsão. Uma vez aprovado pelo
plenário. o Senhor José Correia. da. Silva -;- presid~nte da
Associação Brasileira das Industnas Qm~l1cas Fin~s.
Abifina discorreu sobre o mercado brasíleíro de qU1ID1ca
fina. Usaram da palavra, sobre a eXPosiçã?, os seguintes
Constituintes: Pompeu de Souza, Joacil Góes, Carlos Al
berto Caó e Hermes Zaneti. Devido o adiantado da hora,
o Senhor Presidente suspendeu a sessão, às treze horas,
agradecendo a presença do Senhor José Correia .da Silva.
O Senhor Constituinte Marcondes, G3idelha, PreSIdente da
Comissão reabriu a sessão às dezessete horas, dando con
tinuidade' à discussão dos anteprojetos das subcomissões,
com preferência ao da Subcomissão da Ciêz;c.ia, Tecnol~
gia e Comunicação, passou a leitura do OfIClO do PreSI
dente Nacional Constituinte que trata dos prazos que de
vem ser cumpridos pelas comissões .. A Presídêneía escla
receu que índepende da viagem ao RIO de .Tanelr!l e a ~a
naus o prazo para recebimento de. emendas ser~ n~s dias
oito e nove próximos, podendo a leítura do SU~StltUtIV~ser
no domingo. O Constituinte Arolde de oüveíra su~e~u a.
leitura para a seg~nda-feira, .às d~z horas. O ConstItmnte
João Calmon solícítou que seja reíto um levantamento .de
todos os pedidos de vinculação de recursos ?r9an;zentárlOs
propostos nas subcomissões,. ao ~ue a: Presídêncía deter
minou a Secretaria que provldenCla. Amda com a palavra,
o Senhor Presidente comunicou que encontra-se presente
o Professor Darcy Fontoura, especialista em genética, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da ~BP;C
_ Sociedade Brasileira para o Progresso da .ClenCla
que poderia trazer alguns esclarecimentos ao artigo ter-

ceiro, parágrafo segundo do anteprojeto da Subcomissão
de Família, do Menor e do Idoso. Em seguida o Constituin
te Hermes Zaneti reforçou o depoimento do Relator João
Calmon fazendo uma resenha histórica dos esforços reali
zados para a obtenção de vinculação de recursos orça
mentários para a educação, concretizados com a Emenda
João Calmon, aprovada em mil novecentos e oitenta e
três e, "espera que esta comissão não cometa um crime
contra a educação, que, pelo menos, se preserve essa
emenda". A Presidência consultou aos senhores membros
se concordam em ouvir o Professor Darcy Fontoura, o que
foi aprovado. O Professor Darcy Fontoura comunicou que
havia outro especialista em genética humana, a quem so
licitou lhe seja permitido vir a tribuna também, Profes
sor Israel Roisenberg da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e membro da SBPC. O Professor Darcy
Fontoura esclareceu que é especialista em genética mole
cular e, portanto, não teria uma contríbuíção diretamente
à comissão, citou emenda de autoria do Constituinte Flo
restan Fernandes sobre a liberdade de pesquisa, comen
tando ainda sobre a manipulação genética e destacou
que "não existe soberania sem ciência e a tecnologia". Em
seguida o Professor Israel Roisenberg sugeriu que se supri
ma a expressão "genética humana" do artigo terceiro pa
rágrafo segundo do anteprojeto da Subcomissão da Famí
lia, assim como o inciso II do mesmo, "uma vez que se
trata de assunto relacionado com a embriologia'. Estes fo
ram questionados pelos Constituintes Marcondes Gadelha
e Joacil Góes, além do Constituinte Octávio Elísio que
parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Professor Darcy
Fontoura. Dando prosseguimento, a Presidência comuni
cou a presença da Professora Vanilda Paiva da Universi
dade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e Secretária da
SBPC ~ Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
sugerindo que a mesma seja ouvida para esclarecimento
dos conceitos de entidade pública, privada e comunitária,
utilizados no anteprojeto da Subcomissão da Eáucação, o
que também foi acatado. Com a palavra, a Professora Va
nílda Paiva tratou, entre outros assuntos, da Defesl't do
Sistema Público da Instrução, citando como exemplo, o
do Japão e a Alemanha que na reconstrução e depois da
guerra não abandonaram o Sistema Público; "só o Estado
está em condições de universalizar o primeiro e o segundo
graus e democratizar o terceiro; verticalização e apro
fundamento da privatização depois de mil novecentos e se
tenta e um (Lei cinco mil seiscentos e noventa e dois).
Como reverter? :A tradição brasileira é latina e não anglo
saxôníca, é contrária à tentativa de privatização do pú
blico, de considerar o privado como público. Na tradição
latina o público é o estatal; o estatal não pode ser menos
democrático que o privado, exceto em regime autoritário o
Estado e a Sociedade Civil de que é parte e expressão apre
sentam grandes contradições e possibilidades democráti
cas." A Professora Vanilda Paiva foi questionada pelos
Senhores Constituintes Nelson Aguiar, Florestan Farnan
des, Hermes Zaneti e Chico Humberto. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente convoca os senhores mem
bros para a próxima reunião a realizar-se amanhá, dia
quatro de junho, às dez horas, para ouvir em audiência,
pública o Exmo. Senhor Antônio Carlos Magalhães, Minis
tro das Comunicações, encerrando os trabalhos às deze
nove horas e trinta minutos, cujo teor será publicado, na
íntegra, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E,
para constar, eu Luiz Fernando Lapagesse Alves Correa,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Haven
do número regimental declaro aberta a reunião.

Ontem o nobre Constituinte Joaci Góes que, infeliz
mente, nã~ se encontra presente, fez um protesto indig
nado, contra o atraso no início dos nossos trabalhos. En-
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tão, o Plenário decidiu, atendendo à solicitação daquele
Parlamentar, que começaríamos a reunião com qualquer
número, uma vez que não nos encontramos em fase deli
berativa, e as discussões poderão se proceder, qualquer
que se] a o quorum existente em plenário.

A Mesa informa aos srs. Constituintes, que foram re
cebidas 1.035 emendas aos diversos anteprojetos das sub
comissões, e todo esse material está sendo catalogado,
classificado, processado e trabalhado pelo Relator-Geral,
Constituinte Artur da Távola com a sua equipe.

Damos prosseguimento, hoje, às discussões sobre os
diversos anteprojetos; enfocaremos especificamente, nesta
reunião da manhã de hoje, o anteprojeto da Subcomissão
8B de Ciência, Tecnologia e Comunicação.

Este anteprojeto que teve como Relatora a Consti
tuinte Cristina-Tavares, tem a sua matéria distribuída em
17 artigos, versando sobre a ciência e a tecnologia, de um
modo geral, sobre o impacto do desenvolvimento cientí
fico e tecnológico na privacidade, no trabalho; sobre os
recursos em ciência e tecnologia há uma secção especial
sobre energia nuclear e, finalmente, uma outra sobre a
comunicação especificamente. '

Vamos conceder a palavra à Relatora, Constituinte
Cristina Tavares, para fazer uma apreciação sobre o seu
texto e trazer ao conhecimento da Comissão, basicamente
aqueles membros que pertenciam a outras subcomissões
que não a de Ciência e Tecnologia, sobre os princípios
básicos, gerais, que inspiraram este documento.

O' documento traz matéria extremamente polêmica em
vários' campos, como, por exemplo, a afirmação de que o
mercado interno constitui patrimônio nacional, estabele
cimento de reserva de mercado sem limite de tempo, pelo
menos em princípio, a definição de empresa nacional, o
problema da privacidade do indivíduo, o repasses para
os trabalhadores das vantagens decorrentes do processo
de automação, problemas referentes aos recursos em ciên
cia e tecnologia, a subordinação da construção de centrais
nucleares - há uma consulta ao Congresso Nacional 
problemas referentes à comunicação, o processo de outor
ga e concessões, ,autorizações ou permissões para o ser
viço de Rádíodífusão sonora ou de sons e imagens: enfim,
como se pode observar, é um documento objetivo e sucin
to, extremamente polêmico, e sobre ele algumas centenas
de' emendas foram apresentadas.

Gostaríamos que a Constituinte Cristina Tavares in
formasse' esta Comissão. de maneira a consolidar, mais
'ainda, as convicções de 'cada um dos seus membros para
a fase decisiva de deliberação.

Com a palavra, portanto, a nobre Constituinte Cris
tina Tavares.

A·SRA. CONSTITIDNTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, de fato o documento que devemos discutir
hoje é de tal importância que acho lamentável que apenas
oito constituintes, desta Comissão de 62 membros possam
participar dos debates.

O que'vamos tratar nestes 17 artigos, e cuj a decisão
esta Comissão Temática haverá de tomar, e será um mar
-co .de orientação, não é nada mais nada menos do que
o futuro deste Pais, o futuro das gerações que virão, en
quanto as oomíssões que tratam da educação, da saúde,
da, economia falám de coisas presentes,' nós tratamentos
das comunicações, da tecnologia e que, embutido na tec
nologia e na comunicação, está o Pod·er.

Os países não se dividem mais e não se dividirão,
entr-e aqueles que produzem bens industrializados e bens
de agricultura. A força e o poder das nações e dos povos
não está mais na presença de uma siderurgia ou em um

campo onde se planta beterraba, batata ou eana-de-açú
cal'. Vivemos no bojo de uma revolução tecnológica, que
muda as relações de poder, as relações entre as nações
e entre os povos. A informática, por exemplo, diferente
mente da energia que transmite uma corrente neutra, a
informática transmite informação, e informação é poder.

Tenho assistido, ao longo do mandato, e aqui alguns
companheiros - citaria o Presidente Constituinte Mar
condes Gadelha, o Constituinte Hermes Zaneti, entre ou
tros - no momento em que este País tomou uma decisão
histórica, quando reservou o seu mercado para a área de
informática, decisão de soberania nacional que contraria
va os interesses de países, de potências e de empresas
multinacionais - pela vontade nacional que esteve ex
pressa naquele momento por militares nacionalistas, por
empresários, por políticos da corrente progressista e até
políticos de esquerda, como os políticos do Partido Co
munista Brasileiro, que teve o concurso da comunidade
técnica e da comunidade científica, este Congresso, por
duas vezes, aprovou, por unanimidade, a reserva de mer
cado. A única voz discordante da reserva de mercado era
a voz do Senador Roberto Campos, que ainda hoje fala
português com sotaque de americano. Porque a única voz
discordante, era daquele que volta as costas ao desenvol
vimento deste País, porque vivem com os olhos pregados
nos Estados Unidos. Somente o Senador Roberto Campos,
que escreve o Brasil com "z", levantou a sua voz contra
o direito soberano do País. E aí estão os resultados da
política nacional de informática. Aí está a inteligência
brasileira, a engenharia brasileira, as indústrias brasi
leiras, as uníversídades brasileiras a produzir computado
ras,. que hoje já fazem 'do Brasil um pais que passou no
vestibular do século XXI. O que está'embutido. não -ape
nas na íntormátíca, mas nabíoteonología, na química fina,
e o poder.' Se este País vai ser um país poderoso, uma
'nação, uma potência no ano 2.000, ou não, em parte vai
depender da votação desta Comissão Temática. Somos nós
que vamos decidir se este País é soberano ou se- vamos
transformar o Brasil em enelave do poderio norte-ame
ricano.

Se fosse feita a vontade do Constituinte Roberto Cam
pos não seríamos mais do que a Tailândia ou a Coréia,
mas enclaves do' poder norte-amerícano. Mas aqueles que
entendem que o Brasil pode soe tornar uma "potência so
berana no século XXI, terão que refletir necessariamente
sobre os poucos artigos em que se fala de ciência e tec
nologia. Haverão de decidir - se me permite o Presiden
te Marcondes Gadelha, dizer que quando se fala neste
artigo, que considera o mercado brasileiro como patrimô
nio da Nação, ele apenas repete .o que v-em ocorrendo em
todos os países, em todas as fases de desenvolvimento dos
países que conseguiram autonomia em alguma coisa. Mer
cado - patrimônio nacional - -foi feito no Japão para
se cons-eguir esse extraordinário desenvolvimento tecno
lógico. Mercado - patrimônio nacional - faz parte de
uma lei americana que se chama bU/Y american act, em
que os Estados Unidos têm uma legislação patriotista. Nos
Estados Unidos é patriotismo; aqui no Brasil é xenofobia.
,'rem uma legislação que impede que o Governo compre
de empresas produtos que não sejam americanos, e ainda
conceituam o que são produtos americanos. Aqueles que
têm na sua composição de matérias-primas mais de 50%
de produtos fabricados nos Estados Unidos. Fiz copiar o
huy american act para distribuir entre os membros desta
Comissão. Estou sendo acusada pelos grandes jornais 
entreguistas deste País - de fazer uma política de xeno
fobia. Pratico a política de nacionalismo -e de patriotismo.
Estou acompanhada nesta tese pelas maiores cabeças das
uníversídades e da ciência brasileira, pela Sociedade Bra
sileira de Progresso da Ciência. pelos físicos e pelos cíen
tístas;: não há um só professor universitário, não há um
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só cíenüsta neste País, não há uma só cabeça pensante
que tenha opinião contrária de que o mercado brasileiro
é o grande incentivo que tem este País para conseguir
autonomia tecnológica, ou seja, para conseguir o poder.

Somos nós que vamos decidir, e vamos decidir diante
de premissas falsas que estão sendo jogadas em editoriais
da grande imprensa e que são defendidos por brasileiros
que têm vergonha de serem brasileiros, como se isso fosse
xenofobia.

V. Ex.as vão decidir - chamo a atenção para o art. 1.0
que diz: "o desenvolvimento científico e a capacitação tec
nológica são da responsabilidade do Estado". O Estado
será um Estado e conseguirá a sua autonomia, sua so
berania, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento pleno
dos seus cidadãos se tiver em mente que, no bojo dessa
revolução tecnológica, teremos pelo menos o direito - o
direito - de dizer: o mercado é patrimônio nacional. Por
que o que vejo é a defesa do mercado ser patrimônio in
ternacional.

Quero citar aos companheiros que vão decidir sobre
estas questões um único exempo, o exempo da indústria
de automóveis, reservada para empresas multínaeíonaís.
Não temos neste País, nenhum desenvolvimento da tecno
logia de automóveis. Temos carros que para serem exporta
dos precisam de umas duas mil modificações, e não ouço
a voz de nenhum desses patriotas americanos que têm
assento neste Congresso, nenhum desses editoriais dessas
grande sempresas reclamar contra a reserva de mercado,
cartorial para as empresas multínacíonaís. Mas quando se
defende a empresa nacional, a inteligência nacional, a en
genharia e a dignidade do Brasil, levantam-se as vozes,
como se fosse um crime de lesa-pátria defender o seu País.

Chamo a- atenção para a matéria do art. 2.° qeu defi
ne o mercado. O mercado interno constitui patrimônio
nacional. Não me parece que seja lógico ou lúcido, ou
sequer decente, definir de outra maneira o mercado in
terno. Há muitos que querem defender, como na questão
da química fina e da farmacologia; temos um mercado
interno como patrimônio internacional, de empresas mul
tínaeíonaís, que vêm aqui explorar e fazer experimentos
sobre o povo brasileiro. E essas vozes ainda ontem disse
ram que falar sobre nacionalismo é ser xiita; deviam ser
processados por um tribunal constitucional, porque não es
tão aqui defendendo os interesses do Brasil mas interes
ses de empresas multinacionais de potências estrangeiras.

Permita-me, Sr. presidente Marcondes, Gadelha, dis
cordar de V. Ex.a quando diz que neste capítulo defini
mos reserva de mercado sem prazos específicos. Diríamos,
pelo contrário, que o mercado é uma definição de prin
cípios; o mercado é patrimônio nacional e no § 1.° que
a lei estabelecerá reserva de mercado interno, tendo em
vista o desenvolvimento. Então, não está definido que
aqui existe uma reserva de mercado permanente. Até
detendo que em determinados' casos, reserva de mercado,
da decência brasileira é permanente: "É proibido trair
o Brasil". Acho que essa reserva de mercado deveríamos
ter. Mas aqui, neste caso, é a lei que vai determinar.
Algumas pessoas estão assustadas achando que estáva
mos defendendo, por exemplo, uma reserva de mercado
no campo da biotecnologia, não é verdade! Não temos
condições de desenvolvimento, nem as condições de ama
durecimento para fazer uma reserva de mercado na área
de bíotecnología. A lei ordinária, os futuros Congressos,
haverão de determinar em que circunstâncias e por quan
to tempo o mercado será reservado para o desenvolvi
mento de tecnologias estratégicas. Foi assim que fez .0
Japão, foi assím que se desenvolveram os Estad()8i Um
dos, foi assim que se desenvolveu a Inglaterra, e um
nais como Portugal, na hora que ouviu o canto ou os
conselhos do Senador Roberto Campos, e que fez um

acordo co ma Inglaterra, para que Portugal continuasse
a raortcar vinhos e azeites de oliva, enquanto que a In
glaterra se apropriava das tecnologias que começavam
na Revolução Industrial, o preço que o povo português
pagou foi de 400 anos de atraso. É isso que vamos de
cidir aqui e teremos que enfrentar interesses multína
oíonaís, interesses que estão subsidiando esta grande im
prensa, que através de seus editoriais expressam todo o
seu ódio ao Brasil, todo o seu ódio ao povo brasileiro,
todo o seu desprezo pelo desenvolvimento nacional, por
que vivem de olhos postos, nas potências multínacíonaís,
nas grandes potências.

O art. 2.° é o artigo da dignidade nacional. O seu
§ 2. determina que o Estado e as entidades da sua admi
nistração direta ou índíreta privilegiarão como critérios
de concessão de incentivos, de compras e de acesso ao
mercado brasileiro a capacitação científica e tecnológica
regional. Novamente uma saraivada de acusações. O Es
tado de S. Paulo chama de burrice nacional, o .TornaI do
Brasil, nos seus editoriais, diz que esse artigo significa
a mais absoluta xenofobia; esquecem, esses lacaios, dos
americanos, que os Estados Unidos têm o buy ameríean
aet, que determina exatamente a mesma coisa, com mais
detalhes e com mais rigor, porque os Estados. Unidos
praticam o saudável nacionalismo.

"O § 3.°: O Estado e as entidades da sua
administração direta ou indireta utilizarão, pre
ferencialmente, na forma da lei, bens e serviços
ofertados por empresas nacionais."

Aí está a indústria farmacêutica, aí estão as indús
trias de ponta, hoje dominadas pelos setores multinaclo
nais, que não trazem nenhuma tecnologia, nenhum avan
ço, nenhuma consideração pelas necessidades reais do
povo brasileiro.

A aprovação deste art. 2.°, ouso dizer, aos meus com
panheiros desta Comissão Temática, que ela é absoluta
mente vitalpara o desenvolvimento futuro do PaÍS. E ouso
dizer que os nossos nomes, a nossa carreíra política, a
reputação que vamos ter, que será julgada pelos filhos e
pelos netos dos Constituintes, será julgada pela aprova
ção ou não deste artigo na Constituição.

Mais adiante, Srs. Constituintes, fi2lemos, baseados
nos inúmeros depoimentos que tivemos na Comissão de
Ciência, Tecnologia e Comunicação, entidades empresa
riais, de trabalhadores, científicas, cuidar do lado per
verso da tecnologia. A tecnologia não é neutra. Na me
dida que ela se desenvolve, também tem o seu lado per
verso.

Na questão da informática, por exemplo, de outras
tecnologias, particularmente em dois aspectos, a socie
dade ficaria muito fragilizada, se não fossem tomadas
medidas pelo Legislativo, na questão da privacidade e na
questão da automação.

Temos, neste mesmo capítulo, dois artigos que tratam
da questão do habeas data e da questão da reposição dos
beneficios da automação para com os trabalhadores. Di
ria que as contribuições e a semendas que recebi do ante
projeto até a elaboração deste projeto finalmente vota
do, enriqueceram o projeto inicial; foram contribuições
que vieram para nossa Subcomissão de Padamentares de
todos os Partidos que tinham claramente a noção de que
a capacitação tecnológica é o caminho do futuro, é o
vestibular do século XXI, ou passamos como Nação nesse
vestibular ou vamos ser, na. melhor das hípóteses, um
enclave do poder americano ou japonês, como assim o
querem alguns parlamentares com assento nesta Casa.

mminha posição de que o capítulo da Ciência e Tec
nologia não estaria completo se este Congresso não tives-
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se bastante claro, se esta Comissão não tivesse para si
bastante claro que não se faz Ciência e Tecnologia sem
recursos para pesquisa, para desenvolvimento e para ca
pacitação de mão-de-obra.

Não colocamos percentuais, porque entendemos que
será o Exe,cutivo, ou quem sabe até a Lei Ordínáría, que
deve medir as necessidades de percentuais de orçamento,
mas seguramente, temos claro - a Constituição deveria
ser bastante clara, quando determina necessidade de
percentuais de orçamento para pesquisa, para desenvolvi
mento, incentivo para empresas que fazem pesquisa e
desenvolvimento, porque o almoxarifado da tecnologia é
a cabeça; não se acumulam peças, se acumula inteligên
cia, e a capacitação de mão-de-obra é uma das preocupa
ções primordiais neste capítulo da Ciência e Tecnologia.

Recebemos algumas emendas e tivemos uma grande
preocupação, não grande êxitos, confesso, no capitulo
da energia nuclear. Já uma vez, testemunhei perante esta
Comissão e sua Mesa, que as discussões sobre energia
nuclear foram insuficientes na nossa Comissão, foram rigo
rosamente ínsuücíentes.

oostana 'de ver soe haveria possibilidade, Presidente
Marcondes Gadelha, porque este é um assunto em que
temos que nos aprofundar, e temos uma enorme respon
sabilidade. Se de um lado, os movimentos pacifistas entre
os quais eu me incluo, temos medo da energia nuclear,
temos a consciência trágica, da tragédia da humanidade
depois da explosão de Nagasak e Hiroshima, por outro
lado, temos que ter a consciência também de que o desen
volvimento tecnológico da energia nuclear pode servir para
fins pacíficos e não poderíamos, por razões emocionais
impedir embora eu não tenha ainda consciência da me
dida, da: prevenção contra a ~r:na nuclear. e o desenvolvi;
mento da energia nuclear pacífica. Mas sei que o que esta
aí a política armamentista é uma balela, haja vista um
g~roto que desembarcou na Praça Vermelha num avião,
para demonstrar que esses esquemas de defesa são };oc!.0s
muito insuficientes. E sei também, tenho plena convicçao,
companheiros de Comissão Temática, de que não vai ser
uma bomba a mais ou uma bomba a menos, em um país
do Terceiro Mundo, um País como o Brasil, que vai nos
livrar, se for o caso, do holocausto nuclear. Os Estados
Unidos e a União Soviética já têm bombas suficientes para
acabar com o mundo.

De forma, entendedo que este é um assunto que carece
de grande responsabilidade, confesso a V. Exas. que a mi
nha posição é ainda não definida, mas no art. 9.° recebemos
uma emenda e aprovamos que a construção de centrais
nueleo-elétricas ou de usinas industriais, para produção
e benencíamento de urânio ou qualquer outro minério
nuclear dependerá da prévia consulta ao Congresso Nacio
nal e isto, defendo.

Não vamos deixar as loucuras armamentistas em mãos
de militares às vezes até bem-intencionados, mas emocio
nalmente colocados - acho que o Congresso Nacional deve
ser o fórum para esses bedates.

No segundo capítulo, no das Comunicações, que gerou
uma enorme polêmica na Subcomissão - vejo aqui, em
minha frente, o Constituinte Pompeu de Souza, um dos
grandes nomes que nas últimas décadas tem lutado por
políticas democráticas de Comunicação - digo que fomos
derrotados, aqueles que durante os últimos trinta anos,
lutaram por políticas democráticas de Comunicação, aque
les que aqui, neste Congresso, ou fora dele observam com
muita preocupação - e nisso também há quase que unani
midade na sociedade brasíleíra - a preocupação com a
concentração dos poderes de Comunicação Social.

Em nenhum país se permite tal concentração como
temos hoje, no Brasil, uma televisão Globo, por exemplo.

Talvez algum país na América Central ou algum país atra
sado da Africa, mas em nenhum país em que essas ques
tões de comunicação tenham sido decocratícamente dis
cutidas, permite-se que proprietários de rádios sejam pro
pritários de televisão e que sejam ao mesmo tempo pro
prietários de jornais. Esta enorme concentração de poder
tem, entre outros aspectos negativos, o da liquidação das
culturas regionais.

A Alemanha, que é um país que tem várias culturas
como ° nosso, e não tem as dimensões geográficas do Bra
sil, é rigorosa na sua lei de preservação das culturas regio
nais, obrigando a que estações de rádio e de televisão te
nham programações regionais.

Tentei fazer isso e lamento - Deus sabe o quanto
lamento ter que fazer denúncias como esta em uma As
sembléia Nacional Constituinte - fomos derrotados por
que corromperam um parlamentar da Subcomissão, que
confessou ter trocado seu voto pela concessão de um canal
de televisão em Imperatriz no Maranhão. Lamento, o nome
já foi dito, é o Constituinte Onofre Corrêa. Lamento que
isto tenha ocorrido numa Assembléia Nacional Constitu
inte, mas este é o método do Ministro das Comunicações,
Antônio Carlos Magalhães. É dessa forma que há vinte
anos se mantém no poder e é este método que vamos en
frentar nesta Comissão Temática; alguém vai ser tentado;
votos vão ser cabalados de forma selvagem e mafiosa.

Também fiz copiar o Conselho de Comunicação Social
que existe nos Estados Unidos e o Conselho de Comunica
ção e Liberdades que existe na França, dois países do
mundo ocidental, do mundo cristão. E chegará as mãos
dos Srs. Constituintes para mostrar que a proposta da
criação do Conselho de Comunicação Social, não apenas
preservará as culturas regionais; o Conselho de Comuni
cação Social terá um outro impacto - evitar o monopó
lio das comunicações que é o monopólio do poder. Quem
assistiu neste País, a memorável campanha das eleições
diretas para Presidente da República, sabe a importância
das cadeias de televisão, e sabe o preço que elas cobram
para aderir a um programa como esses. A televisão Globo,
ganhou a Secretaria-Geral do Ministério das Comunicações,
por ter aderido às campanhas das "Diretas", e aí está o
mesmo Secretário-Geral que durante os últimos 10 anos
tem ocupado aquela Secretaria e é responsável por escân
dalos inomináveis, como por exemplo, o escândalo da NEC,
com Mário Garnero. Se ele foi processado pela Nova Re
pública, deviam ter levado os dois, aquele que fez a nego
eíata que é o sr. Rômulo Fu1"tado e Sr. Mário Garnero
para barra dos tribunais, ou então os dois deveriam ocupar
a Secretaria-Geral do Ministério das Comunicações. Mas
este é o preço que a Nova República paga pela concen
tração de poder de uma cadeia de televisão que é o Tele
visão Globo.

Pois bem, Srs. Constituintes, a criação do Conselho
de Comunicação Social, é um desafio que se coloca diante
desta Comissão Temática. A esta democratização das co
municações serão cobrados os parlamentares e, diria mais,
o Conselho de Comunicação Social reportaria ao Congres
so Nacional, políticas democráticas de comunicação. O
Conselho teria como atribuição trazer para si a concessão
de canais de televisão, rádio e a sua renovação. O cance
lamento dos canais só poderia ser feito através do
Poder Judiciário. Este é o ponto central que haveremos
de discutir, este é o grande avanço que a Comissão Temá
tica deverá decidir.

Por sugestão do Constituinte Pompeu de Sousa foi
colocado um artigo que dá a mais absoluta liberdade para
a imprensa escrita e, finalmente, pretendíamos que este
País mantivesse o monopólio das telecomunicações, dos
correios, telégrafos, da pesquisa, através do admirável tra-
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balho que vem sendo realizado 'Pela CPqD da Telebrás.
Novamente fomos derrotados. Fomos derrotados, no mo
mento em que se retira o monopólio para as leis ordiná
rias, e sabemos que o desenvolvimento das telecomunica
ções, através de satélites, dará muito mais poder aos que
dominam a comunicação, do que o poder que têm, por
exemplo, as Forças Armadas, porque têm o poder psi~os

social. Também sobre este assunto haveremos de deeídír,

Apresentamos a esta comissão algumas emendas que
tratam de repor a filosofia do relatório inicial. E pelo
Conselho de Comunicação Social, a filosofia da política
democrática de comunicação e concessão de canais de
rádio e televisão, para acabar com essa chantagem do
Poder Executivo - e dizem somos a favor da estatização,
nós que estamos defendendo a política democrática de
comuníeação - vejo o Constituinte Carlos Alberto Caó,
um sindicalista militante, nesta área - estamos retirando
do Estado o poder de dar, de forma toda poderosa e prin
cipesca, a concessão e a estamos jogando no Congresso
Nacional, e somos acusados de estarmos praticando a po
lítica estatizante.

Pois bem, é claro que respeitamos o Estado brasileiro;
não tenho nada contra o Estado brasileiro, mas estas fo
ram as considerações levadas à discussão. Desculpem-me
os companheiros, a ênfase e até a emoção que dei a este
assunto mas, a mim me parece que de todas as comissões
desta Assembléia Nacional Constituinte, somos nós, nesta
comissão, que temos a maior responsabilidade de legislar
sobre o futuro deste País e o futuro deste povo.

Cedo agora o microfone, de acordo com o Regimento
Interno aos debates. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A Mesa
agradece à Constituinte Cristina Tavares por sua; ~!;l
ciosa exposição em defesa deste parecer, em matéria tão
complexa, tão polêmica, quanto interessante aos sobera
nos desígnios da Pátria.

A Mesa vai dar um esclarecimento antes de conceder
a palavra ao primeiro orador que é o COnstituinte Arolde
de Oliveira. Vamos conceder a palavra por ordem de soli
citação por dez minutos, aos srs, constituintes. Poderá
haver ~partes a cada um deles e a Presidência encarece
que estes sejam breves e sucintos, para evidentemente não
prejudicar, não interromper, o raeíocínío do orad~r e n~o

usurpar o tempo que sabemos ser escasso, mas e permI
tido o aparte. Depois da participação dos Srs. Cosntitu
intes a palavra voltará à Constituinte Cristina Tavares
para' as considerações que julgar conveniente. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte Arolde de Oliveira
e em seguida ao Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Como encerrou a sua participação, nesta tribuna, a
Constituinte Cristina Tavares, a Subcomissão de Ciência
e Tecnologia e da Comunicação é uma das mais impor
tantes porque, realmente, trata de definir e ordenar, no
texto constitucional, a matéria que diz mais respeito ao
futuro deste País, a começar pela família, pelo menor, e
depois, a ciência e tecnologíaque deslocarr;t os 'Centros de
poder, os centros de domínação, um novo Instrumento de
colonialismo que é o próprio conhecimento.

Então sem dúvida nenhuma, é uma das mais impor
tantes Co{nissões Temáticas, esta a que temos o 'Privilégio
de pertencer. _

Na primeira etapa da Subcomissão de Ciência e Tec
nologia, e a da Comunicação, que tivemos o prívílégío de
presidir, desenvolvemos, Sr. Presidente, Srs. oonstttuíntes,

um trabalho da maior abrangência. Procuramos ouvir a
sociedade civil; tivemos o privilégio de receber e ouvir,
oralmente, mais de 35 entidades de classe, envolvendo as
áreas produtivas, os trabalhadores, as áreas 'Científicas, e
todas passaram naquela tribuna, e deixaram uma con
tribuição oral e escrita, além de dezenas de outras con
tribuições apenas escritas também da sociedade civil.

Na etapa seguinte, tivemos a participação dos mem
bros do plenário da subcomissão apresentando mais de
150 emendas ao relatório oferecido pela relatora. Proce
demos aos debates, às discussões e à votação final deste
relatório que hoje constitui o documento básico nesta
área para esta Comissão Temática.

Na realidade, muitos avanços tivemos no relatório que
foi aprovado, não obstante as colocações da relatora te
nham sido derrotadas pela maioria absoluta do plenário
em quase toda a linha do relatório, tivemos grandes avan
ços.

A ciência e tecnologia que estava co ma sua regula
mentação maior diluída, difusa, dentro do texto consti
tueíonal anterior e de outras constituições, nesta adquire
uma densidade própria com definições muito importantes,
como a de que o mercado interno brasileiro é um patri
mônio estratégico nacional, dando margem e abrindo es
paços para que possamos ter legislação ordinária que re
gule, como hoje é regulado pela lei de informática, o
mercado interno brasileiro, em benefício do desenvolvi
mento tecnológico, privilegiando bens e serviços prestados
e fabricados com tecnologia nacional.

Houve muita discordância quando se entendeu privi
legiar empresas nacionais. Estamos preocupados com os
bens e serviços, pequenas divergências que 'Conduziram
àquele texto final.

Outro aspecto da criação do Conselho permitam-me
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, tecer aÍguns comentá~
rios. Nesta Casa existem minorias, as minorias da esquerda
radical, que são legítimas porque aqui estão, têm os votos
que as sustentam e dão legitimidade, inclusive ao _nosso
debate, à nossa discussão e a esta Carta que v~i ser pro
mulgada. Como estratégia se.utilizam, entre outras da in
sístêneía em criar .co~selhos; Conselho de Comunicàção so
mal, Conselho EditOrIal, Conselho do Desenvolvimento da
Educação, conselho de toda ordem. E, por que, Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes? Porque lhes falta a representa
tividade. Ao se criar um conselho cria-se um poder paralelo
ao instituído e nesse poder paralelo, essas minorias radi
cais terão acesso, porque as associações, os sindicatos, as
entidades de classe que representam ou que buscam repre
sentar, normalmente, os elegem com minoria. Temos síndí
catos e assocíasções que têm milhares de integrantes e
membros, mas, na realidade, na hora que se faz assembléia
geral para escolher a diretoria, para decidir sobre a greve
é uma minoria, inclusive, uma minoria volante que voa pelo
Brasils inteiro e partícipa de todas as assembléias gerais
dessas instituições para dar quorum e temos, então, seus
dirigentes, representando esses sindicatos, vindo aqui.
Então, esta é uma manobra, uma estratégia legítima que
temos que estar atentos para não permitirmos.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Per
mite V. Ex.a um aparte?

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA
Pois não!

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Queria pedir aos Srs. Constituintes que não deixemos esta
discussão encaminhar-se para aspectos qué seriam ideoló
gicos.

Estou enviando a cada um os Conselhos de Comunica
ção Social que existem em países como os Estados Unidos
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onde não me parece, nobre Constituinte, que minorias radi
cais de esquerda tenham tomado o poder. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA 
Concordo com a Constituinte Cristina Tavares, com uma
diferença: é que o sistema de montagem, de organização
da sociedade civil naquele país, nos Estados Unidos da
América do Norte, prevê sempre a representação e a elei
ção das maiorias; as maiores estão sempre representadas
e tem lei que regula isso. Se regularmos depois ou em outro
parágrafo da Constituição que os dirigentes, as decisões
sobre greve e outras tantas deliberações importantes dos
sindicatos, associações de classes diversas, só poderão ser
tomadas por maioria absoluta dos seus filiados, fiscalizados
pela justiça eleitoral, aí talvez possamos trazer e democra
tizar, conforme dizem essas esquerdas, através da criação
do poder paralelo dos conselhos, porque, aí, teremos repre
sentatividade. Esta é uma manobra e quero que V. Ex.as
fiquem atentos e alertas para isto.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA 
Pois não!

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Gostaria apenas de propor a V. Ex.a uma reflexão: estamos
com a responsabilidade de fazer um texto constitucional,
onde temas como este de que V. Ex.a está tratando, que é
o problema do conselho de comunicação é da maior impor
tância e não me parece bom, não me parece conveniente
que o debate seja polarizado em termos de esquerda e
direita, com questões ideológicas, como V. Ex.a está colo
cando, porque se assim for, daqui a pouco teremos este ple
nário dividido ideologicamente, e se polarizando nos princi
pais temas que a Comissão irá discutir. A questão da edu
cação, a questão da família, a questão da ciência e tecno
logia, do menor, da comunicação são temas da maior reíe
vância nesta Constituição.

Faço um apelo a V. Ex.a para que não trate os proble
mas, dividindo o Plenário entre esquerda e direita. Cada
um de nós vem para cá com responsabilidades muito sérias
e acho que estes temas têm que ser tratados dentro da
nossa consciência e da nossa responsabilidade de parlamen
tal'.

Cada um de nós tem sua posição ideológica, sim, mas
não vamos dividir o Plenário e a Comissão entre esquerda
e direita. Temos responsabilidades muito graves com os
temas que são desenvolvidos aqui. Peço a V. Ex.a e agra
deço imensamente a oportunidade que me deu deste aparte.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA 
Considero a esquerda muito responsável, então, chamar de
esquerda ou direita não quer dizer que os estou chamando
de irresponsáveis. V. Ex.a é que colocou isto.

A outra estratégia destas esquerdas radicais é justa
mente a adoção de textos pastosos, indefinidos, pouco cla
ros, daquele tipo que possa permitir a interpretação aos
escalões burocráticos na aplicação da lei, é a outra estra
tégia da minoria, porque assim naqueles escalões interme
diários, eles, com a sua minoria, poderão influenciar na
sua interpretação. E temos o exemplo da Lei de tntormã
tica que está vigente hoje, no nosso País, que não define
incialmente o que é informática e a interpretação é feita,
depois, dentro da burocracia, da aplicação da lei, dentro
do Ministério da Ciência e da Tecnologia e da SEI.

Estou citando estas duas estratégias entre outras as
quais temos de estar alertas.

Agora, queria dizer ao nobre aparteante que a questão
de uma Constituição é ideológica e enterrar a cabeça na
areia e pensar que não é ideológica é, realmente, um desejo
da própria esquerda, que é minoritária e que sente que

suas propostas estatizantes, as suas propostas comunizan
tes e socíalízantes não passarão in totmn, ao menos aque
las que são realmente boas, que são aquelas que vão aten
der à grande Nação brasileira.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
O .que é uma demonstração clara de que não podemos divi
dir, porque são proposta de um jeito ou de outro - V. Ex.a
acaba de dizer que algumas propostas que V. Ex.a está
carimbando de esquerda são boas.

Então, o que me parece, e concordo, a Constituinte é
ideológica, e temos, cada um de nós, nossa posição ideoló
gica.

O apelo que fiz a V. Ex.a é de que não façamos aqui
discurso de que alguns que estão à esquerda são maus e
ruins e virmos aqui numa discussão maniqueísta do bem
e do mal, da esquerda e da direita, do sim e do não.

Cada tópico, cada questão tem que ter da nossa parte
uma reflexão, na certeza de que cada um tem a sua posi
ção e de que a Constituinte traz dentro dela uma proposta
ideológica que vai ser colocada na Constituição.

Acho que o objetivo de todos nós - e acredito que o
de V. Ex. a pela seriedade de parlamentar que traz aqui a
esta Constituinte -, tenho certeza de que o objetivo de
todos nós é fazer uma Constítuíçâo que sej a moderna,
comprometida com Os desejos da mudança da sociedade
brasíleíra.

O SR. CONSTITI;'INTE AROLDE DE OLIVEIRA _
Isso é o que todos queremos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Os apar
tes devem ser sempre solicitados e só devem ser exerci
tados se concedidos pelo orador. Quero lembrar ao Plená
rio para sempre solicitar o apante.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA - De
quanto tempo ainda disponho, nobre Presidente? Perdi a
noção do tempo e ainda tenho que concluir.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Havía
mos dado a V. Ex.a, como Presidente da Subcomissão, tra
tamento igual ao que foi dado à Relatora, Constituinte
Cristina Tavares. Em seguida é que vamos limitar o tempo
em 10 minutos para cada orador.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA _
Pois não. Vou já encerrar.

Assim, esse conselho que foi aqui tão enfático e
veementemente defendido pela nobre Relatora, o Conselho
Nacional de Comunicação Social, foi interposto, e, na prá
tica, seria um órgão paralelo, devido às imensas atribui
ções que ele englobava. Eu mesmo, tentando dar um ins
trumento de negociação à Relatora, fiz uma proposta de
emenda propondo a criação do Conselho Nacional de Ra
diodifusão, voltado exclusivamente para esse problema das
concessões de rádio e televisão. E esse conselho teria, em
três itens, definida a sua função, nesta área. Foi rejeitada
e a Relatora trouxe um Conselho Nacional de Comunica
ção, deixando indefinido o que seria comunicação social, e
essas coisas têm que ser muito claras e muito explícitas
em nível de constituição. Mas, a solução adotada, creio,
foi muito própria, a de p~rmanecer o Executivo, ad refe
rendum do Congresso Nacíonal, onde, pelo menos teorica
mente, está a grande representação da Nação brasileira.
A questão ficou dessa maneira, no relatório que está em
posse do relator, neste momento.

O outro aspecto, o do monopólio das comunicações
houve até um desconhecimento, um certo amadorismo, por
parte da assessoria da Relatora, quando redigiu o texto.
Deveriam ter estudado um pouco mais, interpretado esse
universo de comunicação terminológico internacional,
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onde têm acordos definidos, o que é telecomunicação etc.
Na realidade telecomunicação tem um significado muito
amplo, significa, por si só, os serviços de telecomunicações,
os públicos telefonia, comunicação de dados. fac símile,
telegramas, etc., e os serviços privados também, e outros
tipos de serviços, e também significa radiodifusão sonora,
de sons e imagem. O termo abrange um significado amplo,
e queria a nobre Relatora colocar isto como monopólio
do serviço de telecomunicações. Foi um erro de redação,
porque uma pequena parte, às vezes, de sua intenção pre
judicou o todo que poderia ser aceito. Cito que, pessoal
mente, coloquei uma ementa onde previa ° serviço postal
como serviço prestado em regime de monopólio pela
União, porque entendo ° serviço postal como um serviço
social, antes de mais nada.

Quanto às telecomunicações, há uma série doe impli
cações.

Temos, hoje, mais de um milhar de emissoras de rádio
e televisão que são privadas. Como vamos estatizar isto?
Temos diversas concessionárias de telefonia que são pri
vadas. É o tipo do problema que exigiria um estudo mais
profundo. Assim, a proposta alternativa transferiu para
a legislação ordinária; não foi contra o monopólio; man
tém a situação que se encontra hoje, se esta satisfaz, está
bem. Transferiu para a legislação ordinária a decisão des
se monopólio. Nem fez isto não; disse que o Estado presta
rá, diretamente ou mediante concessão os serviços de te
lecomunicações e de radiodifusão, etc.

Ficou claro, assim, essa tendência de dizer que quem
votou contra quer privatizar a Embratel, quer privatizar
o setor de telecomunicações, outra balela; é posar para a
imprensa para criar essa polêmica; as pessoas não gos
tam de polêmica ideológica mas a Constituição é, antes
de mais nada, um documento ideológico, nobres colegas.
A ideologia está cobrindo tudo por trás disso, depois vão
entrar os assuntos políticos e culturais da Nação, para
definir o texto. Mas temos que admitir que é ideológico,
se não o admitimos, vamos ter uma Constituição amorfa,
sem modelo, sem uma definição de conteúdo; ela é ideo
lógica! comunista, socialista, capitalista ou de livre mer
cado, totalmente estatizante. Isso é ideologia. Não tenha
mos medo. Não tenho carteírínha da esquerda, mas, se ti
vesse, não teria medo de dizer que sou da esquerda, ideolo
gicamente! por que não? Seria um homem sério, como
todos os meus colegas de esquerda, que são homens sérios!
Temos partidos aqui que são legalizados, os PCs. É verda
de que temos muita gente de esquerda enrustida e camu
flada em outros partidos, mas tudo bem! Faz parte do
jogo político. Por que esta vergonha? Por que este jogo de
ser comunista, de ser esquerdista? Vamos assumir ideolo
gicamente nossa posição; e é isto que tem que acontecer
aqui. Não tenho vergonha de dizer que sou um homem de
centro, um homem liberal, um homem que defende a po
litica de livre mercado.

Outro aspecto, também ideológico, é o da criação de
um Conselho Editorial, ,para os órgãos de Imprensa, de um
modo geral. É uma idéia, evidenteménte, deslocada do
seu local de discussão, Deveria ser discutida na Comissão
da Ordem Econômica, que é justamente onde se define o
conteúdo de sistema econômico; não na nossa; até por
que o Conselho Editorial, na forma como foi colocado, é
uma co-gestão. Co-gestão é uma prática já fracassada em
vários países, e por que caberia só para a imprensa? Por
que não caberia para todas as indústrias e empresas, Es
te ponto foi simplesmente suprimido; não houve nem
debate de quem seria contra ou a favor; foi uma emenda
supressiva, que foi retirada.

Na última reunião tivemos aquela questão vexatória
de desrespeito ao Plenário, de desrespeito à sociedade ci
vil que participou. em que a Relatora se afastou da Mesa -

entendo a sua contestação, a sua postura, mas cabia a
todos Os Srs. Constituintes que estavam sendo derrotados
saírem, se quisessem contestar, mas, a S. Ex.a creio que
não. Enfim, saiu, foi uma decisão pessoal sua, que assu
miu, evidentemente, como tantas outras tem assumido, no
passado; porque se trata de uma Constituinte de vários
mandatos, de serviços prestados na Casa, que tem uma po
sição definida e que todos nós conhecemos.

Saiu o relatório final, é o que estã apresentado e em
debate. E vamos passar a 'esta etapa, agora.

Gostaria de dizer aos nobres Constituintes e ao Sr.
Presidente, voltando ao aspecto ideológico: na Subcomis
são, as colocações foram muito psicológicas, individuais,
alguns dizem até que fisiológicas, porque era a primeira
etapa de participação, e todos queríamos e queremos par
ticipar. Nesta etapa da Comissão Temática, onde já sai
a "boneca" mais ou menos pronta para depois ir à Siste
matização e ao plenário, o debate será - lamento ter de
discordar - ideológico, e temos que ter atenção. Por isto
temos que estar atentos à redação, à intenção do legis
lador, à intenção daquele que apresenta a emenda e co
nhecendo, se preciso, suas intenções, para que não incor
ramos em colocações que, depois, irão prejudicar a defi
nição e operação de um modelo da Constituição que in
terpreta, realmente, essa vocação secular deste Pais, plu
ríssecular deste País, uma vocação liberal pela livre eco
nomia de mercado, pela livre iniciativa, amante das liber
dades, uma Constituição que não dê liberdade hoje, abrin
do espaço para que elas sejam castradas amanhã, mas,
que as liberdades individuais e coletivas sejam perenes,
sejam definitivas, sejam conquistas que já são conquistas
e reaflrmação de conquistas do passado.

Olhando para a nossa História, para a nossa cultura
e para o nosso espaço, de nação do Ocidente, nação livre,
dentro deste espaço é que teremos que buscar soluções
para Os nossos problemas que são poucos, vencendo toda
ordem de adversidade.

A Subcomissão foi muito concorrida, acredito que das
mais concorridas, cumpriu dentro do prazo, dentro dos
cronogramas as suas funções e como já disse, ao encer
rar a reunião dos trabalhos da Subcomissão, reafirmo; é
o resultado do empenho da participação de todos os mem
bros da Subcomissão, não deixo de citar, independente
mente do conteúdo, independente de concordar ou não
concordar o plenário, a maioria absoluta, com o relatorío
da Relatora que foi um trabalho de fôlego, foi um tra
balho de profundidade, foi um trabalho de alguém que,
realmente, encarou aquele trabalho com seriedade, com
responsabíüdade. Tenho que fazer este tipo de justiça in
dependente de qualquer posição antagônica que nós te
nhamos em certos pontos daquele trabalhe.

Agradecemos à Relatora, aos membros da Mesa e a
todos que integraram esta Subcomissão o trabalho que
foi feito. Nós procuramos interpretar, realmente, o que
pensa a soeíedade e nós vamos continuar procurando in
terpretar e procurando influir na redação do texto final
desta Constituição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito

obrigado a V. Ex.a, Constituinte Arolde de Oliveira.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Gos
taria que V. Ex.a para dar subsidias aos membros desta
Comissão, que apresentasse o relatório que foi discutido
na Subocimissão, porque há algumas emendas que ten
tam restaurar o espíríto do relatório. Nós temos hoje, só,
o que foi aprovado, mas temos documentos e, grande
quantidade deles; poderiam ser aproveitados. Por exem
plo, quando se fala em monopólio nós, da Subcomissão
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sabemos do que estamos tratando, mas, os membros das
outras Subcomissões, possivelmente, precisarão desse texto
inicial para poder fazer as comparações e acredito que
será útil aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não há
nenhuma previsão do Regimento sobre a sugestão de
V. Ex.a e sendo omisso o Regimento, a Mesa defere o pe
dido de V. Ex.a e mandará proceder à distribuição.

Vamos conceder a palavra pela ordem de inscrição,
primeiro ao Constituinte Florestan Fernandes, em segui
da Hermes Zanetti, Carlos Alberto Caó, Pompeu de Souza,
e Joaci Góes.

A Mesa esclarece que cada orador disporá de 10 mi
nutos para a sua exposição. Será facultado o aparte, mas,
a Mesa não descontará do tempo do orador o aparte con
cedido o que significa que a Mesa se manterá inflexível
na observância dos 10 minutos regimentais, com o pro
pósito de proteger o direito dos demais oradores inscritos.

Houve de início, uma solícítaçâo da Constituinte Orís
tina Tav~espara que se ouvisse 'alguma autoridade ligada
à área de energia nuclear. A Mesa informará, oportuna
mente, a respeito deste assunto.

Com a palavra o nobre Constituinte Florestan Fer
nandes. S. Ex.a dispõe de 10 minutos para as suas consi
derações.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus colegas, Srs. que es
tão ouvindo, apoiando nossos trabalhos, queria começar
prestando uma homenagem à Constituinte Cristina Tava
res por sua hombridade, sua coragem cívica e pelo fato
de ter nas atuais circunstâncias, sabido honrar a tradição
demo~rática de um PMDB que se esfacelou, na medida
em que entrou em negociações tortuosas, que não hon
ram nem o SPU 'Passado, nem suas origens, :nem aquilo que
ele deveria representar, no momento, através deste pro
cesso constituinte.

Quero homenagear a Relatora e dizer a S. Ex.a que
S. Ex.a é uma figura rara na cena histórica brasileira e
que não deve se comover com provocações e estigmatiza
ções que escapam à natureza do processo constituinte.

Cada um de nós, que estamos aqui, estamos aqui nu
ma dupla condição: eu sou marxista, todos sabem, e não
vou esconder de ninguém. Se o pavão quiser esconder sua
cauda ele se tornará um animal feio, se eu quiser escon
der a minha condição de marxista eu me tornaria uma
pessoa inautêntica.

Mas, ao mesmo tempo eu fui eleito, aqui, não para
representar o marxismo, mas para contribuir na elabo
ração de uma Constituição que deverá responder aos an
seios de mudança da sociedade brasileira. É uma oportu
nidade histórica que o Brasil está vivendo; reconstruir a
sociedade civil, reordenar o Estado, redefinir os marcos
da eívílísação da qual nós paroticipamos por nossa. on
gem colonial e por nosso desenvolvimento econômico, cul
tural e político.

Por isto, o problema da ideologia existe, mas existe
também o problema da responsabilidade política que o
parlamentar tem quando ele está investido do mandato
constituinte.

De modo que se eu tiver _que me pronunciar como
marxista, esse pronunciamento de marxista terá de pas
sar pelo mandato de constituinte, não poderá ser um ele
mento de vulgarização e de vulgaridade na defesa de
idéias abstratas ou de falsidades ideológicas.

Com referência ao trabalho da Comissão, fiquei preo
cupado com um assunto muito Importante: houve algo que

me chamou a atenção e me levou a pensar que a Socie
dade Brasileira para o Progresso da Ciência, e outros ór-
gãos científicos, teve uma comunicação superficial com
a Comissão, porque não existe uma definição das rela
ções recíprocas que devem existir entre pesquisa empírica
elaboração teórica e ciência aplicada.

Acho que aí está uma deliberação do trabalho da Co
missão que deveria ser corrigido e não sei como poderá
fazer isso.

Eu próprio propus uma tese um pouco caudalosa,
mas que não resolve sozinha o problema,

A pesquisa empírica está na origem do conhecimento
científico ou de qualquer outro conhecimento.

A pesquisa pura, o trabalho de elaboração teórica"
é com freqüência visto como uma espécie de luxo. O
eíentísta que trabalha na esfera teórica seria um orna
mento de grandes untversídades, e, na verdade, é a pes
quisa pura, a teoria que vai alimentar, posteriormente,
a ciência aplicada e as transformações tecnológicas.

Portanto, um País como o Brasil, tem de investir
maciçamente na pesquisa empírica, na elaboração teó
rica se quiser se tornar independente na área tecnoló-
gíca e na esfera da produção econômica. .

Nenhuma nação moderna poderá conquistar autono
mia cultural, se não conquistar autonomia no pensamen
to científico puro. Esse problema foi negligenciado, por
que nós tivemos uma: vísão desenvolvimentista que não
se entrasa com a visão que os cientistas têm da proble
mática das sociedade brasileira. Essa limitação, Infelíz
mente, ficou ,e ela terá de ser sanada; se não na Cons
tituição, pelo menos na compreensão que o Estado deve
rá ter de suas nmçõs no incentivos, no apoio à pesquisa
e aOS órgãos de pesquisa eíentífíea.

Em terceiro lugar quero chamar a atenção para os
Conselhos. Um Conselho não - é um órgão fascista, não
é um órgão comunista. Eu me lembro do ocnseího de
Pesquisa Social, que cheguei a conhecer relativamente
bem, porque ,eu estive nos Estados Unidos algumas vezes,
e por duas vezes fui professor; uma Vez Professor-Visi
tante da Uníversídade de Oolumbía, outra vez Professor
Visitante, de pós-graduação, na Universidade de Yale; a,
nessa universidade recebi convite para lá permanecer
três anos, sendo que na Universidade de Oolumbía, em
1962, eu recebi convite para ser Professor definitivamen
te. Chegaram a me dizer que um homem como eu não
teria futuro no Brasil, que o Brasil não tem condições
para aproveitar talentos científicos, e que eu deveria fa
zer uma opção entre a ciência e a possibilidade que eu
tinha, no Brasil, de trabalhar 'como cientista social. Eu
tive algum choque, eu não posso dizer que não tivesse,
as ofertas eram importantes e eu acabei seguindo a con
vicção de que seria melhor ser um cidadão comum, no
Brasil, do que pagar o preço para me tomar sociólogo,
de me despatríar e me tornar norte-americano.

Acho que esse Conselho não poderia ser chamado de
órgão comunista; neles estão representadas várias cor
rentes intelectuais. Nós já devemos superar essa fase na
qual há uma perseguição às bruxas. O problema da co
municação, o problema da televisão, o problema da ra-.
díodírusão, todos eles são problemas centrais, na cívílí-.
zação industrial moderna. É preciso criar Cons.elhos, de
mocratizar os Conselhos, não descartá-los de uma forma,
vamos dizer, aparentemente liberal,- mas D,3J realídade
ínrantíl; de autodefesa de interesses .econômícos capitalis
tas, que nem sempre são, sequer, os nossos.

~ preciso tomar, diante 'dessás ídéías, uma posíção
sóbria, refletida, madura e por isso é bem vinda 1lI suges
tão da Relatora de distribuir os originais- do anteprojeto
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da Comissão, e é elogiável a decisão do Constituinte se
nador Marcondes Gadelha de dererír o pedido.

Eu teria outras coisas a dizer, mas acho que o pro
blema da televisão é o problema central. A televisão, ho
je, tanto educa como deseduca, tanto é construtiva quan
to é destrutiva; ela é uma força social terrível que pre
cisa ser submetida, a controle social, íntelígente; e esse
esforço de submeter a televisão a um controle social inte
ligente, é um desafio que se coloca a nós, aqui. Uma das
melhores forma de fazer isso é de recorrer aos Conse
lhos, democratizar a composição dos Conselhos, e de tor
nar o Estado presente, juntamente com outras formas
de representação da comunidade.

Quanto à co-gestão, que foi descartada aqui com um
piparote, eu lembro um exemplo alemão; a co-gestão, na
Alemanha, tem tido um êxito marcante, não há nenhu
ma pessoa tão bem informada como o Constituinte Ha
roldo Lima, que possa dizer aqui que 31 co-gestão tra
cassou. Nós não temos experiência na co-gestão. O fato de
nós sermos inexperientes não nos deve dizer que a coisa não
presta, Talvez o melhor seria ver o que se' fez no exterior. de
positivo. Não importa a solução estrangeira, simplesmen
te porque ela é alemã, ou francesa, ou norte-americana;
mas tentar um esforço criativo, pelo qual o controle de
algo tão poderoso, quanto são a imprensa, a televisão,
e rádio para que todos esses elementos tenham uma for
ma de gestão que se diferencie um pouco, do que se fez
no passado, ou do que se faz no presente. Os Srs. vejam,
um homem poderoso, de repente, surge na cena histórica
inglesa e revoluciona a automação na produção de jor
nais Causa um reholíço, os jornalistas são demitidos; a
soci~dade é exposta a uma força que está .!J-as mãos de
um indivíduo rico e poderoso. :m ISSO deseiável? É esta
uma democracia sólida que dá a um individuo o poder
maior do que uma coletividade? São perguntas essen
ciais para nós. Nós estam!JS aqui para fazer per~un~as,
respondê-las e transforma-las em normas eonstítucío-
naís,

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a

Com referência à solicitação da Constituinte Cristina
Tavares, que se procedesse audiência de alguma autori
dade na área específica de energia nuclear, a Mesa tem a
informar o seguinte: como não tivemos, em nenhum mo
mento número para deliberação dentro de uma lista enor
me apresentada pelo Relator, de personalidades a sere!?
ouvidas, o plenário, em dado momento, delegou ao PreSI
dente, ouvido o Relator, a faculdade de fazer as convoca-
ções.

A Mesa, conquanto tenha recebido essa delegacâo
tomou a deliberação de dividir-se, sempre que possível
com o plenário, na medida da necessid~lie.e da conveniên
cia de ouvir essas pessoas, de preferência se constarem
na lista original do (Relator, digo apenas - de preferência
_ mas não significa uma atitude exclusivista.

Informo que na lista proposta pelo Relator não consta
nenhuma autoridade especificamente da área de energia
nuclear. Nós temos cientistas e filósofos da ciência, como
os Professores José Leite I.pp€s e José Goldemberg. Na
ocasião, a própria Constituinte Cristina Tavares indicou
os nomes para outras áreas, dos Srs. Mauricio Arrais,
Sergio Rezende, do Departamento de Física da Universi
dade Federal de Pernambuco, e o Sr. Belarmino da Corisco.

Indago da Constituinte, se alguns desses nomes satis
fazem ou se pretende sugerir outro nome. Consultaremos
o Plenário e fazemos a convocação agora.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Ne
nhuma dessas personalidades citadas diz respeito à polí
tica nuclear. Confesso a V. Ex.a que não conheço ninguém
que seja especialista em política nuclear.

O SR. P!RESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Se V.
Ex.a aceita, eu sugiro o nome do Professor Rex Nazareno.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Eu poderia fazer uma sugestão: o Professor Pínguele Rosa
OQ, então, o Professor Leite Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Leite
Lopes já consta da nossa relação.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
O Leite Lopes tem uma vantagem: além de especialista,
ele refletiu sobre os problemas em termos de desenvol
vimento econômico da sociedade brasileira. Então. ele se
tornou típico dessa preocupação que norteou a Subcomis
são. Eu não trabalhei na Subcomissão, mas 'POr seu ante
projeto vi que ela estava muito vinculada. E o Professor
Pínguele Rosa se notabilizou pela crítica à política nuclear
que tem sido seguida no Brasil. Então, ele seria uma pes
soa altamente recomendável Há também o Professolr Rogé
rio César cerqueira Leite, que seria uma pessoa também...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
já sugeriu o nome do Professor Leite Lopes, que coincide
também com uma sugestão do Relator, Sr. Arthur da
Távola. Se não há objeção, podemos já deeidír pelo Pro
fessor Leite Lopes.

Peço a V. Ex.a que seja rápido.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - Quero

concordar inteiramente com a sugestão do companheiro
Constituinte Florestan Fernandes e a de V. Ex.a, porque
se casam as duas. Uma que vem da vertente científica, que
se preocupou com a solução econômica e social do pro
blema da energia nueelar no Brasil e outra, que é da Co
missão de Energia Nuclear, que foi atropelada pela Nucle
brás. Este País constuma, na base do pragmatismo e do
imediatismo, destruir as boas obras que cria no campo
da ciência com as más obras que cria no campo da admi
nistração. Foi o que aconteceu com a Nuclebrás em rela
ção à Comissão de Energia Nuclear, foi o que aconteceu
com a Sudam contra o INPA (Instituto Nacional de Pes
quisa da Amazônia), que estão, realmente, através do ime
diatismo, destruindo a pesquisa científica que iria servir
realmente ao País.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Agra
deço a V. Ex.a e aproveito o ensejo para informar ao ple
nário que se encontra aqui entre nós o Presidente da Asso
ciação Brasileira de Indústrias de Química Fina. S. Ex.a
manifestou o desejo de ser ouvido por esta Comissão por
15 minutos, s-e houver tempo e se a Comissão achar con

veniente. Como estamos tratando de assunto correlato,
matéria sobre tecnologia de ponta, reserva de mercado
etc., mas adiante submeterei ao plenário a conveniência ou
rrãó dê ouvirmos o Presidente da Associação Brasíleírá de
Indústrias de Química Fina. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Hermes
Zaneti. S. Ex.a dispõe de 10 minutos improrrogáveis.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, Srs. membros da Mesa, colegas Constituintes, se
nhoras e senhores:

Em primeiro lugar, quero render a minha mais pro
funda homenagem a nosa Relatora, Cristina Tavares. Te
nho visto, colega Cristina, alguns órgãos da imprensa ata
cando-a. Que bom! Eu estaria muito preocupado se esses
mesmos órgãos da imprensa estivesse elogiando V. Ex.a
De plodo que, quem sabe, a melhor homenagem que esses
orgaos possam fazer, em reconhecimento ao trabalho de
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V. Ex.a seja essa posição que adotaram, porque todos sa
bemos que há um casamento entre o grande capital, a
grande imprensa e as Forças Armadas neste País. Este
casamento, esta vinculação, tem um objetivo, que é o de
manter o povo brasileiro submisso. E é por este casamento,
por esta vinculação, por esta proposta que eles têm, que
Se sentem íneomodadoa quando inteligências do parte da
de V. Ex.a, buscam exatamente ferir esse pacto, criando
condições para a libertação efetiva do povo brasileiro.

Queria, agora, fazer alguns comentários sobre o proje
to. No art. 1.0, fico feliz porque percebo' que a preocupação
demonstrada aqui no anteprojeto, quando fala em desen
volvimento científico e em capacitação tecnológica, vem ao
encontro do que nós, na Subcomissão de Educação, tam
bém tivemos como preocupação. E penso, nesse sentido,
estar expressando, de forma harmônica, com aquela Subco
missão, este pensamento e esta preocupação.

Na questão do mercado interno constituir patrimônio
nacional. Essa é uma questão extremamente importante,
porque ela, de certa forma, está amarrada ao que estatuí
o art. 1.0 e que nos leva à essência de toda a problemática
brasileira. Nós todos conhecemos, e é bom até para que
os anais mantenham esse registro depois, que há, a nível
internacional, a manipulação dos mercados. Os acordos do
GATT, os .mecanísmos do FMI, as imposições do Banco
Mundial, todos esses mecanismos criam condições efetivas
para que o processo de mercado internacional prevaleça
para os interesses do capitalismo central, em detrimento
9.00 interesses dos países eapítalístas. periféricos e depen
dentes, como é o caso do Brasil. Não é demais lembrar
aqui que, em função e em decorrência desta questão, nós,
Brasil, nós, Nação, nós, povo, temos uma dependência um
bilical da nossa dívida externa, que é .gerada exatamente à
base desses mecanismos internacionais. O Instituto Schiller,
estudando este assunto, deu dados que são definitivos para
que nós, por todas as nossas forças, mantenhamos este
dísposítívo. Esse Instituto Schiller demonstra o seguinte:
tomando-se como se' fora válida uma dívida externa de 39
bilhões de dólares, em 1978, que era a dívida externa oficial
do Brasil, e a partir de lá, fazendo uma evolução, nós tería
mos, no final de 1985, abatendo-se dela a sobrecarga de
juros, os juros ilegais e as 'diferenças nas imposições dos
mecanismos de troca, favorecendo os países do capitalismo
centraã, ao invés de uma dívida oficial de 101,9 bilhões de
dólares, um crédito de 58,6 bilhões de dólares. Então isto,
eminente Constituinte Relatora Cristina Tavares, .além da
questão -da autonomia em si, enquanto processo político,
indica, também o quanto fundamental é esta postura em
relação a tornarmos efetiva a perspectiva de nação inde
pendente do Brasil. Por isso, penso que este, companheiros
Constituintes, é um dos pontos que precisamos manter no
relatório e no anteprojeto que viermos a aprovar nesta
Comissão.

Há um outro ponto, que me pareceu que a nobre Rela
tora não tenha destacado, aqui, na sua introdução e que
considero importante. É o art. 3.0 O art. 3.° contempla que
"empresa nacional é aquela cujo controle de capital esteja
permanentemente em poder de brasileiros e que, consti
tuída e com sede no País, nele tenha o centro de suas
decisões". Esta definição é extremamente importante. Eu
pergunto. Por que nós estamos fazendo uma nova Consti
tuição? Qual é a razão? Pode haver razões distintas. Há
os organizados à direita, os conservadores, que querem uma
Constituição para legitimar o status quo, isso que está aí,
essa violência que está aí. E há os outros que querem uma
Constituição, para criar uma perspectiva de mudança, como
nós, que queremos preservar os interesses brasileiros, para
os brasileiros, pelo menos para a maioria dos brasileiros,
e não para a minoria dos brasileiros, como ocorre hoje.

E por isso, esta definição do art. 3.0 , eminente Relato
ra, é de extrema importância, porque lá na ordem econõ-

mica aprovou-sé, naquele anteprojeto, que empresa brasi
leira é toda empresa organizada no Brasil segundo as leis
brasileiras.

Veja, e eu chamo a atenção, da importância desse
art. 3.0 , eminente Relatora, porque está aqui um instrumen
to para contrapor-se aos interesses alienígenas, que se fora
para atendê-los não haveria sequer necessidade de estar
mos aqui em processo constituinte. .

, Quero falar na questão do Conselho de Comunicação
Social. Dizer à eminente Relatora que contará com todo
o nosso apoio no sentido de garantir a sua instituição. E
aqui, não estou vendo o eminente Constituinte Arolde de
Oliveira, sinto fazer um comentário na sua ausência, mas é
que aqui está um Plenário e mais do que isso, estão aqui
os registros da Assembléia Nacional Constituinte, que não
podem ficar sem a devida contestação, o que foi dito aqui.

_ Tenho 15 anos de militância em entidades de classe;
construí a Confederação dos Professores do Brasil; liderei
mais de 100 greves em diferentes Estados brasileiros - e
digo isto com muito orgulho - e aqui está o companheiro
Gumercindo Milhomem, Presidente da Apeoesp, que conhe
ce o nosso trabalho e foi figura determinante para o suces
so da construção desta organização nacional dos professo
res.

E é interessante o que nos colocava aqui o Constituinte
Arolde de Oliveira.

, ,O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - (Faz
soar. a campaínha.) V. Ex.a tem dois minutos para con
cluir.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Obriga
do a V. Ex.a

Ê interessante; por que ele não quer o Conselho? Por
que ele diz que o Conselho pode ser dominado pelas esquer
das radicais? Ê interessante, porque, hoje, a comunicação
do País é dominada pela direita radical, e ele não quer
que perca esse privilégio. Nós queremos a democratização
dos meios de comunicação social. Queremos que isso não
continue no domínio e ao sabor do interesse de uma mino
ria que esmaga os interesses da Nação e da maioria do
povo..

Então, ele está preocupado e deve estar muito preo
cupado, 'porque, creio ainda, que não são apenas - e há
'- aqueles brasileiros que se situam à esquerda, e que so
mos Constituintes preocupados com a criação do Conse
lho de Comunicação Social para democratizar os meios de
comunicação social no País; há muitos brasileiros, mode
rados, há muitos brasileiros e brasileiras, aqui, Constituin
tes, que vem cá com um mandato preocupados com o seu
povo, querendo o melhor para o seu povo, independente
dá que não tenham uma definição, uma postura ideológi
ca de esquerda. E tenho a convicção que esta parcela de
Constituintes, no momento em que estiver em jogo a ma
nutenção destes privilégios na mão de meia-dúzia, com
que fazem politicagem barata e de submissão do povo, no
interesse da maioria, para criar uma perspectiva de fu
turo para, esta Nação, estes Constituintes, esta parcela
de Constituintes" estará com a sua Nação e com o seu povo.

_ O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Tempo
esgotado, Sr. Constituinte, peçO que conclua o discurso.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - l!: este o
pensamento que queria expressar aqui. Esta confiança,
esta convicção de que nós poderemos trabalhar em conjun
to para um País democrático, e nisso se inclui o Conselho
de Comunicação Social.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Carlos Alberto Oaó, Em
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seguida submeterei ao Plenário a conveniência de inserir
mos o Sr. Presidente da Abifina, por 15 minutos.

Tem a palavra o nobre Constituinte Carlos Alberto
Caó, por 10 minutos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Sr. Presidente, nobres Constituintes, Brs, e Sras. presentes:

A exemplo dos outros constituintes que nos precede
ram, impondo-nos a obrigação moral, mais do que pro
priamente política, de prestar as nossas sinceras e justas
homenagens à nobre iRelatora, Constituinte Cristina Tava
res.

Na verdade, a nosso ver, ela já foi amplamente home
nageada pela reação furibunda ao trabalho realizado por
ela no âmbito da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e
da Comunicação. O preito de gratidão já lhe foi prestado
por aqueles que há muito tempo, não agora, procuram fa
zer com que os regimes e as diferentes manifestações au
toritárias continuem promovendo sua presença na vida
política de nosso País. Portanto, nossas sinceras home
nagens à nossa Constituinte.

S. Presidente, lamento sinceramente que não esteja
aqui presente o nobre Presidente da Subcomissão de Ciên
cia Tecnologia e da Comunicação. No plano pessoal, man
tenlOs relações extremamente fraternais, mas fiquei pro
fundamente preocupado com a intervenção do nobre Pre
sidente desta subcomissão, COnstituinte Arolde de Olivei
ra, porque me fez voltar atrás, em termos de retrospecti
va e de observação histórica, sobre a história recente de
nosso País.

Captei naquele discurso alguns eleme~tos dos p~n~1?-
ciamentos castrenses que marcaram a VIda e a hístóría
de nosso País nesses últimos 20 anos. E na hora em que
todos nós estamos aqui, reunidos na Assembléia Nacional
Constituinte, não para implantar novo sistema sócio
econômico, ou regime .político esquerdizante, mas, p~ra

buscar de forma definitiva, termos de uma Carta política,
que serve de base institucional, de base normativa para o
exercício da democracia política em nosso País.

Essa é a grande questão, Sr. Presidente, é a questão
que envolve hoje, nos diferentes niveis de decisão e de dís
cução da Assembléia Nacional Constituinte, os socialistas,
os comunistas os liberais, os de centro-esquerda ou de
centro-direita.'para nós, o principal corte, o corte políti
co que se coloca é entre a busca, e uma busca frenética, de
construção de uma democracia política, ou a manutenção
de um regime onde as feições autoritárias se impõem de
10nna cada vez mais presente.

E para nós, com a nossa experiência curta, enquanto
sindicalista e jornalista, comparada com a do nobre Cons
tituinte pompeu de Souza, a questão que se coloca diante
do problema da comunicação não é de se fortalecer ou
mesmo de se manter a presença do Estado. O Estado já
está aí controlando o sistema de comunicações. O Esta
do já está aí em aliança com grupos privados olígopo
liStas ou monopolistas, e com aliança com empresas muI
tinacionais dando a verdadeira feição e estabelecendo
uma estrutura de eomunícações que reproduz, na verda
de todo o sistema autoritário que governou este País nes
te~ últimos 20 anos. A contribuição e a contribuição mar
cante significativa e decisiva, que o parecer elaborado pe
la nobre Relatora Constituinte Cristina Tavares, nos traz,
.é exatamente a de reduzir, ao mínimo possível, a de fazer
com que em relação aos problemas de natureza política,
convicç6~s ideológicas, religiosas, enfim, em relação à li
berdade de manifestação, o Estado esteja recuando, o Es
tado esteja se possível, ausente, e que o controle dessas
manifestaçÕes passe a ser feito, de forma inteligente, -sábia
e eríatíea por outros corpos da sociedade civil.

E essa não é apenas uma idéia, um projeto; verdade,
temos que nos louvar, temos que apreender, traduzindo,
segundo a própria dinâmica histórica brasileira, as ex
periências de outros países. É uma vã tolice, senão um gra
ve equívoco, se transformar uma proposta de criação e ins
tituição de um Conselho Nacional de Comunicação num
biombo das esquerdas ou num santuárío ideológico de po
sições socialistas ou comunistas. Essa é a prática de países
que adotam e que sedimentaram experiências liberais e
construíram sistemas de economia de mercado, até mes
mo sob o regime do capital monopolista.

Sr. Presidente, hoje, pela manhã, por feliz coincidên
cia, estávamos lendo a legislação alemã, no que se refere
à comunicação. Ficamos extremamente surpreendidos com
a feliz coincidência, nos seus traços essenciais, entre aqui
lo que compunha e preconizava o parecer da Relatora e a
experiência acumulada e sedimentada na legislação alemã.
Ali, há até uma estrutura muito mais avançada do que a
que se propõe no parecer da procuradora. Se comparada
com a legislação alemã, pode-se dizer que o parecer da
Relatora é ainda extremamente tímido, em termos de
aprofundar a extensão da democratização dos meios de
comunicação.

O que captamos, da legislação alemã, é que, ao lado
do Conselho Editorial, com a participação e a presença
de segmentos representativos dos protíssíonaís na área de
comunicação, o Conselho Nacional de Comunicação, que
pode também se chamar de Conselho Editorial, tem capa
cidade e competência para instituir o Conselho Adminis
trativo do Sistema de Radiodifusão Alemã, elementos de
natureza comunista e até de natureza socialista. É a
pura expressão para a área de comunicação das formas
de conveniência e das formas de relações capitalistas que
se inserem em um marco de democracia política.

Portanto, Sr. Presidente, gostaríamos de ver o pare
cer da nobre Relatora distribuído, principalmente, entre os
integrantes das outras duas subcomissões, de modo que
eles possam conhecer plenamente o significado dessa ten
tativa fecunda de democratização dos meios de comunica
ção de massa em nosso País, para não se perderem em
especulações e até mesmo em fantasias de natureza ídeoló
gica, demoníacas que, se eram possíveís há dez, quinze
anos, a própria sociedade já as jogou no lixo da História.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Estão
inscritos para falar os Srs. Constituintes Pompeu de Souza
e Joaci Góes. Submeterei a votos a conveniência de au
diência pública do Sr. José Correia da Silva, Presidente
da Associação Brasileira de Indústria de Química Fina,
após os oradores Pompue de Souza e Joaci Góes. Os Srs.
Constituintes que estiverem de acordo, ergam o braço.
(Pausa)

Aprovada.
Após os pronunciamentos dos Constituintes Pompeu

de Souza e Joaci Góes, ouviremos o Presidente da Abi:fina,
por quinze minutos. (Pausa.)

Tem a palavra o Constituinte Pompeu de Souza, por
dez minutos, improrrogáveis.

O SE. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes: Vinha eu, hoje de manhã,
para esta reunião, com um propósito muito diverso - e
até trouxe muito material para isso. Pretendia fazer uma
exposição absolutamente isenta, neutra, sobre a substân
cia do relatório original e do relatório, afinal, aprovado,
e do anteprojeto da Subcomissão de Ciência e Tecnologia
e da Comunicação. Falaria eu sobre a substância. -Entre
tanto, fui surpreendido pela circunstância, que imperou
em todo o nosso debate matutino sobre a substância. Se
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houver possibilidade, à tarde, de falar sobre a substância
o farei, mas não poderia deixar de falar sobre algumas
coisas que foram ditas desta tribuna, e eu evitaria de
falar sobre elas, porque o meu papel e a minha preocu
pação é não radicalizar, para que as decisões nasçam da
racionalidade, e não da paixão política, às vezes até to
talitária.

Na verdade, Sr. Presidente, verifico que as coisas aqui
foram postas num clima de maníqueísmo tal, que parece
que este Plenário, este País, está dividido entre esquerda
e direita; aliás, nunca se diz direita; diz-se centro, sem
pre o "centro", entre aspas; e a esquerda, que geralmen~

é chamada de comunista, socialista e uma porção de COI
sas. Foi-nos até pedido um atestado de ideologia; fomos
intimados, desafiados a declarar nossa ideologia.

Sr Presidente vou dar o meu auto-atestado de ideo
logia :.- não sei s~ coincide com o do SNI, porque, infe
lizmente, ainda não temos o habeas data. Mas aSSIm que
houver, pedirei ao SNI a minha ficha para ver se con
fere com a realidade.

Tive oportunidade de ler, há poucos dias, uma pes
quisa do DIAP -:- Departamento Intersindical de Asses
soria Parlamentar - sobre o perfil dos Constituintes na
nossa Comissão. Devo dizer que me pareceu bastante obje
tivo e correto. Fui classificado como liberal progressista.
E é o que sou. Sou eminentemente um liberal. Abomino
todas as formas de ditadura, de nascença. E devo dizer!
completando a minha ficha ideológica: as coisas que aqui
foram ditas e que tanto horror causaram ao meu cans
símo amigo Carlos Alberto Caó pareciam uma resso~ân
cía, uma sobrevivência do regime militar que nos ínte
licitou por vinte anos e onze meses. Sou um homem velho,
tenho 71 anos e digo minha idade pelo menos uma vez
por dia para ~e convencer, porque até hoje não me con
verici que tenho tal idade. As cobranças que nos foram
feitas, tenham a coragem de dizer se são comunistas, so
cialistas, porque é respeitado. Mas isso :ne leII!-bra o tempo
do nazismo e do fascismo e da sua versao nacional sigmoi
de, quando o Sr. Plínio Salgado dizia: "Castigarei impla
cavelmente os indiferentes".

Sr. Presidente, estamos recuando no tempo. Há -aqui
no Senado ° chamado "túnel do tempo". Atravesso-o to
dos os dias e ainda não consegui recuar, graças a Deus,
ao passado. E usei a expressão verdadeíra, não foi de pro
pósito. Mas devo dizer a V. Ex.a que não comungo com
as posições de ciência social do meu preclaríssímo mestre
Florestan Fernandes. Não sou marxista, porque sou cató
lico um pouco relaxado, como todo brasileiro, mas acre
di~ realmente em Deus, sou cristão e não posso, portanto,
adotar literalmente a doutrina do materialismo dialético.
Mas adoto algumas das suas análises, dos seus estudos e,
sobretudo, do materialismo histórico, tirando a palavra
"materialismo".

Sr. Presidente, feito esse atestado de ideologia, quero
chamar a atencão de V. Ex.a e dos companheiros para
o que foi dito com relação ao que representaria, - não
falo mais do Conselho Nacional de Comunicação que já
passou, e eu diria, ad nauseum. explicado, aqui, o que é
o Conselho Nacional de Comumcaçao: trata-se de uma
entidade da mais alta respeitabilidade, criada e supervi
sionada pelo Congresso Nacional que dará a última pala
vra até sobre as decisões desse Conselho, para que as con
cessões de rádio e televisão não sejam mais uma ação
entre amigos do detentor eventual do Poder Executivo.
Essa a verdade. Hoje é uma ação entre amigos. Distri
bui-se entre eles e acontecem coisas como as que denun
ciou a Constituinte Cristina Tavares.

o Conselho Nacional de Comunicação é um órgão da
mais alta respeitabilidade, da soberania nacional, porque
nasce deste Congresso Nacional.

Vou encerrar rapidamente.

Quero desmistificar o que se disse a respeito do Con
selho Editorial. Apontou-se o Conselho Editorial como se
tosse a comunízação, pelo menos a socialização, dos veí
culos de comunicação social. Meu Deus do céu! Como bem
disse o Constituinte Carlos Alberto Oaó, se é tímida a
proposta da nossa Relatora sobre o Conselho Nacional de
Comunicação, muito menos tímidos também são os Con
selhos Nacionais da Alemanha, da França, dos Estados
Unidos. O Conselho Editorial é muito mais tímido, Sr.
Presidente. Ao contrário do que foi dito aqui seria a ÍÍl
vasão 'do profissional nas decisões, e gestão da empresa.
Fiz tanto quanto possível, quando propus o Conselho Edi
torial e assumo a responsabilidade de tê-lo proposto e
reposto, agora. Apresentei emenda, restaurando não ape
nas o Conselho Nacional de Comunicação, mas também
o Conselho Editorial. Isso tem realmente um propósito li
mitadíssimo, porque não se trata de co-gestão empresa
rial, ninguém vai mexer no capital do patrão, no capital
da empresa. Trata-se de uma tímida co-gestão editorial
que vê nos órgãos de comunicação social de natureza [or
nalistica um mínimo de coerência, para que eles não na
veguem ao sabor das conveniências e dos interesses da
empresa. Isso é que leva ao descrédito desses órgãos. Na
verdade, esse Conselho Editorial só não é entusiastica
mente aplaudido pelos empresáríos da comunicação so
cial, porque eles são muito ciosos dos seus interesses, mas
pouco inteligentes das suas decisões. Na verdade esse Con
selho Editorial iria beneficiar a empresa, dando credibi
lidade ao órgão de informação, -ao órgão de comunicação
social. Sabemos, perfeitamente, que numa recente pes
quisa só houve uma entidade que recebeu menos' des
créditos do que a imprensa, que foi o Congresso Nacional.
Meus caros amigos, o nosso propósito não é apenas res
taurar a credibilidade desta Casa do povo, mas restaurar
também a credibilidade da imprensa. Sejam mais inteli
gentes Srs. empresários da imprensa! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Joaci Góes. S. Ex.a
dispõe de 10 (dez) minutos para as suas considerações.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes:

Li, com muita atenção, os relatórios que foram pro
duzidos nas Subcomissões A e C - Família e Educação
-:. e os comparei desapaixonadamente com aquele que
foi produzido pela Subcomissão B, e cheguei à conclusão,
ao seu 'final, que o que se produziu na Subcomissão B,
da Ciência e Tecnologia e Oomuníeaçâo, apesar de todos
os problemas que nela tivemos, foi o texto que melhor
se aproxímou de um texto constitucional.

Tive o cuidado de investigar as suas razões e conclui
que naquela Subcomissão os debates se processaram num
clima de maior disputa e, maior calor do que os debates
que se processaram nas outras Subcomissões. No entan
to, o defeito desta nossa Subcomissão é que' este calor
resultou, transbordando para um clima de disputa apai
xonada em que os grupos se radicalizaram de tal sorte
que Constituintes que concordaram com a existência do
Conselho, ora em debate,. tiveram a honestidade de me
declarar, que não o. apoiavam. em razão daquela dicoto
mia muito prejudicial ao desenvolvimento dos traba
lhos que se estabeleceu, em que um grupo haveria de
votar, a partír de determinado instante, necessariamente
contra o outro grupo. Esse maníqueísmo, essa dicotomia
foi conseqüêneía de algumas teses perniciosas que ganha
ram curso ao longo' dos, debates como, por exemplo, que
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qualquer tese que merecesse a defesa de um Constttuin~

do PT ou do PDT, uma tese suspeita. Ora, par~ nao
fugír à regra de todos que assomaram a esta tribuna,
queria fazer uma breve declaração de posição.i~~lógica:
sou um social democrata, sem nenhum artãfíeío disto.
Acredito que a socíedade deve evoluir na direção da cons
trução da sua felicidade. A propósito, quero lembrar qu~,

quando surgiu no Brasil o debate entre esquerda e ~

reíta, o eminente sociólogo brasíleíeo e baiano, para glo
ria da Bahia, Guerreiro Ramos, fez um traoatho que ficou
famoso. O Mestre Florestan Fernandes mais do que n~s,
há de se recordar disso, quando ele fez a conceituaçao
doutrinária do que seria a esquerda. Dizia ele que a
esquerda seria qualquer posição contrária ao status q~o

dominante. A partir daí, invocou 'até o caso do Papa Joao
XXIII, que à luz dessa concepção, Chefe da Igreja ~
tólica, era, no entanto, um Papa de esquerda ,em relação
à posição da Igreja que ele encontrou naquele momento.
l!: claro que há espectros de esquerda. Pessoalmente, sou
uma pessoa que amanheceu debatendo esses problemas.
Por uma coincidência, ainda estudante, há vinte e cinco
anos, com um grupo de estudantes brasileiras, dentre
eles o hoje Constituinte Senador Marcondes Gadelha,
stivemos nos Esta:dos Unidos e, ali, tivemos a oportu
nidade histórica de debater com ;perSlOna1ídooes de alta
expressão, como o Presidente Kennedy, o Ministro Bob
Kennedy, O candidato ao Senado 'I'ed Kennedy, Henry
Kissinger, que duas vezes se deslocou para o nosso audi
tório para discutir, em profundidade, questões com Rock
fel1er com o Presídente do Senado, com o Presidente do
Partido Democrata. Portanto, nós tivemos um contato
muito cedo com a sociedade 'americana, eu hoje sou em
presário, acho que ninguém pode, e~ sã consciência, ~
zer por exemplo, que eu "sou marxista", embora eu nao
tenha nenhum constrangimento em declarar que a mi
nha experíência intelectual, como a experiência das. so
cíedades modernas, terão sido enriquecida com a mag
nífica contribuição humanista que adveío do marxismo.
A sociedade americana só alcançou o nível de maturi
dade capitalista, graças. à sensíbílídade que suas lideran
ças empresariais tiveram de se deixar permear .por de
terminados conceitos, que resultaram, na pratica, por
permitir um avanço das classes trabalhadoras,

Ora nós ouvimos aqui - '8 quando o Presidente da
nossa SUbcomiEsão se ausentou, não tinha o direito de
ignorar o caráter polêmico da declaração que fez - o
seu depoimento que é precisamente o contrário de t~~o
aquilo que nós entendemos deva ser uma .A,Sse:tl1;'ble~a
Nacional Constituinte. Imaginem os Senhores; se nos ti
véssemos a compor, a Assembléia N~cional Constituinte,
membros de dois partidos: um partido conservador, de
um lado contando com 52 ou 53% dos integrantes desta
Assembléia Nacional COIlE\titulnte; e do outro lado, <?
Partido Comusista com 46 ou 47% dos Integrantes na
visão do Constitui~te Aroldo de Oliveira. TodM as pro
postas originárias do Partido Comunista haveriam de ser
derrotadas esmagadas, porque ele não concebe absolu
tamente ~ processo de convivência, um processo ~e
entendimento, um processo que l1es~lte. da compree~ao

de que a ASsembléia Nacional Oonstítuínte nada mais é
do que um corte transversal da sociedade brasileira. En
tão, nesse caso, a COnstituinte iria _entrar ,~m choque
frontal com quase metade da população do País, Na pra
tica essa Constituicão seria um instrumento a serviço,
não' da prosperidade da Nação,. não a serviço da eon
córdia da Nação, mas haveria de servir, certamente, como
instrumento para assegurar a certeza de uma guerra
civil. rsso significa dizer, Sr. Presidente, o que nós pro
duzimos na Comissão 8B, inclusive naqueles pontos em
que eu, particularmente, vi ...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Vossa
~celência tem dois minutos para concluir.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Concluirei
em dois minutos.

. .. o meu voto derrotado. Mesmo naquele caso eu
acho que posso conviver perfeitamente 'bem com isso.
No caso específico do Conselho, todos nós temos a con
vicção de que o Conselho é, na sua expressão mais alta,
a presença da sociedade civil, assessorando o ocngresso
Nacional, na tarefa de exercer o domínío, que hoje não
exerce sobre um setor tão importante quanto este das
comunicações. Entendemos, portanto, que o Conselho in
teressa para a sociedade brasileira, como estamos con
vencidos de que o Conselho não interessa a determina
das pessoas, que detêm o poder nesta área, e temem. q~e
este Congresso, que sairá enríqueeído nas suas atrtbuí
cões desta nova Constituição, possa ter nele, o Conselho,
õ instrumento de assessoria indispensáveis paea que o
Congresso tome conhecimento e a sociedade, através do
Congresso dos erros extraordinários, dos crimes que têm
sido cometidos contra à sociedade brasileira, por aqueles
que hoje comandam o Ministério das Comunicações. Pa
ra dar apenas um 'exemplo, no meu Estado, a Bahia, nós
temos durante a vigência desse Ministério, 49 concessões
na área de radiodifusão, feitas todas elas, sem uma ex
ceção sequer, correligionários hoje do Ministro. das co
municações. Então, Sra. este Conselho, decídídamente,
não interessa ao Ministro das Oomunícações. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Obri
gado ao nobre Constituinte Joaci Góes.

Passamos 'agora à audiência do Presidente da Asso
ciação BrasUéira dM Indústrias de Química Fina - Abi
fina - José COrreia da Silva. S. Ex.a terá 15 minutos
para a sua exposição. A? cabo das collSi;derações do se
nhor José Correia da SIlva, a Mesa VaJ. 31bnr o tempo
de 15 minutos, não mais de 15 minutos também, para
as interpelações, de 3 minutos cada, para o Sr. Presi
dente responder a cada um dos. Srs. Constituintes. se
ninguém quiser interpelar, se ninguém quiser fazer uso
da palavra, nós devolveremos a palavra ~ Relaj>ra, a
Constituinte Cristina Tavares, para as eonsíderações que
julgarem convenientes. (Pausa.)

COm a palavra, portanto, o Sr. José Correia da Silva.

O SR. JOSÉ CORREIA DA SILVA - Sr. Presidente,
SirIS. Constituinte:

Em primeiro plano, quero agradecer a oportunidade
de falar aos Srs. e dar o recado na área que me compete.
Em segundo plano, quero s~licitar desculpas anteeípadas
por não ter o dom da oratória como V. Ex.as; vou, POSSI'
velmente, cometer alguns engasgos pela emoção da pales
tra.

O que mais se discute, penso eu, nesta Constituinte,
com relação ao mercado, é a consideração se esse mercado
é um bem nacional. Por que nós tratamos diferentemente do
solo pátrio, em alguns casos? Por que, se o solo pátrio
é um bem da Nação? Não se discute sobre isto. E o seu
mercado, que é representado pelo seu povo, não? Por que
nós consideramos que é alienável um pedaço de terra, um
palmo de terra da Nação, para 'Pagar dívidas e, muitas
vezes, consíderamos que é possível entregar o nosso povo,
e o nosso mercado ao capítal externo?

Esta é a discussão que nós empresários nacionais sem
pre levantamos em questão. Porque nós, empresários nacio
nais, não somos capitalistas selvagens, somos selvagens
tentando ser capitalistas contra o monopólio que se espa
lha no mundo todo. Como não me compete a questão polí
tica e, sim, a questão técnica, irei dissertar, para ilustração,
o que é química fina.

Química fina, por definição, é indústria de íntermedíã
rio de síntese, derívada da petroquímíca, da carboquímíea,
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da alcoolquímica, da clorosoda, dos produtos naturais de
extração e produtos de fermentação. Neste universo estão
compreendidas as matérias-primas básicas para a fabrica
ção de medicamentos, defensivos agrícolas, inseticidas do
mésticos, corantes, aromatizantes, aditivos para indústria
de alimentos, de plásticos, de cosméticos, de lubrificantes,
em suma, a química fina é matriz de todo emaranhado de
atividades que se desenvolvem a partir da necessidade de
consumo da sociedade moderna. Traduzindo, digo que a
química fina está em toda a atrvtdade do ser humano; ho] e,
toda a nossa sociedade gira em termos dos produtos sinté
ticos. ,A partir do momento em que a humanidade teve
que substituir os produtos naturais pela diversidade de
produtos sintéticos, aí surgiu a química fina. São produtos
que conferem a propriedade e, muitas vezes, o preço, o
domínio de uma ampla gama de atividades da população.
Podemos dizer que no bem tratado cabelo, da nobre Oonstí
tuinte Rita Camata, tem química fina; o xampu que ela
usa tem química fina. Se o eminente Constituinte Senador
Pompeu de Souza, em algum momento foi assediado pela
vontade inexorável de ser mais jovem e quiser tingir os
seus cabelos, torná-los negros, terá que passar pela quí
mica fina. No almoço de que os Srs. irão participar dentro
em breve terá química fina; se a manteiga consegue ficar
congelada Bem endurecer, é química fina; ela toda é químí
ca fina pura, os aromatízantes, os perfumes, sinto dizer, são
química fina pura, são sínteses de química fina. Assim
sendo, toda a evolução do ser humano passa e passará
pela química fina.

A Nação brasüeíra se sente, muitas vezes, alijada do
processo de evolução da química fina mundial. Quantos,
dentre os Srs., viajaram ao exterior e se viram tentados a
comprar um chiclete que no Brasil não tem um dentifrí·
cio que seja melhor que o nacional, um remédio que seja
mais potente - aquilo é química fina. E esse controle, de
que país se pode usar esse ou aquele medicamento, é dado
pelos detentores da química fina. É o controle tecnológico.

Muito bem. Por que o tema química fina suscita tanto
debate, hoje, e fala-se tanto em reserva de mercado, fala-se
tanto em patentes farmacêuticas, fala-se tanto em paten
tes de outros produtos? Porque o Brasil, de 10 anos para
cá, efetivamente desenvolveu uma tecnologia para sinteti
zar produtos químicos, tecnologia que não existia; a cria
tividade brasileira, sem ajuda do Governo, conseguiu desen
volver essa tecnologia. E hoje, não estamos mais sinteti
zando produtos com mais de 100 anos, estamos sintetizan
do aqueles produtos lançados no mercado mundial recente
mente. E isso assusta os detentores de tecnologia. Se o
Brasil, hoje, dispõe, de uma tecnologia de ponta de fibra
ótica e conquista o mercado internacional, está conquistan
do agora também na química fina. E é urgente para esses
capitais que nós sejamos mantidos à margem do processo.
li: óbvio e ululante que a química fina, que importou em
1986, 1 bilhão de dólares, que foi 15% de toda a importação
da balança comercial, incluindo petróleo e alimentos, é
importante que esse mercado - porque nós não somos a
B.a economia do mundo, nós somos o 8.0 mercado do mun
do - é importante que ele continue subserviente. Não
importa o investimento que seja feito, não importa quan
tas consciências sejam compradas, é importante; 1 bilhão
de dólares de mercado mundial só na importação é sufi
ciente. O mercado de química fina, em todo o seu setor,
movimentou em 1986, 5,1 bilhões de dólares, com 85% desse
mercado dominado pelas empresas multinacionais.

Não cabe aqui dizer se a multinacional é boa ou se
ela é má. O fato fundamental é que os interesses da empre
sa multínacíonal vão de encontro com os interesses nacio
nais, e que é necessário um equilíbrio na Nação. Enquan·
to nós não tivermos equilíbrio não teremos a responsabi·
lidade de nossos próprios caminhos. Sessenta e sete por
cento do setor de explosivos no País está nas mãos das

mul1iinacionais; 100% dos aditivos para combustíveis são
de multinacionais. Não podemos decidir se temos um óleo
melhor ou um combustível melhor; são de multinacionais.
A balela da independência nacional, nesses setores, é uma
vergonha; pouco se conhece, pouco se fala. Falamos de
outras áreas do conhecimento humano, falamos de mecâ
nica, falamos de informática, falamos de eletrônica, mas a
química fina tem sido 'alijada, porque é a última barreira
que temos para a conquista de mercado. As multinacionais
que são sempre as mesmas, dominam a nossa química de
base. COmo? Porque o Brasil optou, num decreto de 1970,
por um modelo tripartite, em que hoje se fala que a multi
nacional entrou com a tecnologia, o Governo entrou com
o dinheiro e o empresário entrou com o lucro. Em alguns
casos, concordo, efetivamente: Essas companhias que do
minam a química de base, que são os nossos insumos,
dominam a química fina também; já têm 85% desse merca
do, e esses 15% que' nós temos foram conquistados 
eram 100% - e dominam o mercado de ponta.

Pergunto: se nós queremos desenvolver u:ma química
fina brasileira, com a possibilidade de aproveitamento de
recursos naturais que só aqui tem. ~orqu~ nos ~nvlamos
para fora os nossos recursos naturais, nos enviamos .os
nossos extratos que voltam na forma de .pr?dut?s. Entao,
se nós queremos desenvolver a nossa quirmca rína, c?mo
podemos aceitar que uma empresa nacional, que tera de
fazer um investimento de capital, para depois conc?rrer
com o seu fornecedor e depois com o seu consumidor?
Porque em alguns casos, o produto fabricado, o sal far
macêutico fabricado, só poderá ser vendido para um labo
ratório, ele domina. Estas são as questões que se levantam
no mercado de química fina.

Nós não estamos pedindo, na verda~e, um~ ;reserva
sil não dispunha ainda, quase nada de ínrormátãca, na
foi um movimento nacional e no momento em que .0 Bra
sil não dispunha ainda, quase nada de Inform~tlC~, ;ra
quimica fina é completamente difer.ente; o ]3rasIl dispoe,
embora o assédio das multínacíonaís que sao em grande
quantid~de, daí porque não podermos alijar do processo
também de tecnologia de ponta..S~ exístem barleIras te~
nológicas na questão da íntormátãca, .na questão da. qui
mica fina não existe nenhuma barreira, pOIS a qtnmica
que é feita hoje é a mesma química de Lavoisier. Os.eqUI
pamentos são os mesmos. O que. fal~ava ao Bra;sII e!a
uma engenharia química de que nos dispomos hoje. Nao
há que se falar que o Brasil irá consumir produtos obso
letos ou produtos maís caros ou importará outros produ
tos ou contrabandeará. Não. A química fina não tem segre
dos não tem caixa de segredos, ela é uma caixa de marím
bon'dos. Porque um País como o nosso, que é o 8.° mercado
do mundo mas que tem uma tecnologia de processo, ela
pode rapidamente, conquistar os mercados zonais. É o
caso'da LAB. Então, urge que as multínacíonaís nos ím
pinjam uma patente; urge que não permitam um favore
cimento à empresa nacional. Crescemos nesse mercado e
faturamos 4DO milhões de dólares, sem ajuda do Governo
até hoje. Mas nesse momento as empresas multínacíonaís
e os governo~ estrangeiros acham que não é ~uficiente
isso, que também têm que pressionar, para que nao tenha
mos ajuda alguma. Discordamos, achamos que merecemos
alguma ajuda. Qual? Queremos a proteção ao nosso capital
de risco. Se as multinacionais querem fabricar no País,
que venham agora, que não deixem para vir quando esti
verem produzindo. Desafiamos as multínaoíonaís a produ
zirem no País, mas produzir tudo, verticalizar a produção
e não fazer uma maquilagem para a remessa de divisas.
Nós queremos que- elas venham a produzir tudo. Acredita
mos que elas não virão, porque irão destruir a única
forma de remessa de divisas.

Desta forma, o debate que se teve na Subcomissão e
do qual lamentavelmente não pude participar, porque como
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selvagem capitalista, muitas vezes estamos :preocupados,
não só com a questão política, mas muito preocupados
com a questão comercial e industrial, haja vista que du
rante o Plano Cruzado nenhum produto de química fina
faltou ao mercado, o que faltou foi remé~o i~portad.9:
os anticancerígenos são importados: os antlarTltimo~ sao
importados; os cortícorteróídes são importados;. os imu
nosupressores são importados; ? que faltou fOI produto
importado; não foi produto naeíonal, po~que temos aqui
uma indústria rarmacêutlca nacional, suprindo o mercado.
Naquele momento, faltou-nos foi tempo .para colaborar
com a Constituinte. Agora estamos aqtn. Agradeçamos
novamente.

Algumas considerações temos que fazer também sobre
o papel que o Governo pode nos prestar neste momento.

Quando falamos que o mercado é um bem nacional,
falamos que o mercado é forma de alavancar o c;esClmento
do empresariado nacional, é uma ver~ad~. Mas, e uma ver:
dade que não é aprendizado nosso, nao e uma magia bra~l

leíra como foram e como já tívemos várias, neste PaIS.
Est~os aprendendo com os japoneses, estamos apren
dendo com os americanos que, neste momento, numa Casa
como esta estão votando uma lei para proteger ~ seu
mercado; uma lei que irá propiciar a empresa a}Uencana
possa processar uma outra empresa ou um índívíduo que,
nos Estados Unidos, compre produtos. dos quais se certi
fiquem foram produzidos com processos patenteados n?s
Estados Unidos. E, se o Brasil tiver um produto.de quall
dade melhor, a preço melhor, não poderá forz:ece;:-lo a um
consumidor americano, porque as empresas la, têm força
tal que propiciaram ao Senado americano à feitura dessa
lei. Quando falamos em proteção ao mercad?, so~os cI:.a
mados de xenófobos e eles são chamados de Iíberaía, Entao,
há aí uma dicotomia.

O SR PRESIDENTE (Marcondés Gadelha) - V. Ex.a
dispõe de' 3 minutos para concluir.

a SR. JOSÉ CORREIA DA SILVA - Gostaria, de nes
ses 3 minutos que tenho, de ler, pausadamente, uma me~

sagem paga, no jornal O Globo, dirigida ao senhor PreSI
dente da República e aos Srs. Membros desta Casa:

"Excelentíssimo senhor Presidente da Repú
blica, Exmos. Srs. Ministros de Estado, Exmos.
Srs. Constituintes:

Nenhum país que tem 80% do seu mercado
farmacêutico em mãos estrangeiras é soberano;
nenhum país que tem 76% do seu mercado de
defensivos agrícolas em mãos estrangeiras é sobe
rano' nenhum país que tem 80% de seu mercado
de a:ditivos, em mãos estrangeiras é soberano;
nenhum país que tem 97% do seu mercado de
corantes em mãos estrangeiras é soberano; ne
nhum país que tem 65% _do seu mer~ado ?-e pro
dutos aromáticos em maos estrangeíras e sobe
rano.

Não é soberano, porque não depende da von
tade de seus Governantes a escolha da melhor al
ternativa, para o seu povo. As,empr~sas multínaeío
naís instaladas em nosso PaIS detêm o mO~lOpoho

de todos os segmentos, dos qUaIS se utiliza~.o
produtos de química fina e detêm o ~onopo}IO
da maioria dos insumos para a elaboraçao de sm
teses químicas. Nosso País é, por si. só! .um mer
cado suficientemente grande para víabílízar qual
quer produto de química fina que exigem, via de
regra pequenos investimentos de rápido retorno
econÔmico. Entretanto, quando o seu maior cliente
é também o seu fornecedor de insumos, ele eumu
l~tivamen~, detém a tecnologia de fabricação do

seu produto e, mais do que um risco, a produção
brasileira pode ser uma alucinação catastrófica.

Convivemos com esse impasse: detemos a tec
nologia; o mercado interno é atraente e os equi
pamentos e a mão-de-obra são abundantes; o
país sangra com o dispêndio de 1 bilhão de dólares
ano de divisas, mas não podemos investir sob o
risco de tudo perdermos. Sem a ameaça de uma
produção local, a empresa estrangeira jamais irá
transferir tecnologia e recursos para beneficiar
produtos do Brasil, em detrimento dos investi
mentos da mão-de-obra em seus países de origem,
e da remessa de lucros que a trazida dos mesmos
permite.

Dessa forma, o empresário nacional de quími
ca fina está a mercê dos caprichos dos seus con
correntes, deixando desguarnecidos, conseqüente
mente, os setores de ponta: farmacêuticos, vete
rinários, corantes e aditivos alimentares.

Necessitamos da definição imediata de uma
POlítica que permita a defesa da empresa nada
rial, assegurando-nos um mercado consumidor,
todas as vezes em que, arriscando o nosso capital,
venhamos a produzír insumos importados' desne
cessaríemente.

A absurda dependência de nosso País das de
cisões externas tem que ser estancada, não com
palavras de ordem, mas com decisão de trabalho.

Estamos cumprindo com o nosso dever e, ape
sar das dificuldades do momento, investindo e
correndo os enormes ríseos, O mercado brasileiro
é um bem nacional, assim como o solo pátrio. Pro
tegê-lo não é sinônimo de xenofobia, é sinônimo
de patriotismo.

A palavra ,8 os atos estão com V. Ex.as, eleitos
e escolhidos para defender os interesses da nossa
Pátria."

MuÍto obrigado. (Palmas.)

a SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A Mesa
se congratula também pela objetividade e eficácia do dis
curso de V. Ex.a, Sr. Presidente José Correia da Silva.

Abriremos um tempo, agora, para interpelações. Se os
Srs. Constituintes quiserem fazer qualquer indagação, po
derão usar a palavra por 2 minutos, e o orador terá 3 mi
nutos para responder. E a Mesa, mais uma vez, será in
f1exível na observância desses tempos.

Com a palavra o Constituinte Pompeu de Souza.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - Serei

inflexível na autodisciplina, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) _ Muito
obrigado a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - Ainda
nos meus 2 minutos, eu quero apenas louvar a exposição
do Presidente da Abifina, que começou por desculpar-se
da ausência de dotes oratórios, mas S. s.a teve a mais
alta eloqüência - a eloqüência da verdade!

O SR. JOSÉ CORREIA DA SILVA - Muito obrigado,
nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - E a
eloqüência do patriotismo, porque, na verdade, o que nós
precisamos, neste País, é conquistá-lo para os brasileiros.

E·quando S. s.a. falou que somos, hoje,.o 8.0 mercado
do mundo, eu diria o 8.° mercado produtor. Consumidor
não, porque é proibido criar mercado de consumo neste
País, porque este mercado de consumo, se criado, vai para
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o beleléu, de acordo com os conceitos vigentes da domi
nação estrangeira. O que se quer é que este País produza,
produza para exportar a baixo preço, porque os insumos
materiais custam o mesmo preço em toda parte, agora, o
insumo trabalho humano não, este é 'PaJgo '80 preço vil. E
nós temos que pagar uma dívida astronômica que nós não
criamos, e que os próprios credores não estão empenha
dos em que nós paguemos, em que nós saldemos a dívida.
Eles querem que nós amortizemos o serviço da dívida;
quanto mais pagarmos, mais devemos, e quanto mais de
vemos, mais teremos que exportar, a baixo preço, aquele
produto que o trabalhador brasileiro fabrica a baixo pre
ço, mas não pode consumir, porque não tem condição de
consumir o que ele próprio produz.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
tem a palavra, por 3 minutos, Sr. José Correia da Silva.

O SR. JOSlt CORREIA DA SILVA - Agradeço os elo
gios do nobre Constituinte. Concordo em gênero, número
e grau e digo mais, o Brasil tem um amplo mercado de
química de base, para exportação. O modelo tripartite, na
verdade, serviu para criar a exportação de produtos de
baíxísslmo valor agregado, de baíxíssímo custo que, nor
malmente, são mais caros no Brasil, que são exportados
às empresas multinacionais que detêm o monopólio da
produção local, para que retornem, em química fina, a
preços altíssimos. Quer dizer, o lançamento de novas mo
léculas a preços vis, a preços altíssimos, ao contrário, es
poliando o nosso País.

A única forma de se criar um sentimento naciona
lista é produzindo aqui, aumentando o mercado, o que não
vai ser permitido pelo monopólio multínacíonal. Porque
aumentando o mercado significa excedente exportável.
Exportável para onde? Para aqueles países onde eles tam
bém exercem o domínio.

Concluindo, eu gostaria de informar que nós estamos
realizando, contra todas as expectativas, um ótimo con
gresso brasileiro de química fina, com palestras muito
interessantes, inclusive sobre patentes, no qual somos ra
dicalmente contra, lógico. E que esse congresso está sendo
realizado no Centro de Convenções aqui de Brasília, para
o qual convido V. Ex.as a participarem e ouvirem as nos
sas palestras.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA - O
problema é compatibilidade dos nossos horários.

O SR. JOS]jj CORREIA DA SILVA - Exato. Graças
à Deus, estão trabalhando bastante aqui.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Com a
palavra o Constituinte Joaci Góes.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Eu pergun
taria ao jovem e brilhante expositor Presidente da Abifina,
José Correia da Silva, se a Abifina tem uma proposta de
artigo constitucional para a preservação do interesse na
cional nesta área?

O SR. JO$l CORREIA DA SILVA - A nossa pro
posta já foi devidamente acobertada pela Mensagem da
nobre Relatora Oristina Tavares:

"O mercado é um bem nacional e deve ser
usado sempre, para alavancar o crescimento eco
nômico, cíentífíeo e tecnológico do País."

Não é uma novidade sinto dízer à nobre Constituin
te. Porque todos os países desenvolvidos, já fizeram isso
há 30, 40 anos atrás, e, hoje, exercem o domínio do mun
do tecnológico, através dessa proteção. Foi o mercado
interno que produziu um Japão, como nós vemos, foi um
mercado interno que produziu uma Itália, que nós ve
mos: foi o mercado interno que produziu um Estados
Unidos, como nós vemos.

As nossas sugestões estão eonsubstancíadas nessa pro
posta da Relatora, de que o mercado naeíonaã é um bem
nacional e deve ser usado sim, sem vergonha. Não é
hipocrisia dizer que o mercado é nosso.. Eu diria mais: o
povo é nosso, então, o mercado é nosso. Por que que nós
não podemos usá-lo para alavancar o crescimento na
cional? Por que temos vergonha disso? Quem está fa
lando é um capitalista, não é um comunísta, Eu sou um
empresário nacional, represento uma classe de empresa
rios. Nós temos que usar o nosso mercado, 'Sim, como os
americanos usam, como os alemães. usam, como o Japão
usa! E depois que esse mercado for suficientemente gran
de, depoís que nós tivermos na mão o internacional, aí
iremos pregar o porque em outros países menos desen
volvidos, lá não podem fazer a mesma coisa. Vamos re
meter divisas de outros países para nós, e não o con
trário. Vamos criar as nossas multinacionais também.
E a partir daí entraremos no mercado de patentes, por
que não? Já seremos grandes: e fortes. O Japão só entrou
no mercado de patentes faz 10 anos; a Itália só quando
entrou no Mercado Comum Europeu; a Espanha, recen
temente. Por que, nós aqui os tupiniquins da terra, acha
mos que temos que ter as patentes? No que isso benefi
da, a patente, o Brasil? Em nada, Beneficia só o capítal
multínacíonal, que, dessa forma, terá um freio às nossas
arrogantes mvestídas.

Essa é a questão da patente. A patente é domínio,
um domínio que eles estão perdendo, porque o Brasil
desenvolveu a tecnologia. O Brasil tem a tecnologia da
produção de síntese química, e irá partir para a tecno
logia da biotecnologia. E aí está o problema: tem que
ter a patente. A patente é mais um instrumento.

A nossa proposta é esta: que o mercado é nacional,
é inalienável ,e que deverá alavancar o crescimento eco
nômico e social do povo brasileiro, e não do povo ame
ricano. Este mercado não está aqui para ser sugado, já
foi sufici:entemente sugado!

Espanta-me que uma multínaeíonal chegue ao Go
verno e diga: "Nós vamos investir, em 5 anos, 450 mi
lhões de dólares". Mas, de, onde são esses dólares? São
do Brasil. Foi o lucro que espoliaram do Pais. Investem
e, na maior cara-de-pau, falam que vão investir, sem
dizer qual é a origem do capital. Há dois anos que ne
nhuma empresa multínaeíonal traz capital para o País.
Mas ninguém fala nada disso. Os 450 milhões de dólares
foram gerados: por nós.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Com
a palavra o Constituinte Carlos Alberto Caó.

O sa. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Sr. Presidente, o brilhante conferencista relatou clara
mente o controle das rnultínaeíonaís sobre o setor de quí
mica fina, e, em determínado momento de sua palestra
ele mencionou que a reserva de mercado para este seta;
deveria ter earaeterístíeas di:l)erentes daquela que está
se realízando em relação à informática. Eu pediria ao
nobre conferencista que explicitasse um pouco, no caso
de reserva de mercado quais seriam as característíeas
singulares e específicas do setor de química fina?

E a segunda indagação, é que me parece que uma
proposta desta natureza de ínternalízar as decisões em
r~laçã? ~ indústria ~ ao setor de química fina, não pode
flCar Iímítada e confínada apenas à brilhante atuação dessa
assoc!ação que representa o setor, é preciso que haja artí
eulações c9.m outros se~o.res da sociedad~ brasileira empre
sarrais e nao empresanars. E neste sentido, eu gostaria de
indagar do ilustre conferencista que tipo de relações e artí
culações mantém a entidade de classe, por exemplo com
os movimentos sindicais, extremamente preocupado~ com
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essa definição do mercado interno como patrimônio da
Nação e da sociedade brasileira.

O SR. JOSÉ CORREIA DA SILVA - Em primeiro pla
no, a resposta sobre quais são as diferenças do que preten
demos com a proteção ao mercado. Estamos argüindo da
dificuldade de uma empresa nacional crescer num mercado
em que ela é dominada pelo fornecedor e pelo consumidor"
um consumidor que nunca fabrica no Pais; ele sempr~
fabrica sob pressão, s6 fabrica se pressionado. E quando
vamos pressioná-lo ele vem a fabricar, concorre conosco
numa concorrência absolutamente desleal, porque detém
a matéria-prima e o mercado. Então, o que estamos bus
cando é um 'mercado institucional; 52% da população
brasileira nunca viu uma aspirina, em que pese a admira
ção que tenho nos médicos do cacique Raoni, não viu uma
sulfa, um antibiótico. Cinqüenta e dois por cento desse
mercado, o Governo tem obrigação de suprir, não que seja
um favor, é obrigação moral de, com os impostos que
recolhemos, suprir. Esse mercado que será suprido pelo
Estado deverá ser da empresa nacional. Por que vamos
dar dinheiro do povo brasileiro, para engordar ainda mais
o monopólio estrangeiro?

Esta é uma das questões da reserva que queremos 
a reserva do mercado institucional. Não queremos o mer
cado privado que já é deles, queremos que o crescimento,
que há de vir agora, seja do empresariado nacional. Então,
esta é uma forma de reserva de mercado institucional 
o privilegiamento das compras de empresas nacionais, por
parte das administrações direta e indireta, que está previs
to no relat6rio da nobre Constituinte Cristina Tavares.

Com relação à segunda parte da pergunta, digo que
estamos engajados com todos os sindicatos de engenheiros,
químicos, mecânicos; com todas as associações de classe,
com todo o movimento sindical brasileiro, porque numa
guerra contra esse monop6lio unimo-nos a todos, é uma
briga comum. Se divergências houverem entre empresários
e trabalhadores, no futuro, serão entre empresários nacio
nais e trabalhadores brasileiros, não serão divergências
entre o empresariado multinacional, que simplesmente fe
cha a sua porta e vai embora, como aconteceu no caso
das vacinas; quantos brasileiros morreram por falta de
soro antiofídico, porque uma multinacional abandonou o
mercado. Esse movimento, hoje, da Abifina é integrado
com todos os movimentos de profissionais e de trabalha
dores da área.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Consti
tuinte Hermes Zaneti, último interpelante, tem dois minu
tos.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Obriga
do, Sr. Presidente. Quero em primeiro lugar, manifestar a
satisfação por ouvir aqui o jovem empresário tão forte e
tão vigoroso na sua manifestação, e que interpreta o pensa
mento de um segmento importante da economia brasileira.
Sei que estão desenvolvendo um congresso, aqui em Brasí
lia, quero formular votos que este congresso atinja os seus
objetivos e, seguramente é mais um espaço importante
onde essas idéias encontram campo para reafirmação e
influência dentro da Assembléia Nacional Constituinte.

Queria., também, fazer um registro de que a manifesta
ção deste jovem empresário vem também ao encontro da
manifestação feita, no início dos trabalhos da manhã, pela
eminente Constituinte Cristina Tavares, em relação à ques
tão da informática. E apenas para reflexão queria colocar,
rapidamente, porque penso ser importante que nós tenha
mos uma preocupação de ordem mais global, especifica
mente com esta questão do mercado nacional: importante
a química fina, importante a informática e outros setores.
Agora, eu havia feito, quando da minha intervenção, aque
le registro, no sentido de que se tivesse sempre presente a
questão das relações de troca, no mercado internacional

e penso que, enquanto Constituinte, temos que ter essa
preocupação global também. Além da preocupação com
setores, essa discussão, Sr. Presidente - com sua aquies
cência vou concluir - essa preocupação setorial é impor
tante, mas eu queria apenas trazê-la como referencial para
essa reflexão, no sentido de que temos de ter presente esta
preocupação maior, que é o projeto de gerarmos aqui um
processo de autonomia nacional, no sentido da tecnologia
no sentido da informática, evidentemente da química fina:

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Nobre
Constituinte, peço a V. Ex.a que conclua a sua interpelação.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Vou con
cluir, Sr. Presidente. E por isso, quero me solidarizar com
esta manifestação e dizer que aqui está um Constituinte
disposto a dar suporte a essas colocações, que nos traz
aqui este jovem empresário e a Abifina, e reafirmar que
precisamos ter presente a necessídade de um projeto polí
tico global que leve em conta a necessidade da autonomia
do nosso País.

O SR. JOSli: CORREIA DA SILVA - Agradeço a inter
venção do nobre Constituinte, e aproveito estes últimos
minutos na tribuna para dizer que somos uma grande
ameaça às exportações que hoje são feitas pelos países
industrializados.

Estamos sintetizando moléculas recém descobertas no
mundo inteiro. Faço uma denúncia também: o Brasil, hoje,
produz um teste contra a AIDS, de última geração, feito
por uma empresa cem por cento nacional, é exportado e
foi aprovado num congresso em Washington, do qual par
ticipou o Super Reagan. Esse teste de AIDS não está sendo
comprado no Brasil, porque as nossas autoridades da Saú
de preferem, talvez, comprá-los da Organização Mundial de
Saúde, por quê? Porque a propaganda, o marketíng da
multinacional sempre tenta nos colocar na condição de
fabriquetas de fundo de quintal, o que é Bayer é bom, o
que é barbante é ruim. li: a denúncia que muitos produtos
fabricados no Pais não são consumidos ainda.

Saibam V. Ex.as que 95% do mercado de produtos
para diagnósticos é nacional, totalmente nacional, o Brasil
não tem mais dependência externa disso, em nenhum nível
de tecríología, graças ao trabalho da Carteira de Comércio
Exterior que, administrativamente proibiu a importação
de tais kits; o Brasil é totalmente independente nas bolsas
de sangue, são 500 mil bolsas de sangue por mês, o Brasil
exporta bolsas de sangue para 40 países, não obstante a
campanha difamatória movida pelas empresas multinacio
nais.

Com o apoio e proteção desta Casa, com esta Constitui
ção que agora se forma, este País, seguramente, será um
dos grandes exportadores de tecnologia e importadores de
divisas do século que se aproxima.

Muito obrigado pela oportunidade. (Muito bem! Pal
mas,)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Vamos
conceder a palavra, como ato final desta sessão, à eminen
te Relatora, Constituinte Cristina Tavares.

A Mesa informa que a discussão deste tema prossegue
hoje" à tardá e que, amanhã, "às 10 horas teremos, neste
plenário, audiência pública concedida ao Sr. Ministro das
Comunicações, Antônio Carlos Magalhães.

A fala da nobre Constituinte Cristina Tavares será
permitido aparte de COnstituinte que assim desejar.

Tem a palavra a nobre Constituinte Cristina Tavares.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.

Presidente, se eu tivesse alguma dúvida, se algum Consti
tuinte tivesse qualquer dúvida da importância de não radi
calizar a discussão da ciência e tecnologia, de não colocar
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essa discussão em termos de proposta de direita e de es
querda, de modelos demoníacos, para tomar posse da so
ciedade, acho que essa dúvida deveria ter cessado, neste
momento, após a fala de um capitalista, de um industrial,
de um homem que faz a química fina e que lida com a
tecnologia, que é o Dr. José Correia da Silva.

O que nós Constituintes vamos decidir, neste momento
na votação, dentro de poucas semanas, nesta Comissão e
depois na Comissão de Sistematização e, depois, a decisão
final do Plenário, é a opção entre o Brasil, o povo brasi
leiro, a independência e soberania deste País, a inteligên
cia de uma outra opção, que foi a dos últimos 20 anos,
de uma pequena elite concentradora de poder e de riqueza
e que, não obstante ter criado a oitava economia do mun
do, nos deixou em situações como a que está na imprensa
de hoje, de que um país que não detém a sua tecnologia,
em matéria de farmacos, não é um país soberano. Portan
to, o que vamos decidir é o bem-estar do povo brasíeíro,
a soberania deste País e tenho que dizer, orgulhosamente,
que sou brasileira.

Para mim é uma grande alegria saber que a definição
de empresa nacional, para empresários ou seja homens
que estão lá lutando, não precisa ser empresário, eles que
vivem às custas de subsídios, subsídios do papel, subsídios
de anúncios governamentais, mas vivem à custa do seu
trabalho. O que define o capitalismo moderno, não é esse
capitalismo subsidiado, sem risco, de muitas empresas que
hoje dizem que defendem livre mercado, e que defendem
a livre opinião. Saber que a empresa nacional é fundamen
tal para o desenvolvimento, não apenas para as indústrias
de informática, mas, também de todas as indústrias que
trabalham com tecnologia de ponta.

Aqui está o § 1.0, para o qual minha atenção foi des
pertada pelo Constituintes Hermes Zaneti, que define que
as empresas em setores, aos quais a tecnologia seja fator
de produção determinante, somente serão consideradas
nacionais quando, além de atenderem aos requisitos defini
dos neste Capítulo, estivessem, em caráter permanente,
exclusivo e incondicional, sujeitas ao controle tecnológico
nacional. É isso que define a empresa nacíonal.

Não sei qual dos Constituintes, de tantos que aqui,
desta tribuna, confirmaram este pensamento nacionalista
brasileiro. É preciso não ter vergonha de dizer que é
nacionalista. Hoje, é uma ofensa, ser nacionalista, ser na
cíonalísta é uma ofensa, nacionalismo era bom no tempo
do General Médici.

Aquela vergonhosa situação que vimos no capítulo da
Ordem Econômica, quando o Constituinte Senador Roberto
Campos comandava um processo de lesa-pátria a este
País e, diga-se de passagem, com o voto de 8 parlamenta
res do P:MDB, que se consideravam nacionais todas
aquelas empresas que estivessem estabelecidas no Brasil,
ou seja não existe mais capital multinacional, tecnologia
multínaeíonal, interesse nacional, é tudo a mesma coisa.

A nossa Subcomissão de Ciência e Tecnologia e Comu
nicação venceu. Esta Comissão irá confirmar. Posso dizer,
porque sei que conto com o voto do Presidente; foi dessa
forma que ele votou e honrou a Comissão que criou a
Lei de Informática; sei que as pessoas de maior sensibili
dade aqui irão recusar esse debate, esse enbate ideológico;
a questão não é ideológica. Vamos ter embates ideológicos
em outras Comissões, em outros artigos, mas aqui não
é ideologia, aqui é o beneficio do povo brasileiro, da Nação
brasileira, independente das posições ideológicas que te
nhamos.

Esta Comissão da Fámília, da Educação, Cultura e
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação irão
assumir as suas responsabilidades.

Ouço, com muito prazer, o Constituinte Hermes Zane-
ti.

o SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Apenas
queria manifestar a alegria de V. Ex.a em poder contar
com a confiança do voto do nosso Presidente. Eu não tenho
dúvida dele. O que me causa estranheza é que nós do
PMDB tenhamos que vir; a tribuna, denunciar compa
nheiros nossos que foram ao palanque, que foram em cam
panha prometer que viriam, em nome do povo brasileiro,
aqui fazer uma nova OoIWtituição, que tenhamos que de
nunciá-los, aqui e agora, por alta traição aos interesses
do povo e à Pátria brasileira!

Confio ainda que a direção do nosso Partido tome
as providências cabíveis e que o povo, lá nas cidades onde
esta gente foi eleita, exija em praça pública, a fidelidade
entre o discurso que fizemos no palanque e a sua prática,
aqui, agora! Ainda está em tempo de retomarem os seus
compromissos.

Era esta a solidariedade que eu queria fazer a manifes
tação de V. Ex.a, reafirmando que também eu, que votei
no mesmo plenário onde votou o eminente Constituinte
Senador Marcondes Gadelha, nosso Presidente, como V.
Ex.a, a mesma certeza de que contaremos com o voto dele
e de todos os brasileiros '6 brasileiras comprometidos com
seu País.

A SiRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES _
Obrigado nobre Constituinte Hermes Zaneti, e concluirei
mais uma vez, conclamando o Plenário, a que não nos dei
xemos cair na armadilha de que defender o Brasil é uma
proposta de socialistas, de comunistas e de esquerda.

Defender o Brasil é uma proposta de brasileiros e nós
venceremos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.
Constituintes, considero que tivemos, hoje pela manhã, de
bate extremamente proveitoso e esclarecedor.

Vamos suspender a sessão, reabrindo-a às 17 horas,
neste mesmo local.

Lembro aos Srs. Constituintes, mais uma vez, que
amanhã teremos aqui a presença do Sr. Ministro das Co
municações, Antônio Carlos Magalhães.

A Presidência está estabelecendo contato com o Sr. Mi
nistro Paphael de Almeida Magalhães, da Previdência So
cial, para fixar a data e a hora da sua audiência.

Nada mais havendo a tratar, está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às' 12 horas e 56 rnínutos.j

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Está
reaberta a reunião.

Srs. Constituintes, vamos dar prosseguimento à dis
cussão dos diversos anteprojetos oriundos das Subcomis
sões, com preferência, na tarde de hoje, para o antepro
jeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Co
municação, mas não com exclusividade. Se os Srs. Cons
tituintes quiserem discutir também os outros anteproje
tos, terão ampla liberdade para tal.

Sabemos que há alguns pontos obscuros e esta Mesa
terá forçosamente que fazer voltar o debate para 'alguns
pontos, como no caso, por exemplo, do anteprojeto oriun
do da Subcomissão da Familia, particularmente no que
diz respeito à questão de experiência em genética huma
na. Teremos, talvez, de voltar para discussão do antepro
jeto da Educação, mas vamos evidentemente dar preferên
cia ou, pelo menos, vamos começar pelo anteprojeto da
Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

Antes, algumas informações sobre os nossos prazos,
sobre o nosso calendário. O expediente encamínhado pelo
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Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Ulysses
Guimarães, diz que na Comissão os anteprojetos serão
distribuídos em avulsos a todos os seus membros para,
no prazo de 5 dias destinados à sua discussão, receber
emendas - isto já aconteceu e terminou hoje.

Encerrada a discussão, o Relator terá 5 dias para emi
tir parecer sobre os anteprojetos e as emendas, devendo
concluí-lo com a apresentação do substitutivo que será
distribuído em avulsos, sendo em seguida submetido à
votação. Diz o Presidente Ulysses Guimarães que este pra
zo inicia-se no dia 2, terça-feira, e termina no dia 6', sá
bado, abrindo-se prazo para a publicação e distribuição
de avulsos. No caso desta Comissão Temática n.o 8, dada
a incorreção havida na publicação de um dos avulsos, nós
tivemos o atraso de um dia e, assim o nosso prazo ao
invés de terminar no dia 6, como propõe o Presidente
Ulysses Guimarães, vai terminar no dia 7, domingo. O Re
gimento diz que o Relator terá 5 dias para emitir parecer,
etc., mas não que terá necessariamente que consumir os
5 dias, pode apresentar antes.

Vou pedir ao Relator para fazer um esforço maior e
entregar o seu parecer no domingo, dia 7. Neste caso, nós
procederíamos imediatamente à distribuição de avulsos,
para que os prazos para o oferecimento de emendas se
cumpram adequadamente; esses prazos são de 48 horas,
isto é, dias 8 e 9, segunda e terça-feira da próxima se
mana.

Gostaria de ver se era possível ao Relator recuperar
este dia que se perdeu por conta da impropriedade na
publicação de um avulso. A informação que temos é de
que o trabalho do Relator já está bastante avançado e
a nossa expectativa, a nossa esperança é de que S. Ex.a
consiga concluir todo o seu trabalho no dia 7. Neste caso,
então, nós teríamos uma reunião no domingo para a lei
tura e, em seguida, a distribuição de avulsos. Se isso não
for possível, haverá um pequeno prejuízo para a Comis
são, porque a leitura passará a ser feita na segunda
feira - o Relator tem todo o direito neste caso - e nós
perderemos algumas horas, apenas, para efeito de apre
sentação das emendas. Nossa esperança, entretanto, é que
no dia 7 possamos fazer a leitura do substitutivo do Re
lator.

O SR. HERMES ZANETI - Sr. Presidente, pela or
dem?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
tem a palavra, pela ordem.

O SR. HERMES ZANETI - Sr. Presidente, segundo
estou informado, há uma viagem prevista, de promoção
da própria Comissão, para Manaus. Então, eu queria esse
esclarecimento para saber até quando nós ficaremos in
formados sobre quais os dias das emendas, porque eviden
temente é preciso distinguir o acessório do essencial.

Se nós tivermos a informação essencial sobre as datas
das emendas, teremos condições do acessório.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Os dias
das emendas eu não tenho nenhuma dúvida em anunciar,
neste momento: serão os dias 8 e 9, impreterivelmente. E
o nosso compromisso prioritário, absoluto e total é com
esre calendário, com esses dias das emendas, 8 e 9. Acon
teça o que acontecer, chova ou faça sol, os dias das emen
das, serão 8 e 9. Se os membros da Comissão resolverem
ir a Manaus, que tenham uma boa viagem e que gozem
dos ares do Norte, mas os nossos prazos correrão dentro
do que foi estipulado pelo Presidente Ulysses Guimarães.

O SR. HERMES ZANETI - Sr. Presidente, a consulta
deste Constituinte deve-se ao fato de que V. Ex.a está
prestando informações que não nos dão a segurança quan
to ao prazo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não.
Não dão segurança quanto à data de apresentação do
substitutivo do Relator, mas os prazos para emendas,
V. Ex.a pode anotar na sua caderneta, que serão 8 e 9
invaríavelmente.

O SR. HERMES ZANETI - E se o Relator apresentar
o parecer na segunda-feira?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Oito e
nove, mesmo assim.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Sr. Prestdente, para
tentar ajudar, vou dar uma sugestão aqui. Se forem dis
tribuídos os avulsos até o domingo, a leitura do parecer
pode ser até segunda-feira, numa reunião qualquer, ...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pode
ser feita aqui, até no domingo, com qualquer número.
Ainda que os Constituintes estejam viajando não haverá
prejuízo, no caso, porque não vai ser deliberação, mas ape
nas para o conhecimento formal dos membros da Comis
são. E será feito também por escrito, porque vai ser dis
tribuído o texto a cada um.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Como justamente
independe de quorum, pois só precisa de 1/3, para evi
tar de fazer no domingo, V. Ex.a poderia marcar a lei
tura, independente de qualquer coisa, para segunda-feira
às 10 horas. l5 a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Fa
zendo a distribuição na véspera?

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Sim, antecipar o
que for possível, porque eles tomam conhecimento e co
meçam a trabalhar nas emendas, deixando realmente
fixados os prazos! para os dias 8 e l} para as 'emendas,
porque eu acho que ísso nós temos que cumprir.

a SR. PRESIDENTE (Ma:rcondies Gadelha) - Isso,
se o Relator tiver a gentileza de nos ceder o seu subs
titutivo, o seu parecer previamente, na véspera mesmo
da sua leitura, para que possamos fa21er a sua distri
buição.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Então, chegamos
até o dia 9, que é o final da data, deve ser até meia
noite, talvez, ou até às 23 horas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - até à
meia-noite.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Até à meia-noite
para a apresentação de emendas ao substitutivo do Re
lator. Qual o prazo que ele terá para raser a sua apre
ciação?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Ele
terá os dias 10 e 11 para apreciar essas emendas, E no
di:a 12, impreterivelmente, estaremos iniciando a vota
ção definitirva.

O SR. AROLDE DE OLIVEffiA - As 10 horas da
manhã?

O aR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Talvez
possamos começar às 9 horas.

O SR. AROLDE DE OLIVEffiA - seria na parte da
manhã. A primeira reunião da manhã já seria a vota
ção. Esses dados são os fundamentais.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Certo.
Como serão dias muito longos os de votação, tenho a
impressão de que será de bom alvitre começar mais cedo.
Quando começar a votação, vamos mudar para 9 horas
da manhã.
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o SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Então, nos dias 10
e 11 o Relator fará apreciação sobre as emendas, mas
não elaborará um novo substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Ele
pode elaborar um novo subsntutívo.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Então, cai no mes
mo caso anterior?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Talvez,
o que se pode fazer? li: o que está determinado pela
A&sembléia Nacional Constituinte. Mas, V. Ex.a. terá outras
oportunidades, mais adiante, em outros fóruns:, na Sis
tematização ou no Plenário, para emendar.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Nós vamos emen
dar é aqui mesmo neste fórum, neste Plenário; vai difi
cultar o trabalho de V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Vossa
Excelência está cogitando de um terceiro turno de emen
das.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Não cogitei disso
não. Perguntei se cai no mesmo caso. Então ficou inó
cua essa aceítação do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha.) - Eu
não diria que é inócua, porque muita coisa...

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Evidentemente, é
uma opinião pessoal mínha.

Acho que, Sr. Presidente, o nosso problema nesta
fase, agora, é o de mecanismo de votação, é o problema
do endereçamento das emendas, é aquele que desde o
início tratei encaminhando a V. Ex.a. um ofício sobre o
parecer do Relator sobre emendas. S. Ex.a. normalmente
se utiliza do critério de aproveitar o mérito parcialmente
etc., tudo bem! Faria isso na primeira etapa - ai seria
substitutivo.

Na segunda etaplt S. Ex.a. símpãesmente reeebeeía
emendas no meu entender, e opinaria aceitando ou não
emendas' com pareceres favoráveis e eontráríos, sem mais
fazer um novo substitutivo. Porque ai ficou inócuo, esse
prazo todo perdido, no meu entender,

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Vou
proceder a uma leitura rapídínha de um pequeno trecho
final do expediente do Presidente Ulysses Guimarães, que
diz o seguinte:

"Assim, a :Presidência resolve, sem que ,a, deci
são se 'constitua esn precederrte e modifique o ,prazo
final da tramitação do projeto de Constituição, o
seguinte: poderão ser oferecidas emendas 310 subs
titutivo do Relator durante 48 horas, ou seja, dias
8 e 9,. O Relator terá o prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, isto é, dias 10 e 11, para emitir seu
parecer sobre essas emendas. A votação terá inicio
no dia 12, sexta-teíra, Caso o Relator conclua pela
apresentação de novo substitutivo, a ele não mais
serão admitidas emendas, pois a matéria, estará
em fase de votação." Roma locuta causa soluta,

O ss, OoNBTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA 
Apelo a V. Ex.a., apenas para facilitar o mecanismo de
votação. Não é por outro problema, !porque vamos votar e
tenho '31 certeza de que V. Ex.a. vai preservar para que a
vontade da maioria seja justamente interpretada, não
tenho dúvida, sobre todos OS artigos.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Quanto
a isso V. Ex.a não tenha a menor dúvida.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA 
Então, gostaria de sugerir a V. Ex.a que entrasse em en
tendimento com o próprio Relator, já que as, emendas não

deverão fugir muito das primeiras emendas - porque há
questões aí que são dívísores de águas, são problemas'
ideológicos etc. e, então, não vamos fugir muito' ao rela
tório de ,S. Ex.a. - tentar com que S. Ex.a faça um parecer
zígído, aproveítando ou não emendas que facilitem o pe
ríodo de votação. Apenas um entendimento da Presidên
cia com o Relator para não, se ter um novo substitutivo.
iSenão, vamos 'entrar naquele esquema pastoso de não
termos um mapa de endereçamento. Agradeço a sua aten
ção. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Obri
gado a V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HER.MES ZANETI - Sr. Pre
sidente, primeiro queria fazer uma consulta: V. Ex.a está
ou não informado de uma viagem, na sexta-feira ao Rio
de Janeiro e, no domângo e segunda-feira, para aSuframa?
Entendi que V. Ex.a. prestou informações da; Mesa aDS
membros COnstituintes desta Comissão sobre essa ativi
dade.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Vê-se
então que sabe V. Ex.a. que estou informado sobre a via
gem. Não apenas estou informado, como trouxe a infor
mação ao Plenário. Agora, deixei a critério, a plena liber
dade dos Sr5. Constituintes, de integrarem 'a viagem, ou
não.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANET:r - iPela res
posta anterior pareceu que V. Ex.a. não tinha essa infor
mação. E a maneira como V Ex.a. se dirigiu a este Cons
tituinte deu a entender que nós, eventualmente, não co
nhecêssemos de nossas responsabilidades sobre a priori
dade dos trabalhos desta ComiS'São. Quero informar a
V. Ex.a. que tenho isso muito claro, até porque quando fiz
a intervenção, enunciei exatamente 'esta primazia na nossa
atividade.

Segundo, eu queria fazer outra consulta a V. Ex.a Há
previsão de um novo prazo de 48 horas - segunda e terça
feiras - para 'apresentação de emendas a um possível
substítutívo, ou a um anteprojeto da Comissão Temática
lelaborado pelo Relator Artur da Távola. Há, segundo infor
mação de V. Ex.a, mil e quarenta e sete emendas apre
Isentadas, evidentemente aos três textos conhecidos, Te
sultantes das SUbcomissões.

O SR. PRESlDEN'IlEl (Mllircondes Gadelha) - Perfeíto,

O SR. OONSTITUINTE HERMES ZANETI - V. Ex.a
dizia há pouco que o trabalho, segundo informação que
tem, está indo muito 'bem com o nosso Relator. Hoje pela
manhã expirou o prazo para apresentação das emendas.
Se o trabalho está. bem adíantado é possível e, conseqüen
temente, o seu anteprojeto, independentemente até de
conhecimento ou eventual aproveitamento de todas as
emendas, o que é razoável. A consulta é a seguinte: na se
gunda e terça-feiras estaremos apresentando emendas,
agora ao anteprojeto do Relator da Comissão Temática?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Exato.

O SR. OONSTITUINTE 'HERMES ZANETI - As mil
e quarenta 'e seis emendas apresentadas, agora, ficarão
prejudicadas ou serão consideradas para efeito do debate
posterior ao anteprojeto apresentado, no domingo, pelo
Relator?
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o ,SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não
serão mais consideradas; terão que ser apresentadas novas
emendas ou reapresentadas as mesmas.

O SR. OONSTITUINTE HERMES ZANETI - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O apro

veitamento não será automático.
O :SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Está en

tendido. Então, vem a seguinte questão: depois o Relator
terá mais 48 horas palra ...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Exa
minar essas emendas.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Exami
nar essas emendas e eventualmente apresentar ...

O SR. :PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Novo
substitutivo.

00 SR. OONSTITUINTE HiERMES ZANETI - O novo
substitutivo apresentado ,poderá contempla!' o aproveita
mento da segunda leva de emendas, ou não?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não.
Ao segundo substitutivo, não serão apresentadas emendas.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - O se
gundo substísutívo elaborado naquelas 4:8 horas horas po
derá ter aproveitado emendas apresentadas na segunda
e terça-feiras, OU não?

O SR PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Per
feitamente.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Quer
dizer que nós votaremos o substitutivo, se houver referen
ciado no trabalho apresentado no domingo, porque as
emendas' que tivermos apresentado, serão apresentadas
antes do conheeímento do último substitutivo que even
tualmente poderá ser apresentado?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Sim.

Q SR. OONSTITUINTE HERMES ZANETI -- É isto?
O SR. ;PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - É isto.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ~ANETI - De modo
que a segunda leva de emendas serão consideradas para
efeito de destaque e de debate do eventual aproveita
mento no texto, mesmo que venha a ser 'llipresentad~pelo
Relator um terceiro trabaãho que chamaríamos de se
gundo substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Exato.
O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Está

bem.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Só

queria esclarecer V. Ex.a que em nenhum momento subes
timei a responsabílidade dos Constituintes, talvez tenha
sido mal interpretado. O que quero dizer é que, como a
apresentação do substitutivo. n~o envo~ve nenh~~ ato
deliberativo se os Srs. oonatítuíntes sstíverem viajando,
não haverá' nenhum problema, nenhuma dificuldade, ne
nhum obstáculo ao andamento dos nossos trabalhos, nem
haverá prejuízo, necessariamente, aos Constituintes ou
aos nossos trabalhos.

Tem a palavra o nobre Senador João Calmon, Relator
da subeomísaão da Educação, Cultura e Esportes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CALMON - Sr. Presi
dente, eu gostaria de formular a V. Ex.a uma solicitação
que me parece importante. As Subcomíssões atuaram, isso
era inevitável, como compartimentos estanques. Na Sub
comissão da Educação, Cultura e Esportes foi apresentado

por um e outros nobres Constituintes, inclusive o então
Presidente da Comissão da Educação, Cultura e Esportes,
Hermes Zaneti, proposta de vinculação de um percentual
mínimo dos orçamentos da União, dos Estados e dos Muni
cípios para o ensino. Em outras Subcomissões foram apre
sentadas propostas de vinculação semelhante, variando
apenas os percentuais.

De acordo com o que a Imprensa revelou, mas sem
certeza, certeza realmente, o total das vinculações passou
a girar em torno de 148% do orçamento da República.
Eu mesmo apresentei, na minha proposta de vinculação,
um número de 18% da Receita Federal e nunca menos de
25% da Receíta dos impostos estaduais e municipais, não
apenas no âmbito da nossa Subcomissão, mas também no
âmbito da Subcomissão de Tributos, Partícipação e Distri
buição das Receitas cujo Relator era o nobre Constituinte
Fernando Bezerra Coelho.

A minha proposta em favor da Educação, no âmbito
desta Subcomissão foi fulminada, foi rejeitada. E o Rela
tor foi mais adiante e incluiu, no seu anteprojeto, § 2.° do
art. 21, cujo texto é o seguinte:

"Salvo disposição 'em contrário desta Consti
tuição, é vedada a vinculação dos recursos corres
pondentes às destinações a qualquer fundo ou
despesa, ainda que por intermédio de adicional de
imposto devido."

Embora, ele- abra a exceção que é inevitável, para o
caso de disposição em contrário desta Constituição, nós
sentimos todo esse esforço de vinculação correndo um
grave risco.

Por isso mesmo eu pediria a V. Ex.a que junto à efi
ci:ente assessoria da nossa Comissão Temática fosse feito
um levantamento completo de todas as propostas de vin
culação apresentadas nas várias Subcomissões, que segun
do estou informado, abrangem o Nordeste, Amazônia, Saú
de, Cultura - aqui mesmo houve uma proposta de vin
culação de 2% do orçamento federal para a cultura - e só
assim nós poderemos traçar um plano de luta no âmbito
da Comissão de Sistematização. Esse levantamento é ne
cessário para-nós, mesmo a nível desta Comissão Temática,
porque todas essas emendas vão ser reapresentadas por
alguns dos nossos companheiros.

Seria essa a solicitação, e creio que a assessoria, com
o alto grau de eficiência que a caracteriza, poderia até
segunda-feira nos apresentar esse levantamento aterrador,
que põe em risco inclusive a única exceção aberta na
Constituição atual, de vinculação em favor da educação
em nosso Pais. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Nobre
Constituinte, V. Ex.a será atendido, e a Mesa já determi
na à Secretaria que tome as providências nesse sentido.

Gostária de emitir um juízo pessoal, sobre essa situa
ção. Em qualquer circunstância, nobre Constituinte João
Calmon, o trabalho de V. Ex.a e da Subcomissão da Edu
cação, Cultura e Esportes nesse ponto, é um trabalho cujo
mérito não vai se extinguir j amais no curso da História
deste País. O que se opera, neste ínstante, é uma revolu
ção em termos de conscientização quanto à questão do
ensino. A Subcomissão, e o Relator tiveram um papel tão
exemplar, que começou a ser imitado por outras Subcomís
sões, V. Ex.as estão pagando pelo próprio sucesso do seu
trabalho. A idéia de estabelecer algumas eategorías da
vida sócio-política do Pais como príorítérías, a idéia de
colocar a atividade cultural, a produção de bens espírí
tuais, como sendo de relevância extraordinária, a idéia de
privilegiar o ensino como sendo o investimento de retorno
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mais seguro, mais garantido, mais eficaz e mais decisivo,
na vida de um país subdesenvolvido, calou fundo no sen
timento da Nação inteira e acabou criando similitudes e
as pessoas começaram a se orientar por esta iniciativa e
a querer estabelecer também, outras vinculações que deu
nesse montante absurdo a que V. Ex.a alude.

Quero dizer que esse é um trabalho para a Comissão
de Sistematização e, evidentemente, para o Plenário. O
que importa é que a Subcomissão e a Comissão venham a
colocar essa proposta como uma tomada de posição da
Nação brasileira diante da questão do ensino. Se, mais
adiante quisermos colocar essa vinculação no campo das
disposições transitórias, fixando um prazo 'Para a aplica
ção, até que se considere resolvido em parte o problema da
educação ou, pelo menos, equilibrado em relação a outros
países, é uma tarefa da Comissão de Sistematização.
Evidentemente, nós estaremos lutando lá e no Plenário
para mantê-lo no corpo da Constituição, no próprio texto
definitivo e permanente da Constituição.

Mas, se conseguirmos que fique nas disposições tran
sitórias, de qualquer forma será uma vitória, e vai mudar
inteiramente os rumos, a destinação da civilização deste
País, nos próximos anos. É possível até que o Congresso
como um todo, cioso das suas futuras atribuições orça
mentárias - porque nós pensamos que o poder de Bolsa
do Brasil deverá voltar para o Congresso Nacional - en
tenda que precisa de ter mais flexibilidade, no futuro,
para as suas decisões orçamentárias e, por isso, julgue
conveniente as colocar nas discussões transitórias. Insisto,
neste ponto: esta é uma obra permanente, duradoura,
definitiva, decisiva, onde quer que ela seja inserida: nas
discussões transitórias, ou no texto permanente da Cons
tituição.

Vamos abrir os debates sobre os diversos anteprojetos,
iniciando com esta colocação do nobre Constituinte João
Calmon. Concedemos a palavra, como primeiro orador
inscrito, ao nobre Constituinte Hermes Zaneti que dispo
rá de 10 minutos para as suas considerações. Informo que
há um ponto pendente de análise ainda, que foi suscitado
em reunião anterior referente ao problema de experimen
tos em genética humana. Temos aqui entre nós, um espe
cialista em Genética, que é o Pro f . Darcy Fontoura, da
Universidade do Rio Grande do Sul. E se houver tempo,
conveniência e interesse dos Srs. Constituintes, nós pode
remos ouvir o Professor sobre essa questão, que ficou
ainda extremamente obscura: até que ponto nós temos o
direito de proibir experiências em genética humana, até
que ponto é certo proibir a fecundação post mortem, a
fecundação in vitro, o congelamento de embriões, ete., que
são temas que entrarão na Ordem do Dia na comunidade
científica, na vida dos outros países e, certamente, do
Brasil. Então, no meu entender pessoal, não podemos fe
char as portas de uma forma obscurantista à evolução da
genética humana ou da pesquisa em quaisquer desses
campos.

De modo que nós ouviremos uma autoridade, mais
adiante; se houver conveniência e interesse de parte desta
Comissão. Concedo a palavra ao nobre Constituinte Her
mes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE, HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, Brs , Constituintes:

Quando o nobre Constituinte João Calmon veio ao
microfone para dar 'esta notícia que, de resto, a nossa
Subcomissão já conhecia, porque o Relator da mesma já
nos havia prestado essa informação, senti-me na obriga
ção de trazer à Comissão Temática n,o 8, algumas conside
rações sobre esse tema tão relevante, tão fundamental para
a educação e para o futuro do nosso País.

É preciso que se traga desde logo à lembrança, o tra
balho extraordinário desenvolvido pelo Constituinte João
Calmon, que durante mais de uma década brigou, de
forma valente e determinada, aqui no Congresso Nacional,
para ver restabelecido um princípio que constava de Cons
tituição anterior e que fora retirado.

É preciso que se diga aqui, com toda a clareza e com
todo o reconhecimento ao pujante trabalho desenvolvido
pelo Constituinte Senador João Calmon: a conhecida
Emenda Calmon, que é hoje o art. 176, § 4.° da Constitui
ção Federal, determina que 13% da receita de impostos
da União, pelo menos, e 25%, no mínimo, da receita de
impostos dos estados e municípios, devam ser destinados
à manutenção e desenvolvimento do ensino. Com todo o
brilhantismo que o Constituinte João Calmon conduziu
essa tarefa, é preciso lembrar -que o primeiro registro na
Constituição brasileira desse percentual, com essa garantia
- 'e, então, de 10% e não de 13% - vem da Constituição
de 1934, repetido nas Constituições posteriores, até que a
Constituição imposta pelos militares em 67, retirasse essa
obrigatoriedade do ordenamento constitucional brasileiro.
De lá a esta parte, veio a gigantesca luta do Constituinte
João Calmon que culminou, como já disse, em 83, com a
aprovação de sua emenda. Lutamos, e os que estavam aqui
na legislatura anterior, lembram de uma forma gigantes
ca no sentido de garantir o cumprimento daquele disposi
tivo constitucional. É que o Poder Executivo, comandado
pelo então Ministro do Planejamento Delfim Netto, sus
tentava a tese de que a emenda não era auto-aplicável, de
que seria necessário um dispositivo legal de lei ordinária
para regulamentar aquele princípio constitucional, e o
Poder Executivo se negava em fazer aquela regulamen
tação. Até que o Constituinte João Calmon e eu promo
vemos um pedido de impeachment do Presidente da Repú
blica, à época João Figueiredo, que ficou num beco sem
saída, porque no Diário Oficial do dia 10 de setembro de
1984 - está lá 'Para quem quiser ler - em seis páginas
de um parecer do Procurador-Geral da República à época,
constava a aprovação do parecer por parte de Sua Exce
lência, o Senhor Presidente, dizendo que o não cumpri
mento da Emenda Calmon implicava em crime de respon
sabilidade e, em conseqüência, a perda do mandato.

É uma coisa interessante, Srs. Constituintes, porque
equivalia a uma auto-sentença de cassação do mandato do
Presidente da República. Quem quiser, leia o despacho
datado de 6 de setembro de 11984, publicado no Diário
Oficial da União, do dia 10 de setembro de 1984. Eu fui
procurado pela Mesa da Câmara para 'Pedir que retirásse
mos o pedido de representação por crime de responsabilí
dade, porque 'estávamos comprometendo o projeto politico
de transição neste Pais; o mesmo pedido recebeu o Cons
tituinte João Calmon, que está aqui presente. Como nos
recusamos a retirar o pedido, o processo foi distribuído a
um eminente Parlamentar do Paraná, que suspeito que
até hoje, mesmo que já não seja mais Deputado, não
tenha dado o seu parecer. É que os colocamos - como
se diz na gíria - "num beco sem saída". A auto-sentença
do Presidente João Figueiredo exigia que, ou cumprisse a
Constituição, ou perdesse o mandato. Foi quando o Poder
Executivo, 'como forma de escamotear a questão, e en
quanto o Deputado do Paraná não dava o seu 'Parecer,
enviou um projeto de lei ordinária regulamentando a
Emenda João Calmon, que se aprovado pelo Congresso
Nacional, a educação brasileira ficaria devendo dinheiro
ao Poder Executivo. Fizemos, então, guardar aquele pro
jeto na gaveta até que mudasse o Governo. E, com à au
xilio do Deputado João Gilberto, fizemos um substitutivo
que é o que vigora hoje como lei que regulamenta a Emen
da João Calmon. O mais curioso é que nestes anos em que
não houve vinculação orçamentária obrigatória constitu-
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cional à Educação, este País que vinha gastando em média
de 10% a 112% de sua receita de impostos na educação, re
duziu para 4,5% a 5%.

Agora, em vigor a Emenda João Calmon e sua regula
mentação, o Governo tem a obrigação constitucional e
legal de aplicar, pelo menos, 13% de sua receita de
impostos em educação. E ocorre, de novo, que não há
dinheiro para a educação brasileira. Por esta razão, enca
minhamos e deverá ser instalada nos próximos dias, uma
CPI para saber onde está o dinheiro. O Poder Executivo
está cumprindo ou não a Emenda João Calmon? se a está
cumprindo, onde está aplicando o dinheiro? Se não a está
cumprindo, quanto falta para que coloquem os recursos
restantes no projeto educacional brasileiro?

Fiz esta recapitulação para que os Srs. Constituintes
tenham uma idéia da luta de dezenas e dezenas de anos
que se desenvolve em defesa desta vinculação orçamentá
ria constitucional para a educação brasileira e, ao mesmo
tempo, para fazer aqui uma conclamação à Comissão
Temática n.O 8, que não cometa um crime contra a edu
cação brasileira e, em conseqüência, contra o futuro desta
Nação. Mas que dê apoio à educação e dê apoio ao futuro
deste País, aprovando o que o Relator desta Comissão
Temática consagre, à manutenção pelo menos deste prin
cípio já inscrito pelo eminente Relator da Subcomissão
da Educação, CUltura e Esportes, Constituinte Joã<J
Calmon.

É verdade o que dizia o Constituinte Presidente, Mar
condes Gadelha, no sentido de que o exemplo dos lutado
res da educação foi positivo e os outros tendem a imitá-lo.
Mas é verdade, também, que se há algo fundamental para
qualquer país - e há dezenas de países para nos darem
este exemplo - é o seu sistema educacional. Nenhuma
nação do mundo conseguirá o seu projeto de desenvolvi
mento, sem os recursos humanos necessários. E nenhuma
nação do mundo preparará os recursos humanos necessá
rios ao processo de desenvolvimento, se não investir em
educação. Educação custa dinheiro, é preciso que haja
esta consciência: educação custa dinheiro. Mas o dinheiro
investido em educação é aquele que dá a mais eficiente, a
mais eficaz rentabilidade pela sua aplicação.

Confio que esta Comissão tenha esta compreensão
para garantir que este princípio, que trouxemos da Sub
comissão, prevaleça aqui e o façamos, afinal, prevalecer
em Plenário. Não, Sr. Presidente, como disposição transi
tória, porque a nossa Subcomissão discutiu essa questão,
e a história mostrou que é preciso que seja na estrutura
permanente da nossa COll8tituição, assegurado este princí
pio. Poderemos, sim, Sr. Presidente, ter uma disposição
transitória para recursos adicionais a este mínimo obriga
tório, por um período, quem sabe, de 12 anos, até o ano
2000, para que em tempo, ainda, se prevejam na emergên
cia necessária, projetos educacionais tendentes a recupe
rar para a sociedade brasileira 30 milhões de analfabetos,
tendentes a recolocar na escola 8 milhões de crianças de
sete a quatorze anos, que estão fora. O que nós não inves
tirmos em educação hoje, o que nós não investirmos numa
estrutura que garanta a eficiência do sistema educacional,
nós estaremos, com esse não investimento de agora, com
prometendo o futuro do nosso País.

Então, Constituinte João Calmon, venho a esta tribuna
para, mais uma vez, render minha homenagem à luta de
V. Ex.a em defesa desta vinculação, ...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha. Fazendo
soar as campainhas) - O tempo de V. Ex.a. está esgotado.
Peço que conclua.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Estou
concluindo, Sr. Presidente.

Para defender que esta Comissão tenha em mente e
tenha presente essa perspectiva hist6rica; a vinculação desse
percentual não é de hoje; nasceu, repito, em 1934, e mos
trou que nos anos em que vigorou, foi um suporte não
ideal ainda, mas razoável para o sistema educacional bra
sileiro. Confio que possamos arrancar desta Comissão um
esforço conjunto para fazer prevalecer esse princípio até
a aprovação final da nossa Constituição. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a

Continua aberta a discussão.
Enquanto os Srs. Constituintes se inscrevem para dis

cutir, esta Presidência vai fazer uma consulta sobre se
consideram necessária e conveniente a audiência do Prof.
Darcy Fontoura sobre o artigo 3.°, § 2.°, do Anteprojeto
n.O 8-C, da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.
Reza este dispositivo, o seguinte:

"As pesquisas e experiências de genética huma
na dependem de autorização prévia dos 6rgãos
competentes, não se permitindo:

1.0 Qualquer prática que atente contra a vida,
a integridade física e a dignidade da pessoa humana;

2,0 Inseminação post mortem, maternidade
substitutiva, bancos de embriões humanos, fecun
dação in vitro, cria ou conservação de embriões e
a procriação artificial com fins comerciais e expe
rimentais."

Este assunto já foi objeto de discussão mas não che
gamos a um consenso. Inclusive, não conseguimos lobrigar
sequer o espírito desse dispositivo, qual o seu embasamen
to ético, científico ou de qualquer natureza.

Há uma idéia geral e universal de que qualquer pro
gresso no campo científico s6 será possível com plena liber
dade para a criação e para a indagação. Qualquer forma
de coerção, qualquer forma de constrangimento, qualquer
forma de limitação, qualquer forma de cerceamento ao
espírito inquisidor no campo das ciências, é uma temeri
dade à qual, penso eu, não podemos expor este País.

De qualquer forma, esta Presidência não se sente com
o direito de influir sobre o encaminhamento dessas ques
tões e, muito menos, se apresentar como proprietário da
verdade. Assim, achamos prudente ouvir um especialista,
evidentemente se o Plenário concordar com esta idéia.

Encontra-se, aqui, o Prof. Darcy Fontoura, especialista
em Genética Molecular pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Houve um equívoco quando anunciamos suas
qualificações. S. s.a pertence aos quadros da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Presiden
te, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Joaci G6es, para uma ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Como para o
tema que está sendo discutido não há oradores inscritos,
e como efetivamente acredito que a respeito deste assunto
existam dúvidas substanciais, sugiro a V. Ex.a que submeta
ao Plenário a proposta de que esse orador se faça ouvir
imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A Mesa
acolhe a sugestão de V. Ex.a e a submeterá ao Plenário.

Os Srs. Constituintes que concordam com a questão
de ordem levantada pelo nobre Constituinte Joaci G6es,
queiram erguer o braço. (Pausa)

Está aprovada.
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Concedo a palavra, por quinze minutos, ao Sr. Prof.
Darcy Fontoura, que também é membro da Sociedade Bra
sileira para o Progresso da Ciência.

Pediríamos a S. s.a que emitisse o seu juízo sobre ~ste

dispositivo - § 2.0, itens 1 e 2 do art. 3.° do Anteprojeto
n.? 8-C e evidentemente, estender também alguma eonsi
deração sobre estes riscos de cerceamento ou algo que
queira acrescentar a respeito da situação ~a ~enét.ica huma
na no Brasil neste momento. Esta Comlssao ficará pro
fundamente ~econhecida pela sua contribuição.

Concedo a palavra a V. s.a
O SR. DARCY FONTOURA - Sr. Presiden~e, a bem da

verdade que todos nós cientistas prezamos acima de qual·
quer outra virtude devo esclarecer que houve um pequeno
equívoco e que, n~ verdade, sou especialista .em Genética,
mas em Genética Molecular, como V. Ex.a muíto bem aceno
tuou, agora no final da apresentação. Temo~, aqui, na Casa,
um outro geneticista que é, ele SIm, espeClalIs~a .em gené
tica humana. De certa forma, as duas espeClalIdades se
complementam, no sentido de que é impossível trapa! uma
barreira uma fronteira entre as diferentes espeCIalIdades
dentro da grande disciplina que é a Genética.

De modo aue eu estaria pronto a manifestar-me en
quanto geneticísta de microorganismos e molecular, sobre
as implicações que a manipulação genética tem sobre a
questão.

Solicitaria, então, do Sr. Presidente permissão p.ara
que o meu colega, Prof. Israel Roízemberg, da trníversída
de Federal do Rio Grande do Sul, pudesse usar parte deste
tempo para trazer o seu ponto de vista específico sobre
a genética humana e os itens que estão em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade:lha) - Vamo~
dividir fraternalmente este tempo. V. s.a dísporã de 8. rm
nutos, se achar suficiente, ou podemos estender ate 10
minutos para cada um.

O SR DARCY FONTOURA - Ten~arei traze! ~?S Srs.
constituir'J.tes membros desta Comissao, ~ma Idem q~e
possa ser a mais viva possível da tmportâncía que a ma~l
pulação genética tem nas ciências e n3;s .tecnologIas at~~Is.
Para isso, é preciso enquadrar a atIVIdade de ~enetlca
Molecular e de Microorganismos num contexto mais amplo
das ciências biomédicas. Ela. é uma atividade que pode ser
considerada como de pesquisa básica, ou seja, aq~el~ ativi
dade que busca, pura e simplesmente, a ampliação das
fronteiras do conhecimento humano, que busca saber ?ada
vez mais profundamente sobre a natureza dos seres VIVOS.

Neste particular, o que me ínquíeta enquan~o geneticis
ta, enquanto cientista e memb.r.o ~tIVO da Soc~edade Bra
sileira para o Progresso da ClenCla e qa Socle,dade Bra
sileira de Genética, e, o fato de qu.e ha. uma enf!'l~e nas
apresentações que têm sido feitas ate aq311: na maten:: que
respeita esse assunto, no ~spec~. tecnolog~co, com eVlden-:
te prejuízo para a pesquisa básíca. E ate que yonto ,v::u
esse prejuízo? Como é importante esse preJUlz.o? Díría
que esse prejuízo é absolutamente fundamental, l?ma, p::ra
fazer uma analogia mais imediata, que a pesquisa baslC!a
está para a ciência assim como a construção de um edi
fício está para os seus alicerces. Imaginem .querem erguer
um edifício de muitos andares, sem que haja um embasa
mento na edificação. Isso é uma analogia imediata.

Vou mais além: todos falam, hoje, eI!!- Biotecno~ogia,
inclusive nas áreas prioritárias da pesquisa no PaIS. A
Biotecnologia se apóia fundamentalmente sobre Ehgenh,?-
ria Genética, manipulação de D~A, DJ;l'A reeombínante. Sa;o
os termos que se tornaram ate cornqueiros, hoje em dia
- e, um jargão que alcançou a Imprensa diária.
- De onde veio a Biotecnologia? Poucas pessoas terão se
indagado a respeito das origens da Biotecnologia. Vou

dizer-lhes em duas palavras: a Biotecnologia, as múltiplas
técnicas e métodos da Engenharia Genética, a possibili
dade que temos hoje de manipular o DNA, independen
temente da espécie de onde proveio, a possibilidade de pro
duzirmos moléculas de genes conjuntos de genes, infor
mação hereditária, a mensagem genética híbrida, entre não
importa que espécies - aí incluído o homem; e aí começa
a tocar na área do meu colega - teve a sua origem, ime
diata e diretamente, de experiências que consideraria, hoje,
revendo a literatura especializada no assunto, quase que
triviais. São experiências que estão ao alcance de qual
quer estudante de 2.° grau; são experiências que foram
feitas com bactérias absolutamente comuns, pois que
existem como comensais no intestino humano, e alguns
vírus também absolutamente inofensivos que são especí
ficos dessas bactérias, não atacam outras espécie de vírus.
Então, experiências entre uma bactéria e um vírus é apenas
para investigar os mecanismos de interação entre essas
duas espécies. Essas experiências deram resultados sur
preendentes e que muito astuciosamente explorados origi
naram a possibilidade da manipulação genética. Para lhe
dizer em três palavras aquilo que representa a pesquisa
básica e desinteressada, esse desinteressada "cautelosa
mente." Um outro exemplo, para ser enfático, nós temos
um outro terreno -inteiramente diverso, para ver como a
ciência é ampla e como os mecanismos de produção e de
avanço de conhecimento se tocam.

A Petrobrás é saudada, muito justamente, como a
grande pioneira mundial no processo de exploração de
petróleo, prospecção de petróleo em águas profundas, 400
metros de profundidade, caso único no mundo ou pelo
menos um dos raríssimos casos no mundo; talvez no Mar
do Norte haja em um ou outro local essa situação.

Srs. Constituintes, essa possibilidade só foi concreti
zada em virtude da existência na cópia do UJ1IRJ de pes
quisas sobre a permanência, a viabilidade e as modíríea
ções que sofrem estruturas ao impacto de ondas. Havia um
grupo que inclusive por ter esse projeto sido -considerado
com aparente "desinteresse"- esteve ameaçado de cancela
mento o seu prosseguimento. Isso traz à tona um outro
aspecto que é extremamente relevante para a discussão
que os Srs. Constituintes estão empreendendo atualmente.
Primeiro, é o fato da imprevisibilidade completa da origem
dos avanços técnicos-científicos em todo mundo. Isso não
é apanágio de um outro país. Isso é uma forma de pro
gresso do conhecimento. Em segundo lugar, o fato de que,
até certo ponto, são desdenhadas as tentativas daqueles
que se interessam em realizar justamente esse aprofunda
mento. Quem poderia dizer que as pesquisas do Prof. Lobo
Carneiro levariam a esses resultados práticos que aí estão?
É esse imediatismo que acho que pode ser muito nocivo
na apresentação da matéria Ciência e Tecnologia na Cons
tituição. O Prof. Florestan Fernandes apresentou uma
emenda que procura restaurar, procura ressuscitar esse
espírito e eu gostaria de aplaudi-la e dar ênfase ao fato
de que ele traz outra vez à presença, põe sobre a mesa, a
questão da liberdade do pensamento inventiva na ciência.
Entendo ser esse o material mais nobre, o material mais
valioso de que dispomos.

O nobre Constituinte Hermes Zaneti estava dizendo
que não existe desenvolvimento sem educação. Eu diria
que não existe soberania sem ciência. E é uma citação que
faço do meu prezado colega José Leite Lopes: a soberania
do Pais passa pela ciência e pela tecnologia. E a ciência
tem que ser resguardada como o mais nobre material de
que pode dispor uma Nação, no sentido não só do seu
desenvolvimento, como na obtenção da sua liberdade, da
sua autonomia, da sua soberania.

Eram essas as considerações que eu gostaria de trazer
a V. Ex.a e aos Srs. Constituintes.
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o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a pela sua colaboração.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Peço a
palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, prezado Dr, Darcy Fontoura.

Quero aproveitar a presença do Dr, Darcy Fontoura
nesta Comissão, para dizer aos prezados colegas Consti
tuintes o quanto sua presença enriquece o trabalho desta
Comissão. O nr. Darcy Fontoura, além de um cientista
de renome, de peso, é um dos membros da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que se
fez presente nesta Constituinte, inclusive, com propostas
na área de ciência e tecnologia, de educação, comunica
ção, na área de cultura, na área de meio ambiente. Él
uma. pessoa que tem feito do seu trabalho científico não
apenas a sua luta diária, na busca de...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Nobre
Constituinte, com todo o respeito às considerações que
V. Ex.a está fazendo, V. Ex.a pediu a palavra para uma
questão de ordem. Suponho que se V. Ex.a quiser fazer
alguma indagação ou algum elogio ao Prof. Darcy Fon
toura, V. Ex.a terá a oportunidade em tempo hábil. Apenas
eu gostaria de estabelecer uma continuidade entre uma
exposição e outra, conforme sugestão do próprio Prof.
Darcy Fontoura. Então, nós, estaríamos, na seqüência,
ouvindo o Prof. Israel Roizemberg e depois V. Ex.a po
derá fazer as referências eneomíosas que considerar con
venientes ao Prof. Darcy Fontoura e às indagações que,
porventura, queira fazer. Agora se V. Ex.a tem uma
questão de ordem, então que eu peço a V. Ex.a que seja
objetivo na questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Eu não
pedi a palavra para uma questão de ordem. Pedi a palavra,
exatamente, para fazer referência à presença do Prof.
Darcy Fontoura e agradeço a V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a

Concedo a palavra ao Prof. Israel Roizemberg, da
Universidade do Rio Grande do Sul, especialista em ge
nética humana.

O SR. ISRAEL ROIZEMBERG - Sr. Presidente, eu
queria em breves palavras 'louvar a preocupação dos
Srs. Constituintes, em relação ao bom uso da ciência e os
aspectos éticos relacionados com a ciência em geral. O que
me constrange nessa proposta é o destaque específico aos
aspectos éticos relacionados com a genética humana, num
primeiro passo. E num segundo passo, eu gostaria de
informar que o item 2, do § 2.° como limitante à autori
zação prévia de órgãos competentes, em que se refere a
técnicas específicas de inseminação pós-morte, materni
dade substitutiva, bancos de embriões humanos, fecun
dação in vitro, crioconservação de embriões e a procria
ção artificial. com fins comerciais ou experimentais, na
realidade, são temas mais especificamente relacionados
com uma outra área da ciência, que não a genética, e
muito menos a genética humana, e sim ligados à embrio
logia. Él uma preocupação minha, primeiro um equívoco
aqui colocado, isso não é genética humana e sim embrío
logía.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pro
fessor desculpe-me, mas V. Ex.a há de perceber que no
§ 2.0'se diz: "As pesquisas e experiências em genética
humana - está dito claramente - as pesquisas e expe
riências em genética humana dependem de autorização

prévia dos órgãos competentes, não se permitindo"... etc.
Seguem, então, os diversos itens. Mas há uma rererêneía
explícita a experiências em genética humana.

O SR. ISRAEL ROIZEMBERG - Dentro do meu en
tendimento, como os dois itens, o um e o dois, se referem
ao segundo parágrafo, no meu entendimento o segundo
item se refere a esse parágrafo onde é colocada a limi
tação à genética humana. Então, o entendimento no meu
parecer é de que esse item 2 trata como se fossem essas
experiências e pesquisas em genética humana.

Mas Sr. Presidente, além disso, acho preocupante que
sejam colocadas na Constituição tecnologias específicas
ou aplicações tecnológicas de conhecimentos específicos
que podem, amanhã, ser substituídos por outros de, talvez
maior preocupação do que esses aqui nomeados. Se me
permitissem, eu, na qualidade de genetista humano, eu
recomendaria, é claro, a preocupação com os aspectos
éticos relacionados com a ciência, mantendo o § 2.° porém
suprimindo o termo "genética humana" e, sim: "As
pesquisas e experiências científicas, dependem de autori
zação prévia de órgãos competentes, não se permitindo
qualquer prática que atente contra a vida, integridade
física e a dignidade da pessoa humana". Tenho a opinião
que o termo "genética humana" deve ser suprímído,
porque existem aspectos étícos relacionados a outros
aspectos, a outras subáreas das ciências biomédicas, e a
especificidade desse item segundo se torna perigoso no
sentido de que se novas tecnologias surgirem substituindo
essas aqui, elas não teriam a limitação na Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Indago
a V. Ex.a se concluiu a sua exposição. Os Srs. Constituin
tes que quiserem formular questões aos dois expositores
ou interpelá-los, disporão de um tempo de dois minutos
para cada pergunta e cada um dos expositores, conforme
seja suscitado, terá três minutos para responder.

Com a palavra o Constituinte Joaci Góes.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Tenho uma

dúvida - e que talvez seja de todos nós - V. s.a então
manteria o inciso II?

O SR. ISRAEL ROIZEMBERG - Sobre qualquer prá
tica que atente ... Não, a minha recomendação, de caráter
pessoal, totalmente, era de...

O SR. CONSTITUTINTE JOACI GóES - O Senhor
disse que podem surgir novas alternativas que não dei
xariam o ser humano ao abrigo da Constituição e que,
portanto, sendo a Constituição uma coisa para o futuro
e isso sendo uma situação do presente haveria esse anta
gonismo e sugere, portanto, a eliminação dessa expressão
"genética humana" e, em seguida, o Senhor disse que
devería ser mantida a expressão do inciso I: "Qualquer
prática que atente contra a vida, integridade física e a
dignidade da pessoa humana".

O SR. ISRAEL ROIZEMBERG - Perfeito.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Mas, há o

inciso II ao § 2.°, que diz: "Inseminação pos mortem, a
maternidade substitutiva, os bancos de embriões, etc." ...
e eu pergunto se na sua visão esse inciso II do § 2.°
deveria ser mantido, supresso ou alterado.

O SR. ISRAEL ROIZEMBERG - Deve ser supresso.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Eu gos

taria de fazer uma ;pergunta, se não há mais nenhum
dos 81's. Constituintes que queira fazer qualquer indagação,
eu gostaria de fazer uma pergunta ao Pro1. Israel Roizem
berg. Que tipo de experiência, em genética humana, ainda
que coníecturalmente, poderia depender, ou deveriam de
pender de autorização de órgãos competentes? Sabemos
- e aqui foi aludido pelo Prof. Darcy Fontoura - que
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há a possibilidade de criarmos em laboratório quimeras
biológicas, quero dizer, seres que não existem na natu
reza, bactérias contra as quais o organismo humano não
tem defesa, não tem anticorpos e essas experiências são,
potencialmente, ;perigosas, no sentido de que pode escapar
do laboratórío algum micróbio desses e termos uma epl
demia devastadora pela inexistência doe experiência pré
via, de antíbíótícos e, sobretudo, de anticorpos pela ina
bilidade da natureza humana de lidar contra esses agen
tes agressores criados artificialmente. Primeiro ponto que
gostaria de saber: esse fato, em si mesmo, deve ser um
elemento inibidor para essas. pesquisas ou vale a pena
correr o risco ou o risco é necessário e inevitável para o
progresso e para o bem-estar do ser humano e para a
melhoria de seu ambiente na terra? segundo ponto: sa
bemos que há possibilidade de produção d eíndívíduos em
série, produção de clones - isso envolve, também, o ser
humano - esse é um tipo de experiência genética, de
genética humana, bastante específico e de resultado bas
tante complicado do ponta de vista ético, do ponto de
vista moral, do ponto de vista biológico, antropológico,
etc. com inúmeras implicações sobre as quais não temos
seq~-er condição doe estabelecer a mínima previsão. Não
sei se quem imaginou este art. 2.° tinha essas coisas em
mente e se considerava essa possíbílídade como fator im
peditivo para o progresso ,em genética humana e daí, então,
advir essa obrigatoriedade de ouvir órgãos competentes
que, tenho a impressão, também não teriam condições de
dar respostas conclusivas. Terceiro ponto: gostaria de sa
ber se o fato de qualquer cientista, em seu laboratório,
que deseja empreender pesquísas em genética humana,
se tiver que ouvir ou receber autorização do órgão com
petente, se ele não vai se submeter a uma malha buro
crática extremamente complicada, que acabará retardan
do o progresso da ciência e da genética humana, que
são absolutamente indispensáveis?

Essas questões são, evid-entemente, muito díscíplína
res e envolvem, também, o problema da genética mole
cular, mas espero ouvir uma resposta para que possamos
formular um juízo a respeito desse § 2.°

O problema do item II a que V. s.a se referiu, com
muita propriedade, diz respeito muito mais a situações
do depoís da conc-epção, a embriões, trata-se, também da
fecundação in vitro e da inseminação pós morte, que tem
algo que ver com o problema da genética humana.

Enfim, coloco essas três questões e gostaria de ouvir
algumas considerações de V, s.a sobre elas.

O SR. ISRAEL ROIZEMBERG - sobre o primeiro
item a que V. Ex.a se reteríu, gostaria que o Prof, Darci
Fontoura, que é especialista em genética de microorga
nismo, tratasse mais específícamente, porque o que eu
poderia dizer é que, de uma maneira geral, é claro que
todo avanço científico envolva riscos e, sem dúvida, o
maior risco, o primeiro a correr esse risco é, realmente,
o próprio cientista; mas não há dúvida de que a maioria
dos avanços oíentifícosenvolve riscos, os quais o -cíentísta
manipula, manobra e tenta, dentro do possível, do bom
senso, controlar, svídentemente. Sobre experiências em
genética humana que possam ferir aspectos éticos e dos
direitos do indivíduo, acho que é muito arriscado nomear,
especificamente, experiências que possam levar a essa pro
blemática. De uma maneira geral experíêncías em anima
nobile, no caso, a espécie humana, devem ser considerados,
sob os aspectos étícos, muito rigorosos. Quero referir-me
ao exemplo de experiências que foram realizadas no nosso
País, que hoje são muita criticadas entre os genetícístas
humanos, no sentido de que um pesquisador acreditava
que um determinado tipo de genótipo poderia propiciar
resistência a infecção pelo plasmodíam, na malária. Ele
fez essa experíênc'a em nímanobíle, Havia dois grupos de
indivíduos com diferentes genótipos; num grupo inoculou

o plasmódío e no outro grupo ele não inoculou o plas
módio para verificar qual a freqüência de desenvolvimento
da malária, segundo o tipo doe genótipo. Esse é um tipo
de experiência altamente condenável e, ·evidentemente,
não se poderia prever na Constituição. Por isso acho que
não se dev-e nomear na Constituição, espeeíficamente,
pesquisas que firam os aspectos éticos dos direitos dos
indivíduos.

Gostaria que o Dr. Darcy Foutoura acrescentasse algo
em relação à primeira parte, sobre os riscos e aspectos
éticos envolvidos na manipulação de microorganismos.
(Palmas)

O SR. DARCY FONTOURA - Sr. Presidente, esta sua
primeira questão toca num assunto que tem sido alvo da
preocupação de cientistas envolvidos em problemas de
manipulação genética desde a primeira hora. Isto porque,
historicamente, eles estavam absolutamente conscientes
de que poderia acontecer na biologia aquele fenômeno que
ocorreu com a física nuclear, no início do século, e que
conduziu à liberação e à utilização da energia atômica,
nem sempre para fins pacíficos.

Em relação a isto, foram estabelecidas em alguns paí
ses, especialmente nos Estados Unidos, França, Inglaterra
e Holanda, regras e estatutos de restrição ao tipo de ex
perimentação que poderia ser feito, exatamente tendo em
vista as possibilidades que V. Ex.a levantou muito apropria
damente.

Mas, Sr. Presidente, com o desenrolar da história da
manipulação genética, o que se verificou foi que, na ver
dade, esses riscos, embora existentes, tinham sido superes
timados. O fato é que todas aquelas medidas de contenção
foram sucessivamente desativadas, e atualmente bastam
as medidas habituais que se tomam em relação aos orga
nismos extremamente patogênicos, como os vírus da fe
bre hemorrágica, os vírus que transmitem doenças infec
ciosas e bactérias altamente patogênicas. Esses cuidados
são absolutamente suficientes para resguardar o evento
que foi levantado.

Em segundo lugar, o fato de isso ser possível, a pro
babilidade de sua ocorrência é no mínimo extremamente
reduzida, porque, apesar de tudo, não ocorreu e não tem
ocorrido. Lembro até de uma notícia divulgada pela im
prensa, sobre a possibilidade de o vírus causador da AIDS,
que todos nós conhecemos, ter originado de um escape de
um laboratório através da manipulação genética. Essa
idéia foi inteiramente afastada porque a análise da se
qüência de base no DNA mostra que a probabilidade de
ocorrência desse evento, a partir das duas entidades que
foram assinaladas como parentais, são igual a zero, abso
lutamente igual a zero. Isso não é possível de ocorrer por
acaso.

Terminaria lembrando que as ferramentas de que o
homem se utiliza para a manipulação gênica, são ferra
mentas que foram extraídas da natureza. Tenho a impres
são de que é muito interessante considerar - e já há
evidências exaustivas neste sentido - qúe a manipulação
gêníea a natureza faz muito antes de nós. Não quero com
isso minimizar os efeitos possíveis, que foram muito jus
tamente apresentados por V. Ex.a. na primeira pergunta.
Eles existem? Sim. Devemos estar alertas contra eles? Sem
dúvida. Devemos instituir medidas que tragam essa proba
bilidade praticamente a zero? Absolutamente. Mas o
fato é que a evolução da prática da manipulação demons
trou que essas probabilidades são extremamente reduzidas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a e ao Prof. Israel Roisemberg.

Srs. Constituintes, aqui se encontra, também, entre
nós, a Prof.a Vanilda Paiva, especialista em educação. Se



300 Quinta-feira 9 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

nenhum dos Srs. Constituintes quiser debater os temas que
estão sobre a mesa, os anteprojetos das três subcomissões,
seria oportuno ouvirmos também uma especíalísta em
educação para discutir conosco um ponto que está obscuro
no projeto da Subcomissão de Educação, que é exatamente
o conceito de entidade pública, de entidade privada, de
entidade comunitária. Se os Srs. Constituintes estiverem
de acordo, poderei passar a palavra para a Prof.s Vanilda
Paiva. {Pausa}

Vejo que há um consenso. Concedo a palavra à Prof.s
Vanilda Paiva, por 15 minutos, sobre esses temas mais po
lêmicos do anteprojeto da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes, a Subcomissão 8s.

A SRA. VANILDA PAIVA - Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas:

Encontro-me, aqui também na qualidade de Secretá
ria Regional da SBPC, Sociedade Brasileira para Progres
so da Ciência, Seção do Rio de Janeiro e como professora
da UFRJ. Gostaria, em relação ao anteprojeto que diz res
peito à área da educação, de fazer algumas considerações.

Essas considerações dizem respeito principalmente aos
pontos mais polêmicos deste documento, que podem-se
tornar polêmicos no transcurso das discussões. Em pri
meiro lugar, aquilo que diz respeito à defesa da educação
como direito de todos e como dever do Estado, ou seja, a
defesa da educação pública, entendendo o público como à
escola oficial. Talvez pudéssemos dar aqui alguns
exemplos importantes na história mundial. Os exemplos
do Japão e da Alemanha me parecem particularmente
importantes nesta argumentação, por que? Porque esses
países passaram pela II 'Guerra Mundial e sofreram um
processo de destruição bastante acentuado. Foi possível
reconstruir esses paises de uma maneira rápida, em grande
medida devido a disponibilidade de recursos humanos
para momentos de reconstrução ou momentos de alta con
juntura. Isso foi possível graças à pré-existência desses
recursos humanos, que foram desenvolvidos a partir de
uma ação sistemática do Estado. posteriormente à guerra,
esses mesmos Estados jamais abriram. mão do seu sistema
público de ensino, ou seja, exatamente esses países que
conseguiram um desenvolvimento rápido, uma reconstru
ção rápida que os recolocasse na posição anterior e fizesse
com que eles ultrapassassem aquele estágio de desenvol
vimento, são paises que investiram nos seus recursos hu
manos pesadamente e investiram através do setor público,
o que considero importante frisar aqui.

No entanto acho que o que está por trás disto é a
idéia de que o Estado é. certamente, a única instituição
que tem condições de universalizar o acesso ao 1.0 e ao 2.°
graus e condições de efetivamente democratizar o 3.° grau.
Nenhuma instituição privada estaria em condições de fa
zê-lo. Por outro lado, acho que passamos, na nossa Histó
ria, por diversas etapas e que a nossa tradição mais pro
funda, que não é anglo-saxôntca, é uma tradição de caráter
latino de origem latina, é uma tradição em que o público
é o ohcial. Tivemos um longo período de influência posi
tivista em que desenvolvemos o nosso sistema de ensino
funda~entalmente através do ensino oficial. A composição
com a Igreja especialmente a partir da ditadura Vargas,
é que fez com que uma parte desse sistema, uma parte
mais substantiva deste sistema, fosse entregue a forças
privadas, sob o argumento confessional, e essa parte foi
exatamente o ensino secundário. Isto afunilou o sistema
educacional brasileiro provocando, na verdade, uma espé
cie de seleção econômica. Porque ficávamos com o antigo
primário, público, o secundário privado e o superior nova
mente público.

Ora o que aconteceu com a reforma de 1971? A Lei
n.O 5.962, ao transformar o esquema 4 mais 4 mais 3 e de
pois a Universidade, o que ele fez foi transformar este

esquema em 8 mais 3. Ora, isto junto com a reforma uní
versitária, provocou uma verticalização profunda do pro
cesso de privatização do conjunto do sistema de ensino,
Então, o que nós tivemos foi um processo, através do qual
os antigos ginásios se transformaram, até obrigatoriamente,
em escolas também do antigo primário, pegando todo o
1.0 grau. E os antigos colégios se transformaram em esco
las de 3.° grau. Esta era inicialmente uma concessão que
teve a sua origem num acordo com a Igreja. As forças
privadas que se aplicam em áreas como educação, não são
forças, digamos assim, comprometidas com a produção pro
priamente, quer dizer, não são áreas que geram riquezas;
são áreas que, primeiro oneram a população para que ela
possa obter alguma educação; em segundo lugar oneram
o Estado, porque passam a depender do subsídio do Esta
do. Do meu ponto de vista, a educação pública, apesar de
todos os argumentos que têm sido colocados agora em
cima da mesa, muitos dos quais quantitativamente falacio
sos não são argumentos com pesos suficientes para que
o nosso sistema continue sendo um sistema altamente pri
vatizado. Acho que no rastro dessa discussão existem al
gumas outras que certamente se tornarão muito quentes
na discussão da Constituinte, mormente aquela que diz
respeito à tentativa de definir o público como privado, ou
seja, essa tentativa de -aceitar que a educação é pública,
mas paralelamente definir o público como aquilo que
presta serviços ao público, em geral, é alguma coisa que
transforma o privado em público. Ora, isto significa que
qualauer que seja a defesa do ensino oficial gratuito uni
versal compulsório, que faz parte da tradição liberal deste
País, faz parte da tradição renovadora deste País, ela ter
mina sendo destruída por uma definição do público que
é falaciosa, que é tendenciosa. Quer dizer, em última ins
tância, visa apresentar o privado como se fosse público.

Outra questão, é a das escolas comunitárias, porque
ai entra uma outra discussão e uma outra composição
que tem a ver, tal como na época Vargas, com a posição
da Igreja.

Um outro ponto que também pode ser importante na
nossa discussão, é aquele que diz respeito à questão de se
munícípalízar ou não, o nosso ensino. A meu ver, temos
que defender uma posição que seja compatível com a si
tuação real do País. A situação real do País não permite
que o sistema se desenvolva de uma maneira adequada,
através de uma ampla municipalização, do 1.0 grau - quer
dizer, devemos evitar a todo custo, na medida em que a
maior parte dos Municípios brasileiros não têm condições
técnicas e, no momento, sequer, financeiras, para bancar
essa municipalização além de que poderemos ter conse
qüências políticas desastrosas de uma evolução dessa na
tureza.

Finalmente eu gostaria de apoiar aqui, a iniciativa
dos Constituintes Hermes Zaneti e Octávio Elísio, no sen
tido de que nas disposições transitórias da nova Consti
tuição, haja espaço para uma espécie de programa de
emergência que vá até o ano 2000, no sentido de que per
mita não só a ampliação, mas a recuperação do nosso
sistema de ensino, de uma maneira rápida e eficiente.
Este programa no meu entender é importantíssimo, em
virtude até mesmo do que ocorreu o ano passado. Ou seja,
no ano passado, num momento de alta conjuntura; do que
aqui se pode considerar como pleno emprego, não seria
em outro país, mas enfim, numa situação de alta conjun
tura, imediatamente a falta de força de trabalho qualifi
cada a todos os níveis, se faz presente nas mais diferentes
situações. Eu acho que uma outra situação como a que
nos vivemos no ano passado, n6s não podemos nos per
mitir e isto depende da disposição dos Constituintes de
efetivamente dedicarem atenção especial ao desenvolvimen
to de um sistema público de educação. Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Obriga
do, Prof.a Vanilda Paiva. Os Srs. Constituintes que quise
rem fazer interpelação à expositora, poderão usar da pa
lavra por dois minutos. E será deferido à Prof. a Vanilda
Paíva o tempo de 3 minutos para as suas respostas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Eu que
ria apenas que a Professora nos ajudasse neste raciocínio:
que tal a escola comunitarizada? Seria uma perspectiva
nova? Com o apoio do Estado, dentro do princípio da
co-gestão administrativa, da coisa pública, quer dizer, a
educação, o ensino não seria apenas uma iniciativa do Es
tado, mas antes de tudo, seria uma iniciativa comunitária
com o apoio do Estado, com o povo tomando parte na
gestão administrativa da escola.

A SRA. VANILDA PAlVA - Agradeço a sua pergunta
porque me proporciona também abordar um ponto que
não ficou suficientemente esclarecido. Entendo que a ques
tão da escola comunitária tem sido colocada de maneira
bastante diversa, mas se entendi a sua pergunta, V. Ex.a
se referiu ao tipo de escola que freqüentemente surge em
favelas, em bairros populares, sob iniciativa de pessoas da
comunidade ou mesmo de instituições de caráter confes
sional ou não.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Se o
Sr. Presidente me permite gostaria de dizer que estou tra
balhando junto ao povo com uma emenda, uma proposta
junto à Assembléia Nacional Constituinte. Em substitui
ção ao princípio constitucional "todo o poder emana do
povo e em seu nome é exercido" estou propondo:

"O poder pertence ao povo que o exerce atra
vés de suas formas de organizações civis e suas
representações políticas."

E em baixo:

"Nos níveis municipal, estadual e federal, fica
lhe assegurado o díreíto à co-gestão da coisa pú
blica."

Não seria restrito ao âmbito comunitário, queremos
o povo, através das suas formas de organizações civis e
políticas; ou seja, através das organizações civis e repre
sentações políticas o povo seria o co-gestor da adminis
tração - não ficaria apenas por Iníeíatíva do Estado.
Mas o Estado, toda a vez que tivesse que realizar um
empreendimento, teria que consultar o interessado, que
é o povo, e dele receber o apoio, a gestão para o exer
cício da administração ;pública.

Com isso se quer, Sr. Presidente - se V. Ex.a ainda
me permite, já encerrarei, pois só tenho dois minutos 
mudar a relação de poder neste País. Por exemplo, elejo
me Deputado, venho para Brasília dentro da presunção
jurídico-constitucional de que sou representante do povo,
mas 'exerço o mandato e o povo não tem nenhuma forma:
de controle sobre o meu trabalho, como também não tem
sobre a do Prefeíto, nem do Presidente, do Governador do
Estado, nem da escola, nada. Então, o Estado é o gestor
direto de toda a administração pública e o povo fica lá
atrás como sujeito ;passivo da ação do Estado e eu queria
ver o povo em todos os ramos, e aí entra a questão da
educação específica: como também sujeito atívo da obra
de educação que lhe é destinada.

A SRA. VANILDA PAIVA - Gostaria de dizer que
se eu fosse Constituinte votaria a favor da emenda de
V. Ex.a No entanto, no que se refere à chamada escola
comunitária com o apoio do Esta'Clo, eu gostada de fazer
uma retificação nessa colocação: no Estado, como um
todo, que é um organismo tão contraditório quanto a
sociedade que nele se exprime, isso jamais poderá
acontecer - se analisarmos o Estado teoricamente. Mas,
no entanto, o Es,tado, de alguma maneira, expressa a

sociedade da qual é parte 'e da qual resulta. Portanto,
considero que o mais democrático é a escola oficial. Por
quê? Porque, em prímeíro lugar, não estou de acordo em
que se transforme a política social, ou seja, os programas
sociais em fonte de segurança para capitais, que não de
sej am correr riscos, isto é, se este País é capitalista, que
ele seja capitalista até as suas últimas conseqüências.
Agora, o capital que se aplica nesses setores, eles não
querem correr nenhum risco. Essa é uma questão. Se
gundo, considero que aIS escolas devam ser do Estado.
O Estado é um palco doe lutas, tanto quanto a sociedade
civil; portanto, o fato de ser do Estado não impede - a
não ser em situações de regimes extremamente autoritá
rios, com a exceção desses momentos, que seriam espe
cialmente difíceis, porque opinião pública já não conta
- não impede a co-gestão. Por exemplo, é perfeitamente
possível a co-gestão nas escolas do Estado, Ou seja, pode
ser estabelecída como prsncípio - temos o exemplo da
Prefeitura de São Paulo, durante a gestão de Mário Covas,
em que se estabeleceu, através de um Estatuto, essa co
gestão, e não foi adiante por motivos que já conhecemos,
mas durante esse período essa co-gestão funcionou. Temos
também outros exemplos por todo o País. Portanto a co
gestão não é impedida pelo rato de que as escolas per
tençam ou sejam administradas pelo Estado, desde que
consigamos democratizar o aparelho do Es,tado.

Gostaria também de lembrar que a democratização
não se confunde com descentralização, nem com munici
palização, que é uma discussão que sempre vem à tona;
ou seja, a municipalização, por exemplo, do ensíno de 1.0
grau, pode conduzir a resultados profundamente anti
democráticos. Essa idéia de adaptar os currículos às, díver
sas regiões também pode conduzir a situações profunda
mente antidemocráticas. Imaginemos que os nordestínos
de eegíões mais pobres, recebam um ensino de acordo co~
sua regíão pobre; no momento em que emigra para São
Paulo ele estará absolutamenta inadequado do ponto de
vista de sua formação, enquanto recurso humano para
se adaJI?~ar à vida nova, à nova cidade, e à nova situação
da regiao para qual se deslocou. E temos movimentos
migratórios imensos, violentos no conjunto do País não
só no Nordeste. '

Finalmente, convém ressaltar que tanto a iniciativa
privada, as escolas privadas, quanto as escolas do Estado
são palco de lutas e disputas; a diferença é que o palc~
d~ Esta;do, em regimes democráticos, é um palco em que
nao existem, a prlOri, vencedores no resultado da luta.
~o canwo da empresa privada, .nessa área da política so
cíal, existem vencedores a p'rlOrl, que são os donos do ca
pital e que são aqueles que impõem à comunidade de
professores as orientações que desejam ver colocadas na
prátíca,

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) _ Concedo
a palavra ao Constituinte Florestan F1ernandes.

C? SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES _
Que~la agr~decer a excelents contribuição da Professora
~amlda Prova, m::t:a educadora de méritos muito conhe
eídos 'e o ,esclareCImento que trouxe a vários problemas.

A:. questão -;tue queria propor, Sr. Presidente, é uma
questão que fOI tratada de passagem na exposíção da
Professora. '

Num dado momento, V. Ex.a trouxe a luz do pensa
~en"t? lumin?So. de Anísio ':Deixeira, 310 Iembrai- a priva
tlzaçao. d.o públíeo, Es~a privatização do público atingiu
o seu ap1C~ ACO!fl a Leí de Dir:etrizes 'e Bases, depois de
uma luta tItamca em que os defensores da escola pública
p~rderam t.e:;reno e acabou se institucionalizando sob a
ditadura mílítar e até agora não vimos o fim desse pro-
cesso.
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A minha pergunta é a seguinte: essa prívatízaçãc do
públioo que levou à obsoletização do sistema público de
ensino, poderá continuar e será possível reconstruir o
sistema públíco de enstno, dar-lhe a envergadura e a qua
lidade que tinha e as perspectivas que ;perdeu, sem que o
Estado reassuma os papéís que teve anteriormente com
referência à organização, ao desenvolvimento. e quali
dade do sistema público de ensino?

A SRA. IVANILDA PAIVA - Muito obrigada, Consti
tuinte Florestan Fernandes, figura muito querida de todos
nós que trabalhamos na área da educação e sociologia,
figura eminente de nosso meio.

Prezado Constituinte, acho que a questão da priva
tízação do público realmente se constitui num dos pontos
mais importantes, de discussão neste momento consti
tuinte. Também 'considero que não exista nenhuma dú
vida de que o sistema público de ensino tenha sorrído
uma perda de qualidade bastante acentuada nas: últimas
décadas; sua s1tJUação atual não pode ser comparada à
dos anos vinte, trinta, anos das: grandes reformas.

Sobre a questão que o Professor levantou, Sl(} seria
possível reconstruir esse sistema de ensino. Tenho a dizer
que acho que seja possível reconstruir o sistema público
de ensíno, até porque embora 'tenhamos passado por um
pro0esso necessário de massificação do sistema de en
sino (temos hoje 25 milhões, contra 6,7 milhões, rem 1964)
tacho que é muito diferente administrar um sistema de
25 milhões de alunos, do que Um sistema de 3 ou 6 mí
lrões, ou 2 milhões no inicio dos anos 30. 1: mecessárío
um esforço no sentido de integrar os professores; por
exemplo, temos um milhão de professores normalístas
formados que estão fora do sistema. No entanto, eon
,tinuamos tendo 300 míl professores Ieígos, Acho que um
esforço no sentido, talvez não tanto da formação dos
leigos, mas: no sentido de Incorparar, através da oferta
de melhores salários, por exemplo, esta força de trabalho
qualificada especificamente paea o ensino ao nosso S'is
tema existente, é alguma coisa importante a ser feita.
E isso só poderá ser feito com recursos adequados. Por
outro lado, acho que a famosa qualidade do sistema pri
vado em contraposição à má qualidade do sistema pú
blico, é uma falálcia. Ou saj a, temos excelentes escolas
públicas de todos os níveis. Aliás, di:ria que no 3.0 grau
eentamente as melhores escolas são as: universidades pú
blicas. No entanto, raramente vemos na Imprensa tra
tada a questão da má qualidade de grande ;parte do siste
ma privado. Ou seja, grande parte do sistema privado
funciona com recursos do salário-educação, de forma fre
aüentemente fraudulenta. Está aqui o Constituinte oarlos
Â1bel1~o Caó que é do Rio de Janeiro também; nós sabe
mos que o Governo anterior fez uma sindicância a respei
to dia utilização do salárlo-educaçâo. sã() importantes
esses dados para mostrar que esses recursos nem sempre
são aplicados de uma maneira que se possa caracterizar
pela lisura. Portanto, eu acho que uma boa administra
ção dos recursos destinados à educação, o aumento desses
recursos pode facilmente fazer com que nós sejamos
'capazes - já somos capaze& hoje - mas que nós seja
mos cada vez mais capazes de mostrar que o sistema
público é mais eficiente e tem melhor qualidade se com
parado globalmente com o sistema privado.

O SR. [PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Com a
palavra <O nobre Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Obri
gado, Sr. Presidente. A Prof.a Vanilda Paíva é, como todos
sabemos, uma das mais destacadas mestras da educação
hrasileira, por isso quero saudar a presença dela aqui hoje

e agradecer a V. Ex.a, Presidente, pela oportunídads que
dá a esta Comissão de poder ouvi-la.

Na Subcomissão de Educação, uma das grandes dis
cussões que se travou foi a questão da destinação dos
recursos públicos: se devem ser dedicados exclusivamente
à escola pública; se pode haver repasse para as institui
ções privadas; se em caso de repasse a ínsãtuíções priva
das, quais as instituições privadas que seriam objeto dessa
destinação de recursos. Dentro dessa ampla discussão,
veio à tona a discussão de que escolas, privadas comu
nitárias - e a propósito de uma parte da explanação da
Professora Vanilda, sustentada pelo Reitor Wanderlei,
parece que da PUC de São !Paulo, que diz que a univer
sidade é também uma instituição pública porque presta
um tipo de serviço, chamado ensino, que interessa ao
público. Evidentemente, a meu Iuízo, essa é uma inter
pretação forçada da expressão, mas é o entendimento da
quele Reitor.

Então, vem a questão: não pode haver repasse indis
criminado, dizem alguns, dos recursos públicos às escolas
privadas, mas: pode haver repasse às escolas privadas
comunítárlas; como, por exemplo, pretende 'estabelecer
uma emenda apresentada pelo Constituinte Nelson Sei
xas, ao ant. 7.°;

"O ensino é livre à iniciativa privada, obser
vadas as disposições legais, sendo proibido o re
passe de verbas públicas para a criação e manu
,tenção de entidades de ensino particular, exceto
aquelas sem fins lucrativos que suplementem as
necessidades do Estado."

Eu queria ouvir a opinião da Prof.a Vani1da Paiva
sobre essa questão. Por exemplo, se nós dissermos: "ins
tituições 'comunitárias sem fins lucrativos", o que é isso?
Jlj possível haver essa classificação? Com que critérios?
Como lJodemos saber quando tem fins lucrativos e quan
do não tem? Como podemos dístínguír se a instituição
reaplíca esse superávít, que poderemos chamar de lucro,
na própria instituição e por isso não deve ser conside
rado lucro, porque a sua aplicação é na própria institui
ção, dizem alguns. Conheço isso, por exemplo, aplicado em
quase todas as empresas, que reínvestem na própría em
presa pal1a 'expandi-la. Então, um pouco dessa reflexão é
que gos·taria de ouvir da Prof.a Vanilda Paíva.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Gostaria,
inicialmente de cumprimentar a Professora Vanilda Paiva,
pelo brilhantismo da sua exposição. Em seguida, dizer que
a preocupação do Constituinte Nelson Seixas, médico de
São José do Rio Preto, ligado às Apaes, até por questões
familiares se faz anexando a um artigo j á do nosso ante
projeto dizendo que "exceto aquelas sem fins lucrativos
que suplementam as necessidades do Estado", e as Apaes
- sabedores que somos da existência de 10% ou mais
de deficientes físicos no Brasil - entrariam aí para suple
mentar, uma vez que o Estado não garante, ou não dá con
dições para os deficientes físicos brasileiros. E essa preo
cupação é pertinente, no momento em que estamos ela
borando a nova Carta Magna, tentando equacionar esse
grave problema.

A SRA. VANILDA PAIVA - Em primeiro lugar, eu
gostaria de dizer que, como passei, pessoalmente, por um
período de deficiência transitória, há alguns anos, sou
particularmente sensível ao tema. No entanto, considero
que o Estado, as instituições públicas podem perfeitamen
te dar assistência aos deficientes físicos. Quanto à questão
do repasse, entendo que ela está sendo discutida do ponto
de vista, exatamente, da privatização do público, que me
parece uma forma equivocada de colocar a questão. No
entanto, isso não nos impede de pensar alternativas _
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digamos - imaginar outros mecanismos, resguardando o
princípio de que as verbas públicas são destinadas às ins
tituições públicas de ensino. Acho que isso não nos impede
de pensar disposições transitórias, buscar fórmulas através
das quais nós possamos a apoiar, de alguma maneira, insti
tuições que efetivamente prestam um serviço que seria
dificilmente organizado de forma rápida e eficiente pelo
Estado.

Também não gostaria de ver algumas instituições, cujo
processo de construção institucional demorou muito e
custou muito esforço, acho que seria indesejável ver essas
instituições simplesmente quebrando. Nós temos que en
contrar mecanismos, mas essas instituições têm também
que encontrar mecanismos através dos quais elas sejam
auto-sustentáveis.

No que concerne à questão das sociedades sem fins
lucrativos acho que nenhuma universidade ou escola supe
rior ou escola de qualquer nível se apresentaria à sociedade
como uma sociedade de fins lucrativos, apresentam-se
como sociedades de fins não lucrativos, mas, na prática,
por trás delas, estão entidades mantenedoras que, sim,
obtêm grandes lucros. E quando não os obtêm, de uma
forma assim mais, digamos, monetária, esse lucro se trans
forma em bens. Nós podemos até citar o exemplo de
algumas PU-C, que construíram enormes prédios, com
todos os recursos que receberam, e deixaram o seu ensino
seguir livre curso, ou seja, com a mesma qualidade que
tinha antes, apesar de verbas que receberam. Por quê?
Porque interessava, fundamentalmente, fazer o patrimô
nio, assegurar o patrimônio. Quer dizer, eu acho que não
é para isso que o Estado está aqui. Existem casos concre
tos, por exemplo, agora na PUC do Rio de Janeiro, espe
cificamente, estamos lidando com um caso desses, de gru
pos de excelência financiados pela FINEP, que estão, diga
mos assim, inseguros diante da situação. No entanto, acho
que é possível que imaginemos disposições transitórias ou
mecanismos específicos que assegurem que: primeiro, o
dinheiro não sej a gasto pelos pesquisadores de forma
autogestionária; segundo, que isso não se transforme num
patrimônio que é incorporado à entidade mantenedora,
mas seja um patrimônio, por exemplo, em equipamentos,
que reverta ao Estado no momento em que o grupo se
dissolve.

Existem vários mecanismos que podem ser pensados
como mecanismos - digamos - de transição, ou mesmo
permanentes, mas que não signifiquem uma concessão de
princípio. Ou seja, de que as verbas públicas continuem
sendo dedicadas exclusivamente ao ensino público, exis
tindo, naturalmente, disposições transitórias que, digamos
assim, facilitarão ou darão um outro encaminhamento a
casos específicos que também deverão ser estudados com
cuidado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.
membros da Comissão Temática n.> 8, a Mesa agradece a
colaboração, a participação dos Professores Darcy Fon
toura, Israel Roizemberg, e da Prof.a Vanilda Paiva.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos
da presente reunião, convocando outra para amanhã, neste
mesmo local, às 10 horas, para audiência pública do Sr.
Ministro das Comunicações Antônio Carlos Magalhães.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião, às 19 horas e 22 mi

nutos.)

9.a Reunião Ordinária, realizada em 4 de maio de 1987

Aos quatro dias do mês de junho do ano de mil no
vecentos e oitenta e sete, às dez horas e trinta minutos,
no Auditório Nereu Ramos - Anexo II - Câmara dos

Deputados, reuniu-se a Comissão da Família, da Educa
ção, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da
Comunicação, sob a presidência do Senhor Constituinte
Marcondes Gadelha, com a presença dos seguintes Cons
tituintes: Mendes Ribeiro, Angelo Magalhães, Arolde de
Oliveira, Sotero Cunha, Antônio de Jesus, Hermes Zaneti,
Florestan Fernandes, Pompeu de Souza, Octávio Elísio,
Agripino Lima, Antônio Gaspar, Bezerra de Melo, Artur
da Távola, Wilma Maia, Fausto Rocha, João Calmon,
Ervin Bonkoski, Rita Furtado, Joaci Góes, José Elias Mo
reira, Louremberg Nunes Rocha, Vingt Rosado, Koyu Iha,
Matheus Iansen, Eraldo Tinoco, Átila Lira, Sólon Borges
dos Reis, Márcia Kubitschek, Paulo Silva, Carlos Alber
to Caó, Onofre Corrêa, Rita Camata, Iberê Ferreira, Euni
ce Michiles, Flávio Palmier da Veiga, França Teixeira,
João de Deus Antunes, Osvaldo Sobrinho, Paulo Marques,
Olívio Dutra, Tadeu França, Acival Gomes, Ruberval Pi
lotto, .Rodrigues Palma e Dionísio Hage. Havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os
trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, que foi considerada aprovada. Co
municou que a presente reunião destina-se a ouvir em
audiência pública o Exm.o Senhor Ministro das Comu
nicações, Antônio Carlos Magalhães e, após destacar
a carreira pública do convidado, comunicou os procedi
mentos a serem adotados no uso da palavra durante a
reunião, frisando o tempo dedicado aos oradores inscri
tos. Em seguida, passou a palavra ao Exm.O Senhor Mi
nistro, que fez a leitura do seu discurso, onde abordou a
política de comunicações atual e alguns aspectos históri
cos, como a Lei número quatro mil, cento e dezessete,
de mil novecentos e sessenta e dois (4.117/62). O Senhor
Minist.ro foi questionado pelo Relator Artur da Távola,
pelos Constituintes Joaci Góes, Hermes Zaneti, Eraldo
Tinoco, Mendes Ribeiro, Antônio de Jesus, Fausto Rocha,
Erwin Bonkoski, Arolde de Oliveira, Paulo Marques e, pelas
Lideranças do PTD, PFL e PT, respectivamente, Brandão
Monteiro, Arolde de Oliveira e Olívio Dutra. Ainda pela
Liderança do PDT, inscrito, o Constituinte Lysaneas
Maciel. O Senhor Presidente comunicou que no próximo
dia dez será ouvido, nesta Comissão, o Ministro de Estado
da Previdência e Assistência Social, Sr. Rafael de Almeida
Magalhães. Antes de encerrar a presente reunião, o Se
nhor Presidente, Senador Marcondes Gadelha, informa aos
Senhores Membros que a Comissão da Família, Educação,
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia, e da Comu
nicação estará se deslocando amanhã, dia 5, às 6:30 horas,
para o Estado do Rio de Janeiro, atendendo a convite
formulado pela Fundação Instituto Osvaldo Cruz, Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro, Academia Brasileira
de Ciência, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado
do Rio de Janeiro, em missão oficial, devendo a comitiva
ser presidida pelo Senhor Deputado Constituinte Cláudio
Ávila, sendo o Senhor Relator representado durante a
visita aos órgãos mencionados pelo Senhor Deputado
Constituinte Tadeu França, e secretariada pelo Secretário
da Comissão, Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa. Nada
mais havendo a tratar o Senhor Presidente convocou os
Senhores Membros para a próxima reunião a realizar-se
hoje às dezesseis horas, para dar continuidade à discussão
dos anteprojetos das Subcomissões, dando por encerrados
os trabalhos às quatorze horas e cinqüenta minutos, cujo
teor será publicado, na íntegra, no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. E, para constar, eu Luiz Fernando
Lapagessa Alves Corrêa, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Haven
do número regimental, declaro abertos os trabalhos da
Comissão de Família, da Educação, Cultura e Esportes,
Comunicação, Ciência e Tecnologia.
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o Sr. Secretário procederá à leitura da ata da reunião
anterior.

É lida a seguinte Ata:
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.

Constituintes, a reunião de hoje destina-se à audiência
pública do Exm." Sr. Ministro das Comunicações, Antônio
Carlos Magalhães. É dispensável qualquer apresentação de
S. Ex.ao, o Ministro Antônio Carlos Magalhães, que já
passou, virtualmente, por todas as instâncias da vida pú
blica, como Ministro de Estado, Governador, Prefeito,
Parlamentar. É um homem com larga experiência, co
nhecimento prático e teórico do seu mister.

Esta Comissão solicitou ao Sr. Ministro Antônio Car
los Magalhães que procedesse a uma leitura crítica de
toda a matéria produzida, até aqui, pelas Subcomissões
que a compõem e expendesse o seu juízo de valor, bem
assim, acrescentasse as sugestões que entendesse conve
niente para a apreciação dos Srs. Constituintes, quando
da composição do texto definitivo.

A Mesa, de início, agradece o comparecimento do
Sr. Ministro Antônio Carlos Magalhães e informa aos in
tegrantes desta Comissão o seguinte: o tempo, para efeito
de disciplinamento dos nossos trabalhos, de exposição
inicial do Ministro das Comunicações será de, no máxi
mo, 30 minutos; em seguida, passaremos às interpelações.
Para tornar mais democrático o debate, será permitida a
réplica e, conseqüentemente, a tréplica.

Assim sendo, a Mesa estabeleceu que, após a fala
inicial do Ministro, aberto o período de debates, devol
vida a palavra ao Plenário, cada um dos Srs:. constttuíntes
terá 3 minutos para a sua formulação inicial. Em seguida,
serão concedidos 5 minutos ao Ministro, para sua res
posta. Depois, o ínterpelante terá direito a réplica, por
2 minutos, e, finalmente, concederemos 3 minutos ao Sr.
Ministro, para a sua conclusão.

A partir deste momento, está aberta, aqui na Mesa,
a lista de inscrição para os que quiserem faz-er ínterpe
Iaçõesao Sr. Ministro.

No período de interpelações, daremos preferência ao
Relator, se S. Ex.a assim o quiser, bem como um tempo
maior para a sua Interpelação, ou seja, 5 minutos no
questionamento inicial e 3 minutos na sua réplica. Ajus
taremos, proporcionalmente, o tempo do MiniStro, à in
dagação do Relator.

Concedo a palavra ao Sr. Ministro das Comunicações,
Antônío Carlos Magalhães, para as suas considerações
iniciais.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Sr. Presidente Marcondes Gadelha,
um dos parlamentares mais brilhantes da República; Sr.
Relator Artur da Távola, Srs. Constituintes membros desta
oomíssão, minhas senhoras ,e meus senhores:

Em virtude dos laços com o Poder Legislativo remon
tarem a fases extremamente, significativas de minha vida
pública, torna-se fácil entender como me sinto honrado
ao ser convidado por V. Ex.a Sr..Presidente Senador Mar
condes Gadelha, para comparecer a esta casa, ora víven
do uma fase solene de sua exístêneía, justo quando seus
membros - investidos de poderes constituintes - se dê
votam à histórica tarefa de elaborar a Carta que irá
reger os caminhos futuros da grande Nação brasileira.

Aqui me encontro movido pela vontade de transferir
minha parcela de experiência ao exercício de tão nobre
atividade, repassando à elevada apreciação de V. Ex.as
Srs. Constituintes, todas as informações e esclarecimentos
possíveis sobre setor a cuja testa me encontro e que se
constitui em importante agente para o processo de de
senvolvimento do País.

Conquista relativamente recente, o sistema de tele
comunicações de que dispõe hoie o Brasil permitiu, em
primeira ínstâneía, resgatar demandas que se vinham
acumulando de longa data.

Merece ser exaltada a partãcípação do Legislativo na
formulação do instrumento legal que permitiu deslanchar
as extraordinárias transformações ocorridas, verdadeira
revolução, na qual atuaram - para nosso orgulho 
também técnicos e admínístradorss brasileiros.

Refiro-me expressamente ao Código Brasileiro de 'I\e
Ieeomuníeações, a Lei n.O 4.117/62.

Essa lei, de que participei, discutindo e votando, con
forme se pode verificar nos Anais desta Casa, teve, entre
tanto, três de seus membros com papel mais destacado.
Foram eles, sem dúvida, o Deputado Nicolau Tuma, seu
Relator, e também os Deputados Fernando Santana e Bar
bosa Lima Sobrinho.

Talvez, até por isso mesmo, quem sabe, até hoje ela
Se constitui num instrumento atual, a despeito de pre
cisar de modificações.

Foi a partir dele e de outros instrumentos legais que
o sucederam, que se pôde imprimir ao setor o modelo até
hoje mantido. A exceção da radíodírusão, considerada
uma atividade privada em face da necessidade de imprimir
democrática pluralidade aos meios de comunicação de
massa, o figurino instituído para a exploração dos ser
viços ;públicos de comunícações no Brasil estabeleceu a
separação administrativa e operacional dos segmentos dos
Correios e Telecomunicações, atribuindo a duas empresas
governamentais, economicamente rentáveis - é bom que
se saliente - a gestão das respectivas áreas.

A legislação a que rererí assegurou:

1) A criação de um órgão diretamente subordinado
à Presidência da República, na ocasião, o oontel, com
as atribuições de coordenar, supervisionar e regulamentar
o setor, núcleo do que viria a ser, posteriormente, o pró
prio Ministério das Comunicações;

2) A criação de empresa estatal com a finalidade de
implementar o sistema de teleeamunãeações de longa
distância, ligando entre si as capitais dos estados e as
principais cidades do País. A tal empresa - a Embratel _
foram posteriormente atribuídas as ligações Internacio
nais ,e os serviços de telex, comunicação de dados e re
transmissão de 'sons e imagens;

3) A instituição de um fundo destinado, inicialmente,
a financiar as atividades da Embratel - o FNT r-r

constituído de uma sobretaxa de 30% sobre as t8Jrifas dos
serviços públicos de telecomunicações;

4) A concentração, na União, do Poder concedente
para os serviços de telecomunicações, subtraindo-o auto
maticamente da jurisdição estadual ou municipal. Tal
principio, estabelecido pelo Decreto-Lei n. O 162/67 e pos
teriormente incorporado ao texto constitucional, deu fim
à desestruturação vigente na telefonia brasileira, uma vez
que o quas-e milhar de empresas telefônicas, então exis
tentes, seguiam prec-eitos técnicos e admínístratívos dis
pares, gerando problemas de dificil solução;

5) A criação da Telecomunicações Brasileiras S.A.
como holding de um sistema, o Sistema Telebrás, vincula
do ao Governo da União, através do Ministério das Co
municações, e com as atríbuíções de planejar, implantar
e operar o Sistema Na:cional de Telecomunicações.

Para a constituição do sistema, a Telebrás: assumiu
o controle acionário da quase totalidade das empresas
de telefonia existentes no País, ordenando-as consoante
um modelo que, em tese, compreende - por unidade da
Federação - uma empresa denominada Polo, aglutína-
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dora das demais até então existentes em cada EsJtado ou
território;

6) O estabeleeímento de um regime tarifário ade
quado, permítíndo que as tarifas ~ unificados a nivel
nacional - ,assegurassem, cumprindo preceito constítu
eíonal. A justa remuneração do capíta], o melhoramento
e a expansão dos serviços e o equllíbrío econômico 'e fi
nanceiro das, empresas;

7) A introdução do mecanismo do autofinanciamento,
mediante o qual cada pretendente ao uso de serviços tele
fônicos passou a adquirir ações do Sistema Telebrás, como
premissa para garantir a concretização de sua pretensão.

Ainda, por legislação inovadora, o Decreto-Lei n,?
200/67, foram criados o Ministério das Comunicações e a
Empresa Brasilei~r de Corr~ios e Telégr:;tfos - a E!CT, es
tatal destinada a exploraçao dos serviços postaís e de
telegramas.

A integração mútua de todas essas medidas veio a
constituir-se nos alicerces sobre que assentou a grande
revolução ocorrida no setor.

Os resultados alcançados ratificaram amplamente o
modélo adotado.

. Por sua maior expressívídade, destacarei primeiramen
te, o que foi realizado no segmento das telecomunicações:

1) -' cresceu 'de 1,16 milhões, em 1962, para 12,15
milhões, em 1986, o número de telefones em operação no
Brasil: '
, Talvez nenhuma nação do mundo tenha. dado saltos
tão sign,ificativos.
. ,2) - desde 1983, todos os munícípíos brasileiros
acham-se interligados por serviços telefônicos, smpenhan
do-se agora a nossa, administração em estendê-los a todas
as vilas e povoados .do Pais;

3) ..:...:... os serviços 'cl.e telex, cresceram desde sua ati
vação, em 1973, de 4.660 terminais para 88.400;
: 4) - a implantação do projeto brasílsat assegura tê:

lécomunícações pof-satéÍite a todo o território e águas
territóriais do Pais, por sistema próprio;

'5) - a, associação do Brasil, desde 1969, a Intelsat,
d!lo qual o Pais é um dos maiores usuários, abriu novas
perspectivas para as comunicações ínternacíonaís, benefí
éladas ainda mais com a implantação dos cabos submari
nos braean, brus -e atlatitls, ligando o Pais ao Continente
Europeu e aos EEUU;

6) - modernos serviços de comunicílções.de dados
foram implantados, a nível nacional e .ínternaeíorraf

7).- grande impulso foi conferido à atividade setorial
de desenvolvimento tecnológico, praticamente inexistente
ahtes, coma criação, do ,centro de pe~qtiisa, e desenvolvi
metno da Tele'brás, em Campinas; ti GPQD, que V. Ex.ll6
deverão conhecer, porque é 1.lID orgulho para o Pais, um
centro de pesquisa dessa ordem;

. 8) - consblidação de uni. parque índustríal de Teleco
munícações, implantado no País~, e ca;P!1cit,ado, ?- ,a.ten(ier
à: quase totalidade dos produtos utilizados pelo Sistema
Nacional de Telecomunicações, sobre as politicas que per
mitiram tl3-1 consolidação, darei destaque adiante, Se o tem
po permítir.
, ' ,No que tange aos' serviços postais e de telegramas,

outra' das atividades fundamentais do Ministério das Co
munícações, cabe rememorar o que representou" a nível
setorial, a transformação do Departamento de Correios
e Telégrafos' em' empresa 'públíca. - '

. ,Tal :medida pel'miti:u·utr!a das mais aceleradas recupe
rações de:<l..ue se ,tem notícia na hjstória' da administração

pública, levando os Correios Brasileiros à posição de um
dos 5 melhores do Mundo.

Pode-se, portanto, afirmar que o modelo vigente para
as comunicações satisfaz amplamente aos reclamos nacio
nais, desde que preservados os mesmos instrumentos que
garantiram, como garantem, a S1,1a rápida evolução.

No entanto, torna-se inadiável referir que, quando
assumi o Ministério das Comunicações, em março de 1985,
encontrei o setor sujeito, por longo período, a três res
trições extremamente lesivas:

a) prolongada contenção nos tetos de inves
timento, - que os Srs. podem observar - limi
tando as expansões e acarretando desconfortável
defasagem entre a oferta e a demanda crescente
de serviços;

b) reajustes tarifários seguidamente concedi
dos abaixo dos níveis de inflação;

c) alocação dos recursos provenientes do FNT
(depois ISSC) a àreas estranhas às comunicações,
diminuindo sensívelmetne as condições setoriaiS de
expansão.

Além de impor-se a reversão de tal quadro, para o que
me empenhei de imediato, entendi ser inadiável a inten
sificação de programas que respaldasse ma função social
das comunicações, casando as atividades do Ministério com
as metas de cunho social, estas um dos compromissos
mais relevantes da Nova República.

Defini, portanto, que minha administração deveria
priorizar projetos que atendessem a tal pressuposto, ace
lerando a concretização de programas de interiorização
e popularização dos serviços postais e de telecomunicações.

Antes de enumerar dados sobre o planejamento em
curso, no Ministério, cabem breves consíderações sobre
as restrições supra-referidas e às' subseqüências delas
advindas. ,

A limitação continuada dos tetos de investimento,
além de adiar implantações exigidas pelo próprio ritmo
de crescimento do País, restringiu por igual, o crescimento
do parque industrial e fez ressurgir a incidência de con
gestionamentos que, agravados, poderiam colocar os ser
viços à beira de um colapso.

No que tange aos limites de investimento, graças ao
inestimável apoio do Presidente José Sarney modificamos
tendência que se configurava e~tremamente'nociva.

Em verdade, a partir de 1985, temos conseguido sua
crescente elevação, ampliando os niveis de encomenda à
indústria e dinamizando programas que visam a eliminar
a demanda reprimida.

No entanto, os outros dois fatores restritivos ainda
persistem e por sua superação estamos nos batendo.

Mesmo admitindo que o momento econômico não en
seja aumentos substanciais das tarifas, julgamos que se
impõe diminuir progresslvamenee sua defasagem em re
lação aos níveis ínflacíonâríos, para que elas possam
efetivamente cumprir sua função realímantadora.

Aissim, no Plano de Âção Governamental (1987/~:JI1),
eonsíderamos a Qlplicação de tarifas que permitam ao Sis
tema Telebrá.s remuneração de 10% do investimento re
rnunerável e a. manutenção do autofínancíamento - ainda
que com valores gradualmente decrescentes, a par de
prevermos a implantação de mais quatro milhões de ter
minais. 0 que será um recorde da hístõría das tele co
munícações brasileiras.

Vale notar que, mesmo sendo preservada a remune
ração de 10% sobre o investimento e mantidos 0& valo-
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res correspondentes à participação fínanceíra do assi
nante, o setor, ainda que implantando os quatro milhões
citados, poderá apresentar um déficit de cerca de 2,4
milhões de terminais, em 100l.

Para eliminar tal dístorçâo, pleiteia-se, no plano de
ação governamental - com o apoio, certamente, de V.
Ex.as - a plena vinculação do 1S\SC ao setor, Atendida
tal pretensão, pretende-se destinar percentual em torno
de 30% à área social. A parcela restante será aplicada
na redução do déficit de terminais.

Desta forma, poder-se-á assegurar sensível melhoria
no atendimento a povoados e propriedades rurais (pro
grama de ínteríorízação) , bem como instalar Itelefones
públicos nos grandes centros urbanos, de modo que o
usuário não precise deslocar-se mais de 500 metros para
ter acesso a seu uso, (Programa de Popularização).

Somente garantindo a saúde eeonômíeo-fínaneeíra do
setor, pode assegurar-se, na plenitude, a consecução dos
seguintes princípios estabelecidos pela administração, todos
afinados com as exigências básíeas da sociedade brasi
leira:

- Amplo acesso dos serviços a todas aIS ca
madas da população;

- Melhoria da qualidade dos serviços;
- Contribuição para o amplo ingresso do País

na sociedade de informação;
~ Estímulo ao desenvolvimento da capacita

ção tecnológica;
~ Apoio crescente à expansão de nosso par

que industrial.
Julguei pertãnente trazer à baila tais considerações

por reputar o setor de comunicações um dos patrimônios
mais preciosos do povo brasileiro, cabendo-nos a grave
responsabtlídade de preservar sua integridade.

Assim pensando, estabelecí os programas a cumprir
pelas empresas vinculadas, em minha gestão.

Na área de telecomunicações, foi enfatizada a ne
cessidade de acelerar projetos que, com pouco esforco
adicional, s'ejam capazes de gerar, a curto prazo, sensí
veis benefícios para a população em geral, sobretudo a
de menor poder aquisitivo.

Neste contexto, enquadram-se projetos! visando ao
descongestíonamento da rede, à interiorização dos ser
viços e à sua popularização.

O congestionamento da rede é objeto de preocupação
maior, 'em face das taxas crescentes observadas desde
1985.

Decorre ele do erescímento do tráfego telefônico,
'provocado pela elevada demanda e pelas tarifas baixas,
ao qual veio somar-se a redução da oferta de terminais
nos últimos anos, como decorrência da limitação de ínves
ltimentos.

li: óbvio que não se pode colocar termínaís com me
nQ,9 de dois anos. 'Como conseqüêneía, os investime-ntos
que não forem alocados dois anos antes não poderão surtir
efeitos. Os Senhores vão notar, já ao final deste ano,
como melhorou em relação a 1985, porque colocamos in
vestimentos adicionais nos anos de 1985 e 1986.

Decorre tal congestionamento do crescimento do trá
fego e das tarifas baixas, - como já lhes disse - mas
sobretudo da limitação dos investimentos. E esse f(}i o
nosso trabalho, esse foi o êxito conseguido em 1985 e 1986,
cujos resultados serão sencídos a partir do ano de 1987,
em que nos encontramos,

Recursos foram, então, alocados para erradicar, no
mais curto prazo possível, tal estado de coisas, extrema
mente lesivo aos usuários.

No que tange à interiorização, determinei o desenvol
vimento de projetos destinados a tornar os serviços de
telecomunicações acessíveis às populações rurais' e às
pequenas localidades do (País. Destaca-se, de forma espe
cíal, o atendimento a áreas e propriedades rurais e a lo
calidades de baixa concentração demográfica, na sua
maioria habítadas por camadas da população de menor
poder aquisitivo.

Tais projetos objetivam disseminar os serviços e de
mocratizar o seu uso para grande número de usuários do
interior, que até hoje não dispõem desses serviços.

A par disto, projetos são desenvolvidos com a fina
lidade de estender OS serviços de telecomunicações às
populações de menor poder aquisitivo, nos grandes centros
urbanos do [Pais. Destaca-se, de forma especial, a insta
lação de telefones de uso público em SUalS diversas mo
dalidades.

No segmento postal, onde encontramos panorama se
melhante ao existente nas telecomunicações, com tarifas
e investimentos igualmente contidos por largo período,
tivemos de eliminar situação ainda mais crítica, que vinha
afetando progressivamente o padrão de qualidade dos ser
viços prestados.

Circunstâncias várias contribuíam para isto;

Primeiro, cabe referir à questão salarial; os salários
na empresa, sobretudo nos cargos menos elevados - como
é o caso dos carteiros, responsáveis por uma das atividades
mais importantes no fluxo postal estavam bastante aquém
dos níveis de mercado, desestimulando o sentido partici
pativo do pessoal e determinando, inclusive, alta rotativi
dade, com freqüentes saídas de empregos, mormente nos
centros maiores.

Agravando tal situação - provocadora de graves pa
ralisações no trabalho em 1985 e 1986 - a implantação do
plano cruzado gerou novas dificuldades.

O congelamento das tarifas, às vésperas de aplicar-se
reajuste destinado a preservar o equilíbrio econômico-fi
nanceiro da empresa, motivou desmedida intensificação
no tráfego, sobretudo na periferia dos grandes centros ur
banos, tráfego a cujo crescimento inopinado os quadros
de pessoal da ECT não estavam momentaneamente capa
citados a atender.

Assim, a conjugação de todos esses fatores determinou
súbita degradação na qualidade dos serviços, exigindo
drásticas medidas para impedir maior deterioração.

A curto prazo, conseguiu-se a reversão de tal quadro,
processando-se justa revisão dos níveis salariais e criando
novos estímulos à produtividade, a par de ampliarem-se
os efetivos empenhados na distribuição.

Hoje, os parâmetros de eficiência da empresa já es
tão voltando à plena normalidade, e a recente alteração
tarifária vai se constituir em importante aporte às me
lhorias exigidas pela sociedade.

Temos, inclusive, um bom desempenho, se comparar
mos os nossos correios com os correios dos Estados Unidos.

Os projetos em curso na E'CT objetivam, além de oti
mizar a qualidade dos serviços prestados, o resgate de
necessidades das áreas rurais, assegurado pela intensifica
ção na implantação de postos de correio rural.

A par disto, desenvolvem-se projetos destinados a am
pliar a automação do atendimento nas principais Capitais
de Estado, concentradoras de maior volume de tráfego..
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Também, nos centros maiores, programou-se implan
tar uma agência para cada 50.000 habitantes, além de
facilitar o acesso dos usuários de baixa renda aos serviços
postais, mediante a instalação de postos de correio comu
nitário.

A manutenção adequada de critérios tarifários justo
será sempre a alavanca que permitirá a boa prestação de
serviços.

Aqui cabe enfatizar a importância de no atual estágio
de desenvolvimento do País - preservar o monopólio do
Estado na área postal e telegráfica, através de lei especí
fica, como ocorre presentemente.

Somente tal status quo poderá permitir a expansão de
programas orientados para o atendimento social.

li: através da receita proveniente dos serviços conside
rados nobres - como é o caso do Serviço de Malote Nacio
nal - que a ECT pode atender às regiões mais carentes e
preservar a qualidade geral dos serviços.

A Rede Postal Aérea Noturna - Ampliada, na atual
administração, para cobrir também a Amazônia - cons
tituiu-se em alicerce fundamental ao bom funcionamento
dos Correios, mas sua existência só é possível graças à
economia de escala proveniente dos serviços de malotes,
a que me referi.

A presença de competidor, na execução de tais ser
viços, iria subtrair parcela ponderável da receita da ECT,
comprometendo a execução de programas inadiáveis de
caráter social.

Srs. Constituintes, algumas considerações devem ser
feitas também sobre a radiodifusão no País, de vez que
cabe ao Ministério das Comunicações, no modelo vigente,
fiscalizar o desempenho técnico das emissoras existentes,
através de órgão específico, o Dentel, exercendo ação
preventiva ou corretiva quanto ao descumprimento de pos
tulados legais.

Por preceito constitucional não cabe ao Ministério nem
a nenhuma outra instituição apreciar o conteúdo da pro
gramação.

li: prerrogativa do Presidente da República a outorga
da concessão ou autorização dos serviços de radiodifusão,
ressalvado o caso de serviços de radiodifusão local, cuja
outorga é da competência do Ministro das Comunicações.

Em qualquer dos casos, cabe ao Ministério conduzir os
procedimentos administrativos que envolvem o processo:
abertura de edital, análise das propostas e parecer sobre
as normas.

No país e a legislação comparada de outros países
do mundo, talvez seja um bom elemento para uma dis
cussão com V. Ex.a -, adotou-se modelo misto, que pri
vilegia a iniciativa privada, competindo ao governo a ex
ploração, sobretudo para levar rádio e televisão a regiões
que não apresentem atrativos comerciais para o empresário
privado.

Vinculada ao Ministério está a Empresa Brasileira de
RadiodifusãolRadiobrás, a cujo encargo está, entre outras,
a atribuição de implantar e operar os serviços de radio
difusão do Governo Federal.

Constituída em 1976, sua criação objetivou a coorde
nação, sob um único Ministério, das atividades de radio
difusão oficial.

Relevante é o papel que desempenha na Amazônia,
através de emissoras que cumprem função integradora,
utilizando programas de natureza edu~ativo-cultural, vol
tados principalmente para a preservaçao dos valores re
gionais.

Cabe, também, à Radiobrás a transmissão de progra
mação internacional, em vários idiomas, divulgando a ima
gem do País no exterior.

Nobres Constituintes, para lhe conferir destaque espe
cial, deixei para enfocar quase ao fim de minha explanação
a política industrial e tecnológica implantada pelo Ministé
rio e os resultados dela advindos.

Em verdade, o Código Brasileiro de Telecomunicações
já estabelecia a necessidade de o setor dispor de parque
fabril capaz de suprir, com produtos elaborados sob con
cepção tecnológica nacional, a implantação de seus siste
mas de telecomunicações.

Assim, sempre esteve presente, em sucessivas adminis
trações, a preocupação de fomentar a geração local dos
produtos utilizados pelo setor.

Contudo, foi em 1978 que se fixaram os objetivos bá
sicos que deveriam presidir o rumo da politica industrial.
São eles:

a) fabricação, no País, da virtual totalidade
dos insumos necessários ao Sistema Nacional de
Telecomunicações, por indústrias controladas por
capital brasileiro;

b) maximização do índice de nacionalização
desses produtos;

c) incorporação da tecnologia de produtos e
equipamentos fabricados localmente, com apoio em
tecnologia externa, bem como desenvolvimento, no
País, da tecnologia de produtos necessários ao Sis
tema Nacional de Telecomunicações.

Bastante adiantado já está o setor no atendimento a
tais exigências. Superando a fase pioneira da importação
pura e simples e passando pela nacionalização de equipa
mentos e insumos, com a correspondente adaptação ao
mercado, o setor agora se dedica à condução da etapa mais
importante: a da pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos.

Conduta lúcida foi adotada com relação às multína
cionais, que aqui estavam instaladas ou, que vieram a ins
talar-se; incentivou-se sua associação a empresas nacio
nais, desde que o poder de decisão se mantivesse em mãos
de empresário brasileiro.

A instituição deste princípio acelerou consideravelmen
te a expansão da indústria, que assim pôde dispor do apor
te do capital livre de obrigações do parceiro estrangeiro,
ao mesmo tempo em que se beneficiou dos resultados da
transferência de tecnologia, este um compromisso esta
belecido como essencial para viabilizar-se qualquer asso
ciação pretendida.

Graças à indução à nacionalização das empresas es
trangeiras aqui existentes, muitas indústrias de grande
porte passaram ao efetivo controle de empresários brasi
leiros e são elas, juntamente com outras aqui nascidas,
que garantem a quase totalidade do suprimento do merca
do setorial, reduzindo drasticamente o dispêndio de divi
sas com importação.

O estabelecimento de mecanismos estimuladores per
mitiu, também, o surgimento e o crescimento de peque
nas, médias e grandes empresas, de capital e formação
exclusivamente nacional, cuja produção é quase inteira
mente absorvida pelos projetos de expansão setorial.

Já se exportam equipamentos para diversos países da
África e América Latina, muitas vezes integrando pacotes
que abrangem também o segmento de serviços.

Vários são os produtos de tecnologia de ponta incluí
dos em tais exportações como centrais telefônicas, inclu
sive digitais, sistemas de transmissão, cabos de fibras óti
cas e estações terrenas para comunicações por satélites.
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No período 85/87, os contratos para exportação, já
firmados ou em fase final de negociação, representam
quatrocentos e vinte milhões de dólares.

Contudo, o que mais vale enfatizar, no segmento in
dustrial, é a atenção que o setor dispensa às atividades de
pesquisa e desenvolvimento, essenciais ao processo de ca
pacitação tecnológica.

Para realizá-las, criou o Ministério o Centro de Pes
quisas e Desenvolvimento de Campinas, incluído na estru
tura da Telebrás, estimulando-o a interagir permanentemen
te com a indústria e a universidade, ao longo dos projetos
por ele desenvolvidos.

Para cumprir seus compromissos, dispõe no corrente
ano de 1 milhão e quinhentos mil cruzados, o que repre
senta 2,5% da receita líquida do Sistema Telebrás, parâ
metro anualmente reiterado.

Vários e igualmente expressivos são os projetos ora
conduzidos pelo CPqD, envolvendo comutação eletrônica,
comunicação por satélite, comunicação de dados, desen
volvimento de redes, transmissão digital, comunicações
óticas e componentes e materiais.

No terreno da míeroeletrõníca, por sua importância
erescente na moderna tecnologia de telecomunicações, o
Ministério determinou ao CPqD o desenvolvimento priori
tário de projetos específicos, como forma de assegurar ca
pacidade estratégica ao setor, sobretudo na difusão dos
ehips.

l!'J amplo, portanto, o engajamento do centro e, em 10
anos de existência, desenvolveu produtos já com presença
no mercado, dos quais são exemplos, entre outros, as an
tenas parabólíeas, equipamentos multiplex telegraficos e
de voz, centrais telefônicas digitais da família trõpíco,
fibras óticas, circuitos microeletrônicos, telefone modelo
brasíleíro, eoneentradores digitais, e estações terrenas pa
ra comunicações por satélite.

Por tudo isto que relatei, consídero amplamente vito
riosa a política industrial e tecnológica conduzida pelo
ministério, sem paralelo em outros setores de atividades
no País.

Nosso parque fabril dispõe de mais de 150empresas em
atividade, das quais as 70 maiores já acusam um fatura
mento anual de 1 bilhão de dólares, somente no atendi
mento ao Sistema Telebrás, além de disporem de um
patrimônio líquido de 400 milhões de dólares.

Nossa indústria, cuja capacidade de produção já é de
2 bilhões de dólares, fornece a quase totalidade dos pro
dutos requeridos pelo setor, com índice de nacionalização
de 90 a 95%, além de empregar 55.000 pessoas, das quais
3.000 de nível superior.

Nobr-es constituintes, apresentei a V. Ex.as os funda
mentos que nortearam a implantação do sistema de comu
nicações hoje disponível no País, alinhando os resultados
daí advindos e revelando, por igual, alguns problemas com
que nos defrontamos presentemente e cuja superação é
tarefa intransferível da própria administração.

Aliás, foi estribado nesta premissa e contando com a
inestimável 'criatividade do setor, que pudemos atingir sig
nificativas metas, em 2 anos de administração, 'Como
citarei:

1) instalamos mais de 400 mil novos terminais em
1986; destes, 85 míl 'Já em tecnologia digital;'

2) as densidade telefônica do País está em torno de
nove telefones por 100 habitantes (quando assumi o minis
térió, estávamos com 8,2). A meta para o ano 2000 é de
13,3 telefones por -100 habitantes;

. 3) telefones públicos: passamos de 92,4 mil para 149
~il "n,<?s'1ÍrUmos 24 meses, dentro do programa de popula
l'~zação 40 telefone; ,

4) mais 1.933 localidades ganharam serviço telefô
nico;

5) o DDP e Q DDI foram implantados em mais 400
cidades; -

6) instalamos 13.600 terminais de telex;
7) promovemos a redução de tarifas em horários eS'Pe

cíaís, -' idéia nossa - sendo 75% após as 23 horas e
50% - que já existiam - entre 20 e 23 horas.

Assim, atraíndo mais usuários aos serviços, em horá
rios tardios, buscamos descongestionar o tráfego.

Prceuteí também expressar nossos compromissos com
o futuro, apresentando 0{3 principais programas e proje
tos em curso no ministério.

Almejaría que as colocações aqui feitas tenham sido
surícíentes para transferir a V. Ex.as uma noção correta
sobre o Ministério das Oomunicàções e a relevância das
at!,iqttições 'a elé eonrerídas. .

Convém, contudo, referir que tudo que foi realizado
pelo setor, em pouco mais de duas décadas, se deveu ao
modelo adotado para as comunicações no País e ao esforço
~ à criatividade de quantosse empenharam - o que agra
deço - por tomâ-Io realidade. "

Considero por igual importante reafirmar o acerto da
política índustríal vigente, que ~e implantou sem sobrecar
regar a balança Comercial e estimulando associações que
possam atrair ô investimento estrangeiro, desde que, na
constituição das mesmas, seja sempre resguardado, atra
v-és' do controle do capital, o poder decisório em mãos de
hr~sileiros.., '

Nossa política, casando-se com os grandes objetivos
nacíonaís, príoríza, contudo, o fortalecímentc crescente da
tecnología gerada no páis, introduzindo, em benefício dela,
critérios de pretereneíalldade para a aquisição de equipa
mentos destinados ao sistema nacional de telecomuni-
caçõ~s. .

Tal respaldo, inserido como forma de incentivo à ca
pacítaçãq tecnológica, garantiu a crescente evolução de
nosso parque, com os resultados a que referi.

Nã'O obstante, considero inconveniente aos interesses
naeíonaís "o estabelecimento .de quaisquer privilégios ear
'tortaãs, que divorciem o Pais de um maior entrosamento
tecnológíco com as nações mais desenvolvidas.

Por pensar assim, manifesto a única preocupação que
tive ao tomar conhecimento da proposta de texto consti
tucional patrioticamente elaborada pela subcomissão de
Ciência e Tecnologia e da Comunicação.

A adoção, a nível 'constitucional, da reserva de mer
cado me parece poltícamente errada.

Entendo que a mesma, por ser medida limitadora da
livre concorrência no mercado, devía ter caráter - e efe
tivamente só pode ser assim - emínentemente transitó
rio, não cabendo, portanto, ser incluída no texto da Carta.
Magna.

Lei ordinária, como é evidente, poderá estabelecer a.
transitória reserva de mercado, quando necessário, além
da permanente proteção ao empresário brasileiro.

Acredito, com base no sucesso alcançado, que os proce
dimentos adotados pelo Ministério das Comunicações são
os que melhor se casam com a sagrada aspiração que ir
mana a todos os brasileiros, acima de credos e de Partidos
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Políticos: a de constituir-se um país verdadeiramente for
te e democrático, capacitado tecnologicamente a enfrentar
os desafias do futuro.

Sr. Presidente, peço desculpas a V. Ex.a se me excedi
em alguma parte do tempo, mas o meu desejo de colabo
rar com a Comissão que V. Ex.a. preside, bem como o de
poder contribuir, de uma forma ou de outra, com os Srs.
Constituintes, é maior que a limitação do tempo. Por isso,
vou me colocar à disposição de todos eles, se V. Ex.a. julgar
conveniente, nos debates, para o sesclarecimentos neces
sários não só sobre os problemas constituintes, como quais
quer problemas do Ministério. Estou em franca disposição
de debater para conseguir, quem sabe, a melhor solução
para o Brasil e, sobretudo, para os destinos da Assembléia
Nacional constituinte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Sr. Mi

nistro, esta Presidência agradece, em nome da Comissão,
pela substanciosa exposição sobre a filosofia e a operação
prática do Sistema de Comunicação no Brasil e, bem as
sim, sobre a política industrial e tecnológica conduzida
pelo Ministério.

A nossa expectativa é de que os debates que agora se
abrem possam complementar ainda mais a visão dos no
bres Srs. Constituintes e ajudar para a formação de um
juízo prático de valor a respeito das normas que haverão
de reger doravante, o nosso modelo 'de comunicações.

Vamos, portanto, abrir, neste instante, os debates.
Informamos que o nobre Sr. Relator terá preferência,

em tempo e na 'Ordem, sobre os demais Constituintes, na
forma que havíamos estabelecido, em que cada Consti
tuinte usará da palavra por 3 minutos, com direito a uma
réplica de mais 2. Fizemos alguns ajustes em relação ao
debate entre o Ministro e o Relator que terá 5 minutos
para suas indagações iniciais, e 7 minutos para resposta
do Ministro e o Sr. Relator terá 3 minutos para a réplica, e
4 minutos para a tréplica do Sr. Ministro. Em seguida,
chamaremos, pela ordem de inscrição, os nobres Srs. Cons
tituintes e O primeiro dos quais é o Constituinte Joaci
Góes.

Tem a palavra, pela ordem, o eminente Relator Artur
da Távola.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Sr. Presidente,
Sr. Ministro, Srs. Constituintes,

Sr. Ministro, os agradecimentos à presença de V. Ex.a.
Já foram f>81OOs em boa e oportuna palavra, pelo Presi
dente desta Comissão. Associo-me a eles, buscando trazer,
nas minhas questões, temas que interessam diretamente
ao debate que ora se trava, tanto na Supcomissão como na
Comissão. Preliminarmente, gostaria de fazer um apelo
público fi, V. Ex.a , na condição de Relator desta Comissão;
este apelo se dirige no sentido de que V. Ex.a., durante o
período em que a Assembléia Nacional Constituinte deli
bera sobre matéria de tal gravidade, como a da área das
Comunicações, e, em particular, sobre o difícil - por que
não dizê-lo - problema das concessões de serviços de
radiodifusão e teledifusão, gostaria de fazer esse apelo a
V. Ex.a., de Poder Legislativo para Poder Executivo, 'que
durante o período em que a Assembléia delibera sobre
essa matéria, V. Ex.a. e seu Ministério suspendessem, até
deliberação ulterior, a política de concessão de canais. O
motivo, Sr. Ministro, é que qualquer decisão nessa área
assume um compromisso por 10 anos e não seria lícito,
nesse momento em que 'O fim de uma ordem jurídica se
coaduna harmonicamente com o começo de uma nova
ordem jurídica, tivesse atos dessa durabilidade.

Feito o apelo, gostaria inicialmente de saber a opinião
de V. Ex.a sobre o que lhe parece o praZo ideal para con-

cessões, se 10 anos, se 15 anos, se mais ou menos. Vou
juntar as minhas perguntas para que eu fique dentro do
tempo, não invada o tempo dos Srs. Constituintes e V. Ex.a.
também, se preferir, responderá depois em seqüência. A
segunda pergunta refere-se a algo que está na pág. 16 do
depoimento de V. Ex.a. - aliás, brilhante - ao final,
quando diz:

"Aqui cabe enfatizar a importância de, no
atual estágio de desenvolvimento do Pais, preser
var o monopólio do Estado na área postal e tele
gráfica, através de lei específica, como ocorre pre
sentemente."

É uma definição do Ministério na direção do mono
pólio estatal. O anteprojeto aprovado na Subcomissão e
que, evidentemente, será objeto de discussão e debate 
daí a importância da opinião de V. Ex.a. - dispõe de ma
neira um pouco diversa no Parágrafo único do inciso lI!
do art. 12, embora por ali, compete à União explorar di
retamente ou mediante concessão, permissão ou autoriza
ção, os serviços de telecomunicações, diz o Parágrafo Uni
co:

"A lei disporá sobre o regime das empresas
prestadoras dos serviços públicos de telecomuni
cações e postais, estabelecendo tarifas que permi
tam a justa remuneração dos investimentos."

Este dispositivo, de certa forma, rompe o monopólio
estatal 'existente na área postal e telegráfica. Gostaria de
ter a opinião de V. Ex.a. entre o que me pareceu a expressa
no seu discurso e a que está cominada neste texto propos
to pelos srs, Constituintes à Comissão; seria a segunda
pergunta.

A terceira refere-se a como vê V. Ex.a. a experiência
da concessão de canais em outros países, que V. Ex.a co
nhece, e se considera que, no Brasil, se deva ter a con
cessão de canais exclusivamente como decisão do Poder
Executivo, ou se vê com bons olhos a integração Poder
Público e Poder Legislativo nessa matéria, ou passando
pelas duas instituições, ou integração, esta concentrada
num conselho que pudesse representar, além de Poder
Executivo e Poder Legislativ.o, as instituições da sociedade
civil. .

Finalmente, gostaria de saber de V. Ex.a, se acredita
que devam os Oonstituintes colocar como disposição da
Nação, nesse momento em que ela se reconstttuí, em vista
de um novo pacto sócio-político, mais ênfase ou menos
ênfase na destinação prioritáriamente cultural e educati
va dos meios de comunicação. Esta tem sido uma
preocupação de muitos Srs. Constituintes e, como V. Ex.a.
é também um homem partidário, como V. Ex.a. participa
de um Partido que tem eminentes membros na Comissão,
e que seguramente serão sensíveis, bem como outros, às
idéias de V. Ex.a, e como é importante que esses membros
ligados ao Partido de V. Ex.a. e a outros Partidos conheçam
em profundidade o pensamento de V. Ex.a, deixo essas
perguntas, partindo do princípio el·o aue elas, mais ou
menos, concentram o que, na condição de Relator, na
cerca de l.UOO emendas já recebidas na 8.a Comissão, no
caso da Comunicação, configuram as principais preocupa
ções dos Srs. Constituintes.

Agradeço desde já a V. Ex.a, as explicações que der.
O 8R. MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio

Carlos Magalhães) ~ .Nobre e competente Constituin
te Artur da Távoia, tão competente que, como Relator, já
procura fazer proselitismo das suas idéias, antes mesmo
de fazer o seu r-elatório, o que é unia demonstração a mais
da inteligência de V. Ex.a, da capacidade de convenci-
mento. . ~ .
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o SR RELATOR (Artur da Távola - V. Ex.a permita
me? E estou fazendo ~ltt1smo das idéias de V. 'Ex.a

O SR. MINLSTRO DAS OOMUNIOAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães ) - Não. V. Ex.a faz um apelo que,
inicialmente, acredito que não seja meu, mas de qualquer
maneira sendo feito por V. Ex.a, é sempre bem recebído,
mesmo para discordar. V. Ex.a me diz: "preliminarmer:te,
faço um apelo público em relação às _concessoes,.no s~ntIdo
de suspender a política de concessao de canais exísten
te na legislação vigente". Não me parece adequado ~ue
a Assembléia Nacional Constituinte, ao se reunIr, queira
evidentemente não só descumprir a Constituição em vigor,
,8 muito mais, derrogar as leis sxístentes, Como o Co:r;
gresso Nacional está em pleno funcionamento, podería
estar mais -8 depende da vontade dos Srs. estar ou n:;t0,
cabe a V. Ex.as modificar a legislação, e nao a_ mim
atender a um apelo pessoal de V. Ex.11., que pode nao re
presentar a vontade do Congresso Nacional; pode repre
sentar parte do Congresso Nacional, ~as pode não !epre
sentar todo ele. Conseqüentemente, não so como ~mIst~o
não tenho forças para tanto, como também seria _m3;Is
do que autorítárlo eu respon~er a V. ~x.a que nao la
cumprir uma lei vigente. Isso e, para mim, pratícamente
impossível. E passo a palavra a V. Ex.a, n? sentido de
apresentar um projeto no Congresso, que e quem po~e
modificar. Se V. Ex.a tiver êxito, evidentemente que ~os
vamos cumprir, com o maior carjnho, as deter:~J.lnaçoes
do Congresso Nacional, no caso nao da Asserr:~leIa Cons:
tituinte mas do Congresso Nacional. V. Ex.a ja está aqui
no pariamento há alguns meses e já poderia ter apre
sentado esse projeto. E se o tivesse apresentado, quem
sabe, poderia ter logrado êxito. De qualquer forma, passo
a idéia a V. Ex.a, já que V. Ex.a me fez ut:r; apelo, eu
respondo com um outro; faça V. Ex.a um proJeto par~ o
submeter a seus colegas do Congresso NaCIOnal. Acredito
que V. Ex.a, com essa capacidade de persuasão que tem
e com os méritos que possui, eertamente VaI alcançar
êxito na sua pretensão. Eu desejo apenas que V; Ex.a
tenha esse poder de convencimento, para que 12-0s, do
Executivo, possamos cumprir sempre ,!ts legislaçoes em
vigor. Descumpri-las, evidentemente, nao podemos.

V. Ex.a me pergunta qual é o prazo id~al para con
cessões e, logo após', pratícamence, me convI9-a a um d~
bate sobre a legislação comparada de eoncessoes de canais
de televísão. O prazo ideal vai depender de cada uma das
pessoas. V. Ex.a sabe que é difícil. Não encontramos, desde
a Austrália o Canadá, 08 Estados Unidos, a Espanha,
Fr.ança, tndl.a, Itália, Japão, República Federativ,a ~a Al~
manha, nenhum prazo coincidente. Te~ho ~ legl3laça;o
aqui e posso dá-la a V. Ex.a. :É: Ulll;a leg1Slaçao das ~alS
variadas possíveis, vai de um are vínte an~. Consequen
temente o pl'azo de 10 a 15 anos, como fOl colocado no
substitutivo na minha opinião, é oxtremamence razoável,
na medida :em que, também, a colocação hoje ~o uso d~
concessões leva a inv,estimentos. Caso eontrárío, se n~o

levasse a investimentos que a iniciatíva privada. f.az, na?
teria sentido que isso fosse irealizado, porque seria de ma
qualidade. E a pessoa que faz o investimento para apre
sentar uma rádio ou televisão de boa qualidade, il;e;n que
ter - V. Ex.a certamente pensa como eu - um nível ~e
prazo que dê para não firacassar o seu projeto, ou então
não ser renovada a SU3J concessão por falta de cumpri
mento de dispositivos legais, uma vez que não teve a 3Jpa
relhagem correta. Então, o prazo ídsal eu diria que é_ o
constante do substitutivo apresentado pela SubcomlSSJao.

V. Ex. certamente tem o mesmo pensamento que eu
tenho - não temos divergência. Ao contrário, estamos
de pleno acordo - no monopólio estatal dos correios, e
teme pelo parágrafo üníco do substitutivo. Mas, quando

nós não lemos todos os ·artigos 'e parágrafos, às vezes,
incorremos em algumas falhas. E V. Ex.a agora Incorreu
em uma, quando o art. 12, § 3.0, pág. 6, do substitutivo
apresentado pela Subcomissão dispõe: "Manter o correio
nacional, o serviço postal e o serviço de telegrama". Man
tê-los nas atuais condíções, V. Ex.a tem razão. Há uma
gama de empresas estrangeiras que querem quebrar o
monopólio estatal dos correios, quando se, propõem efetuar
o transporte de malotes, que é a parte mais rentável do
correío, quando há outras partes mais dífíeeís que são
deficitárias e que são compensadas, justamente, por al
gumas das áreas como a do malote; existem firmas es
trangeiras que insistem, e que nos dão um grande tra
oaího através da Policia Federal para impedir, em que
brar o monopólio dos malotes. Então, 'estamos de pleno
acordo quanto a esse ponto e não há por que divergir
mos. Se V. Ex.a quíser uma maior clareza quanco a esse
ponto, não tenho dúvidas que vai propor, e que a sua
proposta vai ser aceita com entusiasmo pela Comissão.
V. Ex.a tem a capacidade para isso.

Sobre a legislação da concessão de canais em outros
países, eu díría a V. Ex.a que há formas as mais variadas
e que os países estão evoluindo. A França é um exemplo
- V. Ex.a tem acompanhado e sabe dísso. A França tinha
dois canais para iniciativa privada e três para uso exclu
sivo do poder público. Desses, ela já abriu mão do 'I'F-l.
Houve uma concorrência, recentemente, e foram vendidos
50% da sua parte acionária por 500 milhões de dóla'res e
um grupo de empreiteiros ligado aJO setor, que é, inclusive,
aquele que '8S!~á construindo o túnel sob o canal da Man
cha, que fez o aeroporto Charles De GauHe, venceu a eon
corrêncía contra um 'grupo misto :de ingleses, aos quais
também era permitido concorrer, contanto que tivessem
apenas 25%. De modo que a legislação é muito variada.
Entendo que o nosso modelo, com ligeiras modificações,
que V. Ex.a inclusive sugeriu e que provavelmente serão
aceitas, é muito bom, sendo que, no substitutivo, eu até
não encendo como se quer fazer isso. Na França, por
'exemplo, há até magistrados participando desse conselho.
Mas um 'conselho como o que foi apresentado no substi
tutivo, no parece'!' original da Relatora, não existe em
parte nenhuma do mundo, desde a Rússia até a índia..
Na França, há dois da Câmara 'e dois do Senado no Con
selho; no CNFL, há dois do Senado, dois da Assembléía,
dois magistrados, sendo que um do Tribunal de Contas da
União e um da radíodífusâo. Então, são 12 membros dos
mais variados, mas não como foi feico aqui, que é real
mente original em todo o mundo. De modo que acredito
que o que se apresentou, ad referendum do Oongresso
Nacional, quando a oomíssão de 'Comunicação vai opínar
no ato do Executivo, que só terá 'efeito se for consagrado
pelo Congresso, nunca um Poder poderia fícar mais forte
do que o Legislativo como soa no substitutivo vencedor
da SUbcomissão.

Quanto a dar mais ênfase na díscussão cultural-edu
cativa, concordo Inteiramente com V. Ex.a, a despeito das
televisões educativas, muitas vezes, não estarem fazendo
isso e estarem distorcidas. Isso é culpa não apenas do
!Poder Executivo, mas também da má utilização desses
meios. Acredito até que não só as educativas deveriam
participar desses programas cultural-educativos, como
'quer V. Ex.a As próprias ltelevisões privadas deveriam par
ticipar com êxito, e muitas delas até já participam atra
v-és. de fundações ete., para que se dífundíssem mais a
cultura -e a educação naeíonaís, ooncordsmos plenamente
quanto ao último item e peço perdão a V. Ex.a se não
respondi tudo como V. Ex.a deseja, mas não quero ultra
passar o -tempo, porque o Presidente está me olhando
realmente "como quem manda parar.
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o SR.. PRESIDENTE (Marcondes G3Jdelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a pela sua compreensão, Sr. Ministro.
Com a palavra o nobre Relator para a sua replica por
três minutos.

O SR. RELATOR (Artur da; Távola) - Sr. Ministro,
sem nenhum intento polêmico, sou obrigado a voltar ao
início da minha fala, do meu apelo público a V. Ex.a Estou
buscando uma forma realmente não polêmica, que me
parece digna dos mais altos ;propósitos, dos quais V. Ex.a,
como os Srs Oonstítuíntes, estão imbuídos ;por certo.

Este é um momento constituinte, é um momenco ori
ginal do ponto de vista de formador de direitos, e não é o
momento de competência. A COnstituição não se aplica o
princípio da competência legal porque ela é, por definição,
um poder que se instaura do qual se gera o dlreíto,

O apelo que fiz a V. Ex.a foi no sentido de que o Exe
cutivo e o LegislaJtivo, neste Instante difícil na vida bra
sileira, podem e devem operar conjuntamente no sentido
da construção de uma nova Nação. Não fiz um apelo de
antagonismo, fiz um ,apelo de integração. V. Ex.1I. há de
convir que nesta matéria de alta. delicadeza do 'ponto de
vista da legislação, qualquer decisão tomada neste mo
mento, poderá inviabilizar por 15 anos de prevalecer o
seu ponto de vista de que esse seria o rtempo ideal das
concessões, os efeitos da decisão da Assembléia Nacional
Constituinte.

Este é um apelo ao senso jurídico que V. Ex.a possui,
é um aveIo ao sentido mais alto de compreensão, inte
gração e co...participação de poderes Legislativo e Exe
cutivo, corno cabe nos princípios democráticos da inde
pendência 'e da harmonia dos poderes. Esota é uma ma
téria complexa; tenho a impressão de que daria, não
apenas V. Ex.a., mas, ao Governo, que nesta Casa tem
maioria de votos, que nesta Oasa é apoiado pelos dois
maiores Partidos com assento aqui, uma oportunidade de
um grande gesto de isenção.

O apelo estava montado nesta direção, ao alto espíríto
público de V. Ex.a e ao sentido maior das relações entre
o iPoder Legislativo e o Poder Executivo.

Isto posto, agradeço muíco as respostas dadas, apenas,
se V. Ex.a permitisse, lhe faria duas outras perguntas por
que acho que são matérias de muita discussão na Comis
são e é importante que nós a debatamos.

A primeira delas ainda se refere ao parágrafo único
citado, no caso das 'concessões, no qual a renovação das
concessões, por esse parágrafo único aprovado, só poderá
ser feita pelo poder Judiciário. EElsa é uma matéria curiosa.
O Poder Executivo é quem autoriza as concessões mas,
pelo parágrafo único, será o Poder Judiciário quem auto
rizará a renovação.

Existe um princípio demoerásíco muito interessante,
com o qual acredito que a maioria dos Constituintes este
j:am de acordo, de que as cassações, se for o caso, cassa
ções ,por descumprimento de lei, caibam a sentença judi
cial; agora, a renovação ao Poder Judiciário parece estra
nho para alguns Sra. COnstituintes e parece o melhor
caminho para outros.

Os Constituintes que estranham esse dispositivo dizem
que essa é uma forma de perenísaz as concessões: os
Constituintes que o defendem consideram que essa é a
forma Ideal,

Como no volume das perguntas não deu para V. EX,a
responder aquela que se referia, se considera que apenas
o Poder Executivo deve deliberar nessa matéria ou se
ela deve ser comum ao Poder Executivo e ao Poder Legis-

lativo, repito a primeira parte da pergunta, inserindo
também a segunda: se aeredíta V. Ex.a que a renovação
das concessões deva provir díretamento do Poder Judi
ciário e, na hipótese de não provir do Poder Judiciário,
de quem deve provir?

Agradeço uma vez mais a atenção e a gentileza com
que V. Ex.a me atendeu.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Meu caro COnstituinte Artur da
Távola, permite que assim me dirija a V. Ex.a para res
ponder ponto por ponto dessa réplica inteligente e aten
ciosa.

O que disse a V. Ex.a é que existindo a legislação
nós não poderíamos descumprir, mas V. Ex.a faz um apelo
de integração. Vou levar o seu apelo aos órgãos do Exe
cutivo responsáveís e, às autoridades: maiores da Repú
blica para ver se posso responder positivamente a sua
pergunta. Não tenho poderes para responder essa per
gunta de que descumpriremos a leí e pararemos hoje de
fazer a concessão a não ser, evidentemente, por um ato
do Governo.

lIevarei o apelo de V. Ex.a com o carinho que as
nossas observações merecem, Vou estudar e responder a
V. Ex.a 'em tempo hábil.

V. Ex.a diz que não respondi se o Legislativo deveria
participar. Há um equívoco. Respondi, sim. Na medida em
que digo que o substitutivo coloca o Legislativo com muito
mais força para a decisão, nós damos a concessão e ela
só será válida se o Congresso aprovar. :Ir: óbvio que o
Legislativo está participando ativamente, como não par
ticiparia se fosse uma Comissão a ele estranha e em que
ele fosse mínorítárío, como a apresentada ;pela nobre Re
latora.

Logo, há um equívoco, Equívoco maior, entretanto,
meu querido Cons,tituinte, V. Ex.a cometeu quando eu digo
que o Judiciário é que vai renovar. Não é isso que está
no substitutivo, ao contrário, elas seriam renovadas e só
poderiam ser cassadas. Aí é outro ponto, não é o poder
de renovar, porque sería um aosurdo o JudLciário estar
renovando concessões que foram dadas pelo E:x;ecutivo e
referendadas pelo Legislativo.

Então, no parágrafo único, vou ler e V. Ex.a vai me
dar razão, tenho certeza, porque V. Ex.a é homem racional
e, sobretudo, muito inteligente.

Vejamos:
"Parágrafo único. As concessões, autorizações

ou permissões serão por 15 anos e só poderão ser
suspensas, não renovadas ou cassadas por sen
tença fundada no Poder Judiciário."

Aí, sim, é a defesa que tem o poíítíeo que hoje é
minoritário, ou que hoje é majoritário e amanhã poderá
ser minoritário, de não ter o díserícíonarísmo dos par
tidos decidindo a sua sorte e, às vezes, 'até a vid;a do seu
empreendimento. Oonseqüentemente, foi no sentido de
dar força à decisão anteriormente do Legislativo combi
nado com o Executivo, que só para cassar o POder Ju
diciário fará.

Vê assim V. Ex.a que houve- um ligeiro equívoco de
sua parte, que é perfeitamente natural para quem está
trabalhando quase vinte horas por dia como V. Ex.a, para
dar ao Pais o que ele merece,

O SR. CONSTITUINTE (Artur da Távola) - íPefiIIlite
V. Ex}' um aparte?

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Poís não.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Quando o tex
to legal diz, inclusive com essa redação curiosa, que elas
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poderão ser não renovadas, isto quer dízer que elas só não
serão renovadas por sentença fundada no !Poder Judiciá
río,

Então, se o Poder Executivo não as renovar, apenas
a sentença judicial é que poderia determiná-lo.

T·enho a ímpressão que V. Ex.a deveria considerar
que, apesar do meu cansaço como Relator, não estou
afastado da interpretação estrita do texto da lei. Elas
poderão ser suspensas, não renovadas ou cassadas por
sentença fundada no Poder Judiciário, ou seja, só o Po,",:
der Judiciário poderá não renovâ-Ias, o que vale di:rer,
por conseqüência, que apenas o Poder Judiciário acaba,
em última Instâncía, decidindo esta matéria, data. venia
de V. Ex.a

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Confesso 'a V. Ex.a que, por mais
apreço qU'3 ele tenha, não po~o concordar com a
sua interpretacão. Realmente, nao posso 'Concordar e
V. Ex.a, certamente, vai concordar com~g? quando aten
tamente examinar o texto do seu relatório.

De modo que só lamento, resP3ito 00seu ponto de vista,
que não está de acordo com o texto que esta publicado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pas
samos agora à lista de inscrições, que conta até o pre
sente inomente com nove 8rs. Constituintes iniciando pelo
Constituinte Joaci Góes.

O Mesa pede que cada um dos inter.pelantes use este
ou aquele microfone, permanecendo em seu lugar, du
rante a resposta do MiniE,tro, para ter oport~dade para
uma .segunda indagação, caso julgue de seu interesse.

Concedo a palavra ao primeiro inscrito, o nobre, C<?llS
tituinte Joaci Góes, em seguida, ao nobre Constitull1te
Heraldo Tinoco.

S. Ex.~s terão, cada um, .três minutos p~a a primeira
formulação ,e depo's dois mínutos para réplica,

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, Sr. Ministro:

Entre as inúmeras queixas partidas _da. A~s~mbléia
Nacional Constituinte contra a inten:enç~o ílegítírna do
Poder Executivo, nos trabalhos constituclOnai~, :;~lta a
que circula contra a ação de V. Ex.a no Mil1lsteno das
Comunicações.

Como se tornou do conhecimento da Nação, no ínstan
te em que votávamos o Relatório na Subcomissao de
Ciência, Tecnologia e Comunicação. a íntervenção .de
V. Ex.a, publicamente dsnuncíada pela Relatora orístína
Tavares inclusive como o responsavel por um trabalho que
ela denóminou de corrupção, no sentido de mudar o voto
de Constituintes do PMDB que, para tanto, e segundo ela,
como um deles lhe declarou, teria recebido a promessa
de receber um canal de televisão.

, J!: claro que essas coisas não poderão .ser provadas,
assim tempestivamente, mesmo que se consíderasse a hí
pótese de que a acusação é verdadeira.
. Há no entanto, determinados episódios que, por serem
do conhecimento amplo da Nação e desta Assembléia ~a
cional Constituinte, e que dizem respeito a denúncías,
as mais amplas, de irregularidades que ocorrem no
âmbito desse Ministério, e que estão resultando, na
prática, no processo de instalação em curso, fato sem pr~
cedentes na história do País, de nada menos do que tres
Comissões Parlamentares de Inquérito destinadas, todas
as três a apurar irregularidades praticadas neste Ministé
río digo eu, esses fatos todos resultam por conferir cre
dibilidade a essa acusação de envolvimento de V. Ex.a. nos
trabalhos da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comu
nicação.

Uma, das três Comissões de Inquérito se destína a
apurar problema de exploração- de satélites, no âmbito do
Senado, uma outra na Câmara dos Deputados, com
o objetivo específico de apurar o caso NEC e uma
terceira destinada a apurar outras irregularidades, como,
por exemplo, a praticada na área das eonoessões em que
se, a nosso juízo, não houver uma contenção do Ministério,
nada praticamente sobrará na fase que se inicia com a
promulgação da nova Constituição uma vez que, como é
o caso da Bahia, V. Ex.a tem sido de uma prodigalidade
ímpar na outorga de concessões, tendo ocorrido, na sua
gestão, dezenas de concessões, todas elas, sem uma exce
ção sequer, destinada a correligionários seus.

A questão principal, nesta discussão toda, residiu pre
cisamente no exame e na discussão do exame do Oonselho
de Comunicação Social.

Aqueles que se debruçaram sobre a composição do
Conselho imaginaram, naturalmente, que havia questão
ideológica em jogo, tendo em vista a circunstância de ser
V. Ex.a, como é notório, um dos líderes mais importantes
da extrema direita no Brasil, mas chegamos à conclusão
que esta não poderia ser a questão que estava em jogo;
a questão, segundo é o sentimento predominante em deter
rnínado segmento dessa Assembléia Nacional Constituinte,
é que o Poder Legislativo emergirá robustecido e enrique
cido nas suas atribuições, no bojo da sua Constituição, e
que para cumprir o seu papel ele não pode dispensar a
assessoria de organismos institucionais que o instrumen
tem na apreciação de matéria a mais diversificada e da
maior gravidade.

Concluirei, Sr. Presidente, pedindo a V. Ex.a que use
um pouco da magnanimidade com que se comportou .quan
do falou o Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Esta
Presidência já está usando de magnanimidade, já deixou
V. Ex.a ultrapassar, em dois minutos, o seu tempo.

Este zelo pelo tempo é pela preservação do direito
dos demais Oonstítuíntes, São 10 inscritos, até agora, ou
seja, 130 minutos, velo menos, de debate,

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Atendendo a
esta observação de V. Ex.a eu já concluo, formulando a
seguinte questão ào Ministro: se é verdade, como pessoas
alegam, que o seu esforço não tendo cunho ideológico, em
derrubar Conselho de Comunicações, teria o propósito de
evitar que o Congresso ficasse instrumentado para, apu
rando as irregularidades que se realizam no âmbito do
Ministério das Comunicações, ficasse a Nação de tal sorte
admoestada, que nem mesmo, isso é o que se propalá, o
todo poderoso Dr. Roberto Marinho, detentor de uma for
ça que é a maior força desta República, nem mesmo ele,
que é o ponto de sustentação de V. Ex.a , poderia assegurar
a sua presença à frente do Ministério.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio Caro
los Magalhães) - Sr. Presidente, não é preciso ser polí
tico para ver como as pessoas transportam, para o âmbito
desta Casa, aspectos pessoais, que pessoalmente deveriam
ser resolvidos e que, infelizmente, não o são porque este
não é o teatro para tal, porque existem outros pontos,
mas as pessoas não procuram os pontos devidos, e trazem
para aqui problemas pessoais de uma maneira que não
posso qualificar porque, antes de vir para aqui, lendo um
dos Salmos, observei que a provocação só deve ser aceita
quando o provocante o merecer. Não é o caso.

Inúmeras queixas, disse o Constituinte, de intervenções
ilegítimas do Poder Executivo, e aí ele foi generoso com
a Constituinte Cristina Tavares, fugindo de assumir a
~irmativil: "segundo disse a Constituinte Cristina Tava
res" ... "Corrupção, que foi concedido um canal de TV."
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É uma falta de respeito não ao Ministério, mas aos
'Constituintes que compõem a Subcomissão que não podem
-estar passíveis de acusações como esta! (Palmas.)

"Não poderão ser provadas". Afirma que as acusa
-cões não poderão ser provadas! Existe maior leviandade
do que alguém, aqui chegar, acusar e dizer que não pode
provar]?

Oh Deus! Perdoai! Disse que existem três CPI, e
-que é que há que essas CPI não funcionam? Estou .d~ido

para participar da CPI, tenho muita vontade de partàeípar
para esclarecer, para que muita gente boa, que assina
.saber coisas, e muitas já foram ao meu gabmete para
dizer isso, que não conheciam a realidade do documento,
para que eu possa vir aqui, perante a Câmara, numa
.sessão Plenária, numa Sessão de oomíssão, numa sessão
de CPI, quantas façam, isto é um favor que se faz a au
toridade, quando a autoridade pode olhar de frente
erguida para qualquer brasileiro, principalmente para os
representantes do povo nesta Assembléia.

"Irregularidades no Ministério das Comunicações".
Não cita nenhuma! "Exploração de satélite". Não sei do
-que se trata, nenhuma das Comissões fala nis~o, ac~edito.

O caso da NEC. Se houver tempo, hoje, esta aqui para
se discutir esse assunto, principalmente com V. Ex.a,
porque eu trouxe a pasta da NEC e a pasta de V. Ex.a
também! Eu trouxe a pasta de V. Ex.a também! Que não
,é pequena: é grande! Eu trouxe a da NEC e a de V. Ex.a !

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Eu queria
que V. Ex.a lesse a minha pasta.

O MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio Carlos
Magalhães) - Só pedindo 24 horas de sessão sem in
terrupção, porque é muito grande.

Fala V. Ex.a no conceito de comunicação social e nas
concessões. Aí V. Ex.a pode ter razão de achar que o
critério é um ou é outro] V. Ex.a pode ter razão para
fazer isso, para chegar e achar que o critério mais certo
é o do Conselho, que o critério mais certo é outro.. Isso.é
um problema que nós, realmente, poderemos díseutír
nesta Comissão, porque é próprio para ela.

V. Ex.a me dá um título que eu não sabia, de Líder
da extrema-direita. Olha, eu não tenho isso não, não me
julgo da extrema-direita, agora, muitos colocam V. Ex.a
como líder do oportunismo em toda a sua vida.

V. Ex.a, ao final, cita o nome do Dr. Roberto Marinho,
inteiramente desnecessário. Quero dizer a V. Ex.a que sou
amigo, admirador do Dr, Roberto Marinho e acho que ele
realiza um dos melhores trabalhos, talvez no mundo, de
apresentar uma das melhores televisões que existem não
só no País, mas em todo o mundo: é o produto da compe
tência e do trabalho. Competência e trabalho que, quando
se unem, produzem alguma coisa. Ao contrário, quando
os espíritos destruidor e leviano se congregam, sempre dá
em alguma coisa de mal para o País.

De modo que o pouco tempo, que não quero ultra
passar, V. Ex.a, de fato, não colocou nenhuma questão
relativa ao âmbito desta Constituição, salvo a concessão
de canais e o critério para dá-los.

Quando V. Ex.a formalizar esse assunto, nós o dis
cutiremos com o maior prazer para mim, a despeito das
divergências que nos separam de modo irreparável.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Tem
a palavra o Constituinte Joaci Góes.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Ministro,
é absolutamente verdadeiro de que há obstáculos intrans
poníveis a nos separar, graças a Deus para mim, o que

só tem feito com que eu cresça no conceito da Bahia e no
conceito das pessoas de bem.

Eu, não obstante essas distâncias, assomei a esta
tribuna com o propósito de me comportar estritamente
nos termos regimentais. Mas, como eu não estou em jogo,
o meu passado não está em jogo - e sobre isso devo dizer
que mais do que nunca cabe a aplicação do arorísma de
que não me ofendem os que me julgam por si - eu sou
um homem modesto, e que se tem uma coisa de que pode
orgulhar-se é, precisamente, doesse passado. E, no que se
refere a V. Ex.a, há de ter sido, no seu elemento mais
negativo, o fato de que não me dobrei à sua prepotência,
ao seu autoritarismo, ao seu propósito público doe fechar
as minhas empresas todas, como a Bahia tem conhecimen
to, de não publicar e não deixar que se publicasse um
anúncio sequer no meu jornal, que apesar de todo o
dinheiro público que fomenta o jornal de V. Ex.a, tenho
uma tiragem algumas vezes maior do que o jornal
de V. Ex.a

Apesar de tudo isso, vim para cá e me comportei em
termos regimentais, porque se eu fosse me comportar em
termos pessoais, não estaria dispensando a V. Ex.a o
tratamento de Ministro. Estaria dizendo, como disse em
outras ocasiões mas este não é o Plenário próprio, qu-e
V. Ex.a pelos ~rimes que tem cometido contra o Brasil
e contl:a a Bahia, não deveria estar no Ministério, num
País sério, V. Ex.a haveria de estar na cadeia! Eu não
disse isso, aqui no Plenário da Constituinte. (O Sr. Pre
sidente faz soar a campaínha.)

E para concluir, Sr. Presidente, dizer a V. Ex.a que
não tenho carta de valente. Estou aqui porque esta é
minha Comissão. Sou membro da Comissão de Ciência,
Tecnologia e Comunicação, e V. Ex.a foi convidado para
comparecer. Mas se V. Ex.a quiser, outros pl-enários, outras
áreas ou situações, estou inteiramente à disposição para
me encontrar com V. Ex.a

O 8R. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - 81'S.
Constituintes, antes de devolver a palavra ao Ministro,
para sua tréplica, a Mesa chama a atenção desta
Comissão para o Regimento Comum, o art. 5.°, item VI.
"São atribuições do Presidente, além de outras conferidas
neste Regimento", item VI, "advertir o orador quando
este usar de expressões descorteses ou ínsultuosas, cas
sando-lhe a palavra em caso de reincidência".

Evidente que esse é o Regimento Comum da Assem
bléia, não é nem o conjunto de normas internas aqui,
desta Comissão.

Então, chamo a atenção para o respeito a este Regi
mento. Evidentemente a Mesa não queria ter o constran
gimento de interromper qualquer dos oradores, porque
é uma profissão de fé, nossa, o respeito absoluto e total
à livre manifestação do pensamento.

Mas, em atendimento ao preceito regimental, peço
aos 81'S. Constituintes, que quando usarem da palavra
tenham presente esse aspecto e essa possibilidade.

Concedo a palavra ao Sr. Ministro Antônio Carlos
Magalhães,

O MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio Carlos
Magalhães) - Sr. Presidente, V. Ex.a viu insultos e não
viu sequer idéias, mas isso é comum naqueles que quando
não têm razão, apelam para as ofensas. Se me partisse
de alguém que merecesse, que eu estaria na cadeia, eu
consideraria uma ofensa; não posso considerar, sobretudo
porque eu possuo 4 ou 5 discursos desse Sr. Constituinte
me colocando como o homem mais competente da Bahia em
todos os tempos. Estão aqui. Possuo também...
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o SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Não é
verdade! Eu nunca fui Constituinte. É a primeira vez que
sou Constituinte.

O MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio Carlos
Magalhães) - Não. V. Ex.a como empresário, inclusive
inaugurando o loteamento que V. Ex.a não cumpriu, na
Bahia, lá em frente à Avenida Magalhães Neto.

O SR. JOACI GóES - É. isso aí eu confesso. Real
mente houve uma fase. .. Houve quem dissesse que todo o
homem nasce bom, a sociedade o corrompe. A não ser que
V. Ex.a seja uma exceção a essa afirmação.

O SR. MINISTRO DAS COM'(i'NICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Uma fase muito longa, de mais de
15 anos, que V. Ex.a freqüentava, com assiduidade, não só
a minha casa como o Palácio.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Absolutamen
te! Pouco freqüentei o seu Palácio, COmo empresário, na
Bahia, e as pessoas não podem nascer inimigas. (O Sr. Pre
sidente faz soar a campainha.) Eu cometi com V. Ex.a o
mesmo equívoco de todos os seus aliados do passado, que
hoje se incorporaram do lado da verdade e da democra
cia e lhe aplicaram uma sova magnífica nas eleições de
15 de novembro passado.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Mas V. Ex.a ia tanto lá, que uma
vez que foi proibido, por um órgão de informação, protes
tei contra esse órgão de informação - e V. Ex.e. sabe
disso - e fi-lo convidado, apesar dessas inconveniências.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Aliás, não
compareci.

O SíR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A Mesa
não vai mais permitir esse pingue-pongue. Peço ao Sr. Mi
nistro que encerre as suas referências, se ainda as tiver ...

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Eu queria só
lembrar ao Sr. Ministro que eu não estou em julgamento.
Está em julgamento a ação dele no Ministério das Comu
nicações.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Sr. Presidente, em atenção a V. Ex.a
eu não vou sequer apontar 2 mil e 300 títulos, que trouxe,
de protesto.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Eu tive mais
de 10 mil títulos protestados na Bahia. porque a tanto me
levou a irresponsabilidade do Governador que fechou todas
as portas para o trabalho da minha empresa.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Nobre
Constituinte Joaci Góes ...

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Sr. Presidente, estou com a palavra
ou não estou?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
está com a palavra e peço que V. Ex.a conclua as suas
considerações e não conceda mais apartes, e determino...

O SR. MINISmO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Eu não estou concedendo, não! Es
tou sendo interrompido nas minhas respostas.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.
Constituintes, a Mesa não pretende assumir aqui o papel
de mestre-escola. Nós estamos Iídando com pessoas civili
zadas, que estão tratando de assuntos do mais elevado in
teresse deste Pais. Estamos discutindo matéria pertinente
à Assembléia Nacional Constituinte, à elaboração de um
novo texto que vai reger os destinos dos nossos filhos e
dos filhos dos nossos filhos.

A nossa esperança, a nossa expectativa é de que esse'
debate seja proveitoso, seja útil, como elemento formador
de juizos de valores para definições de interesse da Carta
Constitucional.

O que nós produzirmos aqui há de servir de espelho
para os outros Srs. Constituintes de outras Comissões que
não estão participando destes debates.

É importante que tenhamos, em mente, este fato, é
importante que tenhamos em mente este aspecto. A Mesa
também tem que prover o resguardo do interesse dos de
mais debatedores.

Temos inscritos, ainda nove, além do Constituinte'
.Toaci Góes, o que totaliza dez, até o momento, porque as
inscrições continuam abertas.

Se tudo correr a contento, pelo nosso cálculo, estipu
lamos um debate entre Parlamentar e Ministro da ordem
de 13 minutos, computando a formulação, a réplica, a tré
plica, etc.

Se tudo correr bem, sem interrupções, consumiríamos,
nessa operação, 130 minutos, afora o que já foi usado pelo
Ministro no seu tempo inicial e pelo Relator, de modo'
que teremos uma reunião alongada e, talvez não consi
gamos concluir dentro das três horas regimentais e tenha
mos que prorrogar a reunião e coisas dessa natureza.

Assim sendo, pedimos, encarecidamente, a cooperação
dos Srs. Parlamentares. Insisto neste ponto: não é nosso
papel ficar fazendo admoestações, ficar fazendo advertên
cias, isso não se coaduna com a nossa formação de políti
co, de parlamentar, de liberal e, muito menos, COm o de
Presidente da Mesa, encarregado, tão-somente, de dar
fluidez ao debate, permitindo que as coisas evoluam com
eficácia e que os supremos desígnios desta Constituição es
tejam embutidos nesse diálogo.

Assim, pedimos que compreendam as razões da nossa
fixação de tempo e de prazo, da não permissão de inter
rupções, de diálogos paralelos, de "pingue-pongue", de um
debate que, muitas vezes, foge ao escopo da reunião e que,
muitas vezes, foge ao âmbito do próprio Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte. É um apelo que
nós fazemos.

Fazemos um apelo, também, à serenidade dos ânimos;
fazemos anelo a esse espirito de cooperação reciproca; que
entendamôs que este é um processo a duas mãos, de parte
do expositor e de parte do interlocutor forçosamente um
lucro recíproco, que resulta benéfico, também, para o todo
da Assembléia Nacional Constituinte.

Pedimos, então, parcimônia, moderação, temperança,
para que possamos conduzir, adequadamente, os nossos
trabalhos. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Para
uma questão de ordem, o Constituinte Hermes Zaneti.

Por favor, eu pediria a cada um que sempre declinasse
o nome.

o SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Agra-de
ço a V. Ex.a.

O Exm.o Sr. Ministro das Comunicações é convidado
de V. Ex.a. A Comissão resolveu aceitar a indicação de
V. Ex.a para tê-lo aqui nesta manhã. .

Naquela oportunidade, eu adverti que considerava que
S. Ex.a não tinha nenhuma contribuição a trazer para o
processo de elaboração da Constituição do País.
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Vejo agora, Sr. Presidente, que aquela minha assertiva
confirma-se. No entanto, a minha questão de ordem é para
hipotecar solidariedade ao Presidente desta Comissão, que
foi desrespeitado na última intervenção do Sr. Ministro.

O Sr. Ministro gritou com o Presidente e quero, Sr.
.Presídente, dizer que não aceito, enquanto membro da
Comissão, o grito que o Sr. Ministro deu, aqui, para
V. Ex.a e reafirmo que o Regimento que V. Ex.a leu
para os membros desta Comissão deve ser lido, também,
para o nosso convidado.

Eu me atenho a estas palavras, Sr. Presidente, porque
aqui está o 8r. Ministro não por desejo meu, mas por
desejo de V. Ex.a e da maioria desta Comissão; está como
-eonvídado nosso e quero procurar manter, aqui, o equilí
brio necessário para que o trabalho possa ser desenvolvido.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Eu peço
.a V. Ex.a que conclua a sua questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Reafir
mando, a questão de ordem, é para que V. Ex.a aplique os
princípios do Regimento, não só aos membros ConstltulI:
tes da Comissão, mas, também, ao nosso eminente convi
dado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não há
questão de ordem a responder. O presidente não se sente
ofendido, nem considera que recebeu qualquer grito de
qualquer dos participantes, neste debate; a Mesa assistiu,
com preocupação, um entrevere, uma discussão acerba,
intensa, entre o Constituinte e o Ministro e, apenas, pediu
moderação a ambas as partes e, doravante, a todo o Ple
nário.

A palavra está com o Sr. Ministro, para concluir a sua
tréplica ao Constituinte Joaci Góes e, em seguida, chama
remos, pela ordem, o Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Presiden
te, uma questão de ordem? Uma questão de ordem funda
mental, inclusive, para que se alcance o objetivo propug
nado por V. Ex.a

O 8R. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
poderia citar o artigo do Regimento?

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - :Él precisa
mente isso. O Ministro vai concluir a sua exposição e eu
devo dizer a V. Ex.a que se o Ministro se mantiver na
posição de ofender o Constituinte, este arguírá o art. 55,
inciso VII, da Assembléia Nacional Constituinte, bem como
os do Senado, art. 16, íneíso V, letra a, e da Câmara, art.
93, VIII, que dizem que se o Parlamentar for veiculado de
modo a deixar dúvidas sobre o seu posicionamento, que
ele deve se expressar.

Queria, também, invocar aquela experiência que nós
dois vivemos, na grande democracia norte-americana, em
1962, no Plenário do Senado, quando o Presidente do Sena
do, falando para nós, foi interrompido por uma mulher
do povo, e essa mulher do povo pôde se expressar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Com a
palavra o Sr. Ministro Antônio Carlos Magalhães.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Sr. Presidente, quero primeiramen
te, dizer que jamais passaria pela minha cabeça ofender
a qualquer Parlamentar, até mesmo aos meus inimigos
pessoais, sobretudo a V. Ex.a, por quem tenho admiração
profunda, e até porque compreendo que um Ministro de
Estado não vem a uma Comissão para ofender a quem
quer que seja, principalmente aos Srs. Parlamentares.

Dito isso, dou como exemplo o debate que se travou
com o Constituinte Artur da Távola, inteiramente útil
para os esclarecimentos dos Srs. Parlamentares, na for
mação das suas opiniões.

Apenas revídeí ataques que me foram desferidos, in
justamente desferidos, mas que eu sabia que, inclusive, iria
recebê-los se aqui viesse. Mas era meu dever vir aqui, Sr.
Presidente, e vim cumprir o meu dever com esta Casa e
com a Assembléia Constituinte. Eu quero colaborar, como
o Constituinte Hermes Zaneti salientou, e quero, inclusive,
que, ao final deste debate, eu traga uma contribuição posi
tiva e não apenas ficar aqui em função de ódios, puros
ódios, que não constroem coisa nenhuma!

Quem odeia é escravo do outro que ele Odeia; os que
me odeiam são escravos meus, porque não conseguem se
desvincular da minha :pessoa. conseqüentemente, Sr. Pre
sidente, o que quero dizer a V. Ex.a - com a seriedade
com que costumo pautar os meus atos na vida pública - e
a todos os Srs. Constituintes, inclusive, até, ao que me
ofendeu, que o meu trabalho é 'Para contribuir e não para
criar polêmicas, porque os lugares não são próprios para
isto.

Assim, acho que está respondido e não há mais o que
responder em relação ao Constituinte que me interpelou.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra ao próximo orador, Constituinte Eraldo
Tinoco; em seguida, o Constituinte Mendes Ribeiro.

O Constituinte Eraldo Tinoco tem a palavra por três
minutos.

O 8R. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente S,r. Ministro Antônio Carlos Magalhães, Srs. Cons
tituintes membros desta Comissão e demais Constituintes
aqui presentes.

Não quero retornar ao debate anterior, até porque
acho, Sr. Ministro, que V. Ex.a, no seu zelo por estes tra
balhos, para permitir a continuação deste debate e :para
cumprir a finalidade do 'Convite que nos honrou em aten
der, não respondeu às agressões recebidas. V. Ex.a fez
muito bem, porque toda a Bahia conhece os métodos uti
lizados por algumas pessoas, que sempre procuram se
aproveitar, de determinadas situações, para aparecer pe
rante o seu eleitorado, aqueles que, até equivocadamente,
atenderam aos seus apelos eleitorais.

Vou passar objetivamente à questão, porque desejo
ouvir a opinião de V. Ex.a

Como Relator da Subcomissão da Família, do Menor e
do Idoso, tive o cuidado de examinar as sugestões enca
minhadas pela população brasileira. Houve um estímulo
do Congresso Nacional para que as pessoas se dirigissem à
Constituinte, oferecendo suas sugestões e colocando suas
preocupações.

Com relação a essa Subcomissão, foram nada menos
do que 12 mil e 500 brasileiros que se dirigiram através
de cartas, telegramas e outros meios de comunicação, para
expressarem as suas preocupações. Uma delas, que aflorou
com muita nitidez, conforme está mencionado no Relató
rio, inclusive com a demonstração estatística, se referia ao
problema dos meios de comunicação no que diz respeito à
interferência que eles têm nos lares, como a utilizam
programações em horários acessíveis principalmente a
crianças e adolescentes, usando uma linguagem totalmen
te inadequada para essa faixa etária.

Mesmo sabendo que esse tema, da censura, não cabe
'ao Mini,stérío das Comunicações; mesmo sabendo das
preocupações que esta Comissão tem tido com o problema
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quando trata da área cultural, gostaria de saber de
V. Ex.as como esse Ministério, que tem o papel de zelar e
de acompanhar a programação das emissoras, vê essa
questão de programações inadequadas a um horário que,
normalmente, é acessível a crianças e adolescentes?

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES ANTõ"t\TIO
CARLOS MAGALHAES - V. Ex.a, Constituinte Eraldo
Tinoco, com a propriedade de sempre e com a competên
cia que lhe é própria, e sendo Relator da Subcomissão de
Família, Menor e Idoso, em verdade tem, até pela sua
postura, uma posição extremamente útil em defesa da so
ciedade.

Conseqüentemente, não nos pertence a fixação desses
horários e muito menos qualquer providência junto a es
sas emissoras, cabendo-a, sim, ao Ministério da Justiça.

Isso tem motivado muitas conversas entre nossos ór
gãos, para que haja, realmente, uma segurança em maté
ria de comunicações fora dos horários apropriados.

V. Ex.a tem absoluta razão. IDm pais democrático como
os Estados Unidos, por exemplo, isso não acontece. Há uma
liberdade completa para os noticiários, para as apresen
tações de novelas, etc. Entretanto, quanto a essa parte
que possa ser qualificada de atentatória à moral e ao
público há um extremo zelo por parte da população norte
americána e dos órgãos encarregados de fiscalizar as
rádios e televisões, no sentido de impedi-la.

Realmente, precisaríamos ter um entrosamento mais
perfeito entre o Ministério da Justiça e o das Comunica
ções, para evitarmos alguns atentados ao pudor, embora
não queiramos receber a pecha de exclusivamente mora
listas, poís estamos numa sociedade avançada. Mas há
coisas que chocam, que não podem ser utilizadas por
serviços concedidos, como é o caso da televisão e da rádio.

Estou de pleno acordo. V. Ex.a poderia apresentar uma
sugestão nesse sentido, embora não creia que isso possa
constar de dispositivo constitucional. Mas já existem dispo
sitivos legais e precisam ser cumpridos. V. Ex.a tem abso
luta razão.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Quero
utilizar o tempo que me resta, Sr. Presidente, para decla
rar que, nas considerações acerca do assunto na Subco
missão, entendemos que efetivamente não se tratava de
matéria constitucional. Por isso, não a incluímos na parte
do texto cuj a elaboração inicial nos coube.

Quero destacar, contudo, a V. Ex.a que essa não é uma
preocupação pessoal, ou de alguns integrantes da Subco
missão: ela foi trazida por inúmeras contribuições da so
ciedade brasileira, de pessoas que voluntariamente, se di
rigem à Constituinte, expressando essa preocupação.

Não cabe replicar a resposta de V. Ex.a que me satis
faz inteiramente. Aproveito o minuto que me resta, para
solicitar a V. Ex.a que explicite, um pouco mais, a questão
do monopólio dos Correios e Telégrafos.

Sou oriundo da ECT, tendo iniciado minha vida pro
fissional nessa instituição. Acompanhei a evolução extra
ordinária que o setor mereceu, especialmente na gestão
de V. Ex.a Tenho ouvido, porém, manifestações da Im
prensa que existem tentativas de quebra desse monopólio.

V. Ex.a já referiu, o nobre Relator fez essa indagação.
Mas me parece que caberia uma ênfase maior, ainda, com
relação à visão que o Ministro das Comunicações tem rela
tivamente a esse problema.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES ANTONIO
CARLOS MAGALHAES - É até comovente, para quem
conhece V. Ex.a como eu, ouvir V. Ex.a declarar a sua
origem de modesto funcionário dos Correios e Telégrafos.

V. Ex.a, pelo seu esforço, galgou postos significativos da
vida pública baiana e brasileira.

Por isso, o interesse de V. Ex.a pelos Correios é intei
ramente justo. Posso dizer a V. Ex.a que estamos unidos,
os homens do Correio, do mais modesto funcionário até
o seu Presidente e o Ministro, no sentido de impedir qual
quer medida que vise enfraquecer o monopólio estatal
dos Correios. Queremos, sim fortalecer esse monopólio,
porque assim o fazendo, estaremos cumprindo a vontade
nacional; e mais do que isso, fazendo com que a Instituição
possa funcionar. Na realidade, existem serviços que não
interessam à empresa privada, porque dão prejuízo. Con
seqüentemente, cabe ao Poder Público supri-Ias.

Poderemos ter nos Correios e Telégrafos uma empresa,
rentável se tivermos todos os segmentos. Mas, se nos tira
rem os melhores desses segmentos, evidentemente não
podremos atender, como devemos, a população.

A preocupação de V. Ex.a, sendo justa, pode estar certo
que também é nossa, é do Governo Sarney. Esse monopó
lio será mantido custe o que custar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Mendes Ribeiro,
S. Ex.a terá três minutos para a sua formulação inicial e,
em seguida, dois minutos para a réplica.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO - Mem
de Sá, um dos grandes parlamentares do meu Estado e
Senador da República, tem uma frase mortal, dizendo e
lembrando que à pior democracia é sempre preferível a
melhor das ditaduras. Por isso, Sr. Ministro das Comuni
cações, Sr. Presidente da Comissão a qual pertenço e Srs.
Constituintes, reiteiro o meu respeito às instituições e às
autoridades em que pese, por vezes, exercer, como é minha
obrigação, se assim for o caso, o direito de discordar das
pessoas e das idéias. Todos, sem exceção, merecem o meu
respeito e a minha confiança, até :porque recém-chegado
a este Parlamento, compartilho da presença daqueles que
foram mandados a esta Comissão pela Liderança dos
Partidos e, portanto, pela Liderança do meu Partido. Não
creio que o Sr. Líder do meu Partido, Senador desta Repú
blica, tenha mandado para a Vice-Presidência e 2.o-Vice

Presidência desta Comissão, que foram os homens nomea
dos aqui, homens de sua escolha que não fossem credores
da sua total confiança.

Dito isto, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma colo
cação, pedindo ao Exmo. Sr. Ministro das Comunicações
que desse a sua opinião a respeito da colocação que faço.

O artigo aqui citado, em que se dá ao Judiciário o
arbítrio de um possível problema entre o Poder que per
mite e aquele que recebe a concessão, e assinada pelo
Constituinte José Carlos Martinez. Mas confesso a V. Ex.a,
cometendo uma inconfidência, que a parte do Judiciário
foi idéia minha, porque entendi que até agora existe uma
liberdade de imprensa a critério do Governo, porque as
emissoras de rádio e televisão, que recebem a concessão,
ficam eternamente à mercê da menor ou da maior boa
vontade de quem concedeu, que por uma penada pode re·
tirar a concessão feita. A idéia da redação é exatamente
esta. No momento em que os mecanismos do Legislativo
ou do Executivo entenderem que alguém infringiu as nor
mas que contatou obedecer, cabe ao Judiciário ouvir a
acusação e a defesa, para pesar e, dirimir o conflito. Dessa
forma, a meu juízo, teremos uma imprensa livre, porque
teremos empresas também livres.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Sr. Constituinte Mendes Ribeiro, bem
haja a inspiração de V. Ex.a em ter sugerido a presença
do Poder Judiciário, neste parágrafo do art. 18.
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Evidentemente, no regime democrático, quem dirime
os problemas entre os Poderes é só o Poder Judiciário. No
regime democrático a defesa dos oprimidos também é fei
ta pelo Poder Judiciário, que deve distribuir justiça. E V.
Ex.a cita bem. As emissoras quando recebem a concessão,
ficam eternamente ao sabor do poder concedente, e se não
houver uma defesa instrumentalizada para quem teve a
concessão, o empresário que realiza o seu trabalho, evi
dentemente, fica inteiramente ao sabor da vontade de
quem concedeu e, sobretudo, impede o verdadeiro funcio
namento livre, pluralista, como deseja a sociedade dos ór
gãos de comunicação. Logo, nada mais perfeito do que a
presença do Poder Judiciário. Estou certo de que o nobre
Relator Artur da Távola, quando meditar melhor sobre esse
assunto, vai dar razão àqueles que colocaram esse dispo
sitivo. Devo dizer que nós, do ministério, pouco partici
pamos na elaboração, a não ser quando solicitados. Mas
essa participação sempre foi com a melhor das intenções.
Neste caso, em que V. Ex.a inspirou o Constituinte José
Carlos Martinez a colocar o Poder Judiciário nesta posi
ção, não é extremamente agradável, mas sobretudo aos
empresários que entram na rádio e na televisão certos que
sempre terão um poder maior para obterem justiça quando
necessitarem.

o SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO - Apro
veitaria o tempo restante para perguntar a V. Ex.a sobre
uma inquietação que tenho. O Brasil mergulha em reces
são. Todos os planos citados por V. Ex.a, como ficam dian
te da falta de recursos que, a meu juízo, é automática em
face do momento que enfrentamos?

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Ainda há pouco, nobre Constituinte,
dizia na reunião de Ministério, que há os ministérios que
arrecadam e os ministérios que gastam e que nós todos
temos que fazer uma política só. O nosso Ministério, no
caso, é atípico, porque arrecada e gasta. Conseqüentemen
te, se dispusermos daquilo que arrecadamos sob a forma
de tarifas ou ISSC, que nos foi subtraído injustamente e
até hoje não foi recuperado, o setor ficará inteiramente
independente para realizar todos os seus programas de
investimentos, salvando assim a indústria nacional, ainda
incipiente, que precisa do nosso apoio e, mais ainda, dan
do um aporte significativo ao crescimento desse setor.
Conseqüentemente, penso que, não só pelo sistema Tele
brãs, mas pelos Correios, temos condições de ter empre
sas altamente rentáveis e, pela primeira vez, no nosso Go
verno, os Correios e Telégrafos foi, desde que existe, 1882
até esta data, só uma vez teve superávit, que foi na nossa
administração, no ano de 1985, mas já em 1986 ficamos
no vermelho. Mas se o nosso setor tiver a independência
ou o direito de utilizar aquilo que arrecada, conseqüente
mente teremos condições de prestar um bom serviço à
população sem aumentar o déficit público.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO - Muito
obrigado a V. Ex.a, muito obrigado ao Sr. Presidente e aos
Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Obri
gado a V. Ex.a

Antes de conceder a palavra ao próximo orador, Cons
tituinte Antônio de Jesus, a Mesa informa que depois de
entendimentos com o Gabinete do Sr. Ministro Raphael de
Almeida Magalhães, já tem condições de confirmar a data
da audiência pública de S. Ex.a Será quarta-feira, dia 10,
às 10:00h da manhã, neste mesmo local.

Tem a palavra o nobre Constituinte Antônio de Jesus.
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO DE JESUS - Sr.

Presidente, Sr. Ministro e demais integrantes da Mesa, Srs.
Constituintes, temos acompanhado atentamente a exposi
ção, bem como os debates travados nesta comissão temã-

tíea O Sr. Ministro, com boa vontade, achou fácil compa
recer a esta comissão para trazer informações, subordinar
se a debates e também trazer esclarecimentos. Neste mo
momento, quando V. Ex.a acabou de afirmar que as TV
educativas estão distorcidas. Considerando eu que as pro
gramações normais das emissoras de Tv do País têm evi
denciado cenas que, para muitos, não são aceitas, por tra
duzirem violência e também comportamentos anti-sociais
e até indignos, sob o ponto de vista ético e moral; não
seria o caso de, agora, abrirmos espaços nas Tv educati
vas, para destacarmos a importância do trabalho das pes
soas e entidades que se dedicam à prevenção, amparo e
recuperação de crianças, jovens, idosos, de suas carências
e digressões, como tóxicos, vícios, abandono, fome e ou
tras mazelas que muito sofrem nesta sociedade?

Não seria oportuno incentivar-se, assim, o crescimento
desse trabalho peneméríto?

É esta a minha consideração e a minha pergunta.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Nobre Constituinte Antônio de Jesus,
com o respeito que V. Ex.a me merece, bem como todos os
seus colegas, devo dizer que concordo com V. Ex.a , quando
afirma que muitas vezes as Tv educativas fogem aos seus
objetivos. Em verdade, a TV Educativa deveria ser melhor
utilizada.

Os que vivem este assunto devem saber que as Tv têm
audiência quando conseguem mesclar os seus noticiários
com alguma programação que interesse também ao públi
co, salvo esses aspectos moralizadores, que são indispen
sáveis e que deveriam ser todas as Tv e não apenas
das Tv educativas. Mas de qualquer sorte, uma Tv que
é do Estado, e que não tem fim comercial, e conseqüente
mente é mantida pelos Estados ou pela União, para ore
recer programas educativos, deve dar o exemplo de edu
car, até porque o Ministério da Justiça jamais poderia
exercer bem as suas funções se os órgãos governamen
tais de comunicação não bem cumprissem as suas finali
dades.

Conseqüentemente, esses pontos que V. Ex.a salienta,
que deveriam constar de programas de Tv educativas, são
também da nossa mentalidade e do nosso interesse no Mi
nistério, no sentido de realizar uma programação que, dano
do interesse ao público, possa também, ao mesmo tempo,
realizar uma campanha educacional, porque, para isso, foi
concedido o canal ao Estado, ou mesmo quando está em
poder da União.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO DE JESUS - Neste
momento, fico agradecido a V. Ex.a pela exposição, e cha
mando a nossa atenção para que aquelas Tv que estão
na direção dos Estados sejam as primeiras a dar o bom
exemplo; e, na oportunidade, deixo aqui também a minha
consideração sobre o art. 17 do anteprojeto da Subcomis
são de Ciência, Tecnologia e Comunicação, a qual, por uma
de nossas propostas de emenda, ficou tendo, no seu final,
a seguinte redação:

"Não será tolerada propaganda de guerra ou
procedimento que atente contra as instituições ou
promova preconceitos da raça ou da classe."

E, neste momento, para encerrar as minhas pala
vras, quero afirmar, diante desta douta Comissão, que
muitas vezes, hoje, defenderam-se alguns aspectos morais
ou éticos da sociedade, que para muitos serve de chacota,
é tachado de retrógrado, como aquele que está fora da
realidade, enquanto que se defender pornografia, para
outros, é status. Mas quero permanecer ao lado daqueles
que falam para o bem-estar da comunidade brasileira.
Muito obrigado. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Indago
ao Ministro se quer usar ainda o tempo que lhe resta.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fausto Ro
cha.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Sr. Mi
nistro, por considerar de transcendental importância o
assunto aqui ferido pelos meus antecessores, nobres cons
títuíntes Eraldo Tinoco e Antônio de Jesus, quero ainda
descer a um detalhe desta questão, lembrando que
Toynbee, o grande historiador inglês, no seu alentado tra
balho, de vários volumes, "A História das Civilizações",
traçou, na sinuosidade que as nações, queiram ou não,
acabam traçando, com o seu crescimento, apogeu e deca
dência, uma coincidência constante, de tal forma que à
decadência dos procedimentos da ética e moral segue
s·e sempre a decadência econômica, social e política. Dai
por que, Sr. Ministro, pela responsabilidade que V. Ex.a
tem ao conduzir os aspectos da comunicação em nosso
País, quero ferir ainda o aspecto da censura.

Depois de debates longos, profícuos, na nossa Comis
são, ouvindo Os nossos pares, apresentei uma emenda que
visa a retirar do Ministério da Justiça esta incumbên
cia, para retirar o aspecto policialesco da censura, reme
tendo este assunto, a uma comissão de ética, cujos com
ponentes, eleitos pelo Congr·esso Nacional, terão a incum
bência de acompanhar e de submeter os programas de
televisão, à exceção dos jornalísticos, para que possamos
ter algo mais condizente com o desejo da maioria silen
ciosa da população, que se sente chocada, e quero repe
tir esta palavra que foi usada por um dos meus antece
dentes nesta tribuna, a maioria silenciosa, que se sente
chocada, por exemplo, com um programa que está no
ar há mais de três anos, na TV Record, dentre outros,
que, às 11 horas da noite, leva programas pornográficos,
de pornochanchada. Isto choca, isto preocupa aos pais
e mães que, tendo trabalhado o dia inteiro, à noite, estão
dando aula nas faculdades, ou completando os seus cursos
universitários, e que, ao chegarem em casa, encontram
seus filhos, menores ou adolescentes, de olhos esbugalha
dos, vendo cenas que atentam à moral e aos bons costu
mes na televisão neste País.

Eu queria saber a opinião pessoal de V. Ex.a, Sr. Mi
nistro, já que este assunto, indiretamente, está ligado à
sua pasta.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Eu diria que a sugestão de V. Ex.a
tem dados positivos, mas, para uma ação mais eficaz do
Poder Executivo, talvez retarde o próprio objetivo que
V. Ex.a deseja, o de impedir que programas venham ao
ar, fugindo ao decoro indispensável à sociedade.

Acredito que uma comissão de ética seja útil, mas,
para pedir providências, talvez, diretamente à área do
próprio Ministério da Justiça, porque só assim a provi
dência seria eficaz, na medida em que se pudesse agir
com mais rapidez. Temo que essa comissão de ética pro
duza algo de importante, mas que se não possa utilizar
dos mecanismos governamentais. Para isto, então, teria
que haver, quem sabe, uma junção dessa comissão de
ética, talvez ela própria funcionando, ou no Ministério
das Comunicações ou no próprio Legislativo, mas sempre
entrosada com os Ministério da Comunicação ou da Jus
tiça, para que se pudesse dar eficácia a esses propósitos
tão moralizadores e justos que V. Ex.a desej a conste da
lei.

o SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Se enten
di bem, então, e concluindo minha participação, Sr. Mi
nistro Antônio Carlos Magalhães, ao citar comissão, disse

impropriamente. Eu queria referir-me a um conselho de
ética. Assim, o conselho poderia ser ouvido e a medida
tomada pelo Ministério da Justica. É esse o entendimento
de V. Ex.a? •

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhã-es) - Sim, penso que daria mais velo
cidad-e à ação que V. Ex.a deseja, quanto ao assunto.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - O assunto
continuará em debate na Comissão, até ulterior delibe
ração, Muito obrigado, Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Ivlagalháes) - Obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao nobre Cons
tituinte Ervin Bonkosk.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI - Sr. Pre
sidente, meu caríssimo Ministro, das Comunicações, An
tônio Carlos Magalhães, meus companheiros Constituin
tes, nos assistimos uma exposição ampla e profunda do
Sr. Ministro, e no início de sua exposição S. Ex.a faz
menção à Lei n.O 4.117, de 1962. Há um complemento
dessa Lei, Sr. Ministro, pelo Decreto n.o 236, de 1967,
destinado a determinadas regulamentações da radiodifu
são. Queria, inicialmente, que V. Ex.a nos dissesse como
está a elaboração do novo Código de Telecomunicações,
inclusive a sua execução independe dos trabalhos desta
Constituinte. Se, efetivamente, teremos, nessa regulamen
tação, a definição de todos os órgãos de telecomunica
ções, pois ali sentimos que a abordagem maior é para a
radiodifusão. E, em que situação está o Decreto n.o 236,
de 1967?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Tem
a palavra o Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Estamos atualizando o Código de
Telecomunicações, votado pelo Congresso em 1962. Real
mente, é uma peça muito boa e que, realizado em 1962,
ainda sobrevive atualmente. Entretanto, precisa e neces
sita de adaptações. Não queremos fazer, levando em con
ta que a Constituinte está em pleno funcionamento e
como salientou o nobre Relator desta Comissão o nobre
Constituinte Artur da Távola, poderia, quem s'abe, con
flitar com alguma decisão que viesse da soberania da
Constituinte. Conseqüentemente, deveremos ter uma pre
caução no sentido de que não nos adiantemos em legislar
de modo que isso venha a ficar em contraposição à pró
pria decisão básica da Constituinte.

É óbvio que a Constituinte vai traçar parâmetros
para as leis e estamos esperando que esses parâmetros
sejam traçados para, então, fazermos adaptações, uma
legislação unificada, consoante desejo dos Constituintes
e, conseqüentemente, do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A pa
lavra volta ao Constituinte Ervin Bonkoski.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI - Sr. Mi
nistro, o nosso Relator da Comissão da Família, Menor e
Idoso, o digno Constituinte Eraldo Tinoco, falou da preo
cupação do povo brasileiro, e senti, através das audiên
cias públicas, quanto à pornografia, o comprometimento
dos valores morais e bons costumes, que há pouco abordou
também o nobre Constituinte Fausto Rocha.

Apresentei uma proposta criando um Conselho de
lJJtica - preocupados todos nós com esse problema da ir
responsabilidade, até certo ponto, de determinados veí
culos de comunicação - que seria formado pelos seg
mentos sociais, mas que teria, sempre, a última instância
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no Ministério das Comunicações. Perguntaria a V. Ex.a:
se dentro desta conjuntura, há viabilidade de, na ela
boração do Código de Telecomunicações, já que existe
uma Lei Complementar punindo emissoras pelo Decreto
n.> 236, de adaptar ou de fazer alguma coisa nesse sen
tido, Sr. Ministro?

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - V. Ex.a tem razão e a sua argu
mentação e o seu cuidado serão levados em conta na
execução, na feitura, na adaptação do Código de Teleco
municações. Até seria indispensável um Conselho de Ética
formado por vários segmentos e que tivesse também a
participação de órgãos do Governo para que as suas de
cisões fossem aceleradas. Concordo inteiramente com
V. Ex.a Isso será levado em conta na ocasião em que
apresentarmos as modificações do Código de Telecomu
nícacões, atualmente em vigor.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI - Muito
obrigado, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDE..N"TE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra ao nobre Sr. Constituinte Olívio Dutra.
Pausa.)

S. Ex.a não se encontra presente.

Concedo a palavra ao nobre Sr. Constituinte Iberê
Ferreira. (Pausa.)

S. Ex.a, também, não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Constituinte Arolde de

Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA - Sr.

Presidente, Sr. Ministro Antônio Carlos Magalhães, cole
gas constituintes, inicialmente, gostaria de prestar um es
clarecimento ao Plenário e à platéia que nos prestígía, que
nos honra nesta audiência sobre o convite formulado ao
Ministro titular da Pasta das Comunicações.

Como Presidente da Subcomissão de Ciência e Tecno
logia e da Comunicação, na condução dos trabalhos daque
la Subcomissão, dos debates acalorados, dos debates ve
ementes e, às vezes, agressivos e ofensivos, emergia, vez
por outra, no pronunciamento de colegas constituintes o
nome de S. Ex.a, o Ministro Antônio Carlos Magalhães.

Fui induzido e solicitado por esses Parlamentares a
encaminhar ao Presidente da Comissão Temática a solí
Citação de que fosse S. Ex.a o Ministro Antonio Carlos
Magalhães convidado para um depoimento na referida
Comissão, de vez que não era da minha competência na
Subcomissão convidá-lo para tal.

Tivemos, contudo, a presença do Ministério das Comu
nicações com todos os seus órgãos subordinados em
reunião muito expressiva, dando o seu depoimento, da
mesma forma que o fez outro Ministério da área da Sub
comissão, o da Ciência e Tecnologia.

Várias vezes, o Sr. Ministro me perguntou se eu dese
java que S. Ex.a comparecesse à Subcomissão. Ao que eu
respondia que a nossa meta era ouvir os órgãos direta
mente envolvidos com ciência e tecnologia e com a co
municação.

Reservamo-nos, então, esse convite, que foi feito a
S. Ex.a, o Ministro Antônio Carlos Magalhães.

Hoje, para surpresa e desagrado meu, vejo que os cons
tituintes que tantas vezes citaram, de forma às vezes
no limiar do desrespeito, o nome da autoridade consti
tuida, não estão aqui participando dos debates. Não asso
maram a esta tribuna, trazendo as suas preocupações.
Não posso classificá-los como não informados da vinda
do Sr. Ministro. Não seria indelicado dizer que talvez

se tenham acovardado à presença do Ministro, porque não
seria uma expressão adequada a minha postura sempre
na tribuna e na Mesa dos trabalhos na Subcomissão. Mas
deixo ao julgamento dos nobres colegas constituintes.

Na realidade, conhecemos esse tipo de comportamento
do barulho, da tentativa de intimidação, de uso de todos
os artifícios próprios de política universitária, da ofensa
pessoal para desestabílízar e deixar que o trabalho flua
naturalmente.

Queria prestar esses esclarecimentos e deixar aqui este
meu desagrado de não ver esses nobres colegas em Plená
rio. Alguns deles estão presentes, mas estão escondidos,
não se manifestaram.

Dirijo-me ao Sr. Ministro das Comunicações, após
mais de vinte anos de existência do Ministério das Comu
nicações, o primeiro Ministro político que realmente veio a
esse Ministério com um novo enfoque. Pergunto a esse
Ministro politico, se o modelo de telecomunicações que nos
conduziu praticamente do zero ao estágio em que nos
encontramos hoje, tem algum aspecto que deva ser mu
dado.

Faço essa pergunta, porque nós, que apoiamos e vota
mos a forma como está contida no relatório da Subco
missão a redação para o setor de telecomunicações, esta
mos sendo tachados, por essas minorias algumas ideoló
gicas, outras fisiológicas, de privatistas de um setor com
alto interesse social, como é o das telecomunicações.

Pergunto a V. Ex.a, Sr. Ministro se, na visão política
de V. Ex.a, como está regidido o atual substitutivo, a pro
posta da subcomissão, existe o risco de mudanças substan
ciais no sentido em que tentam nos colocar os nossos ad
versários ideológicos.

Muito obrigado, Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antonio

Carlos Magalhães) - Nobre Constituinte Arolde de Oli
veira, sabe V. Ex.a da minha profunda admiração pela
sua atuação no setor e na Câmara dos Deputados. V. Ex.a,
tal como no setor das telecomunicações, vem se destacan
do também na Assembléia Nacional Constituinte pela sua
atuação e competência, predicados esses que levaram o
povo do iRia de Janeiro a fazer de V. Ex.a Deputado Fe
deral.

Por uma questão de justiça, o ministério que dirijo
foi muito bem estruturado. Nessas mais de duas décadas
de atuação, ele tem marcado significativos progressos na
vida brasileira. Quem hoj e vai a qualquer parte do País há
de encontrar uma posição marcante do Ministério das Co
municações: seja na melhoria dos Correios e Telégrafos 
que era uma assunto que esperava fosse debatido aqui,
para provar a sua atuação nos dis de hoje - seja na área
do sistema Telebrás, que tem 34 empresas como subsidiá
rias além da Embrate1. Há, realmente, uma boa atuação,
a que os brasileiros rendem as suas homenagens.

Mas, como tudo na vida, há de merecer aperfeiçoa
mento, se na parte técnica o ministério agiu com absoluta
perfeição, há que se dar um cunho mais social, sobretudo
ao setor de telecomunicações. Por isso, estamos multipli
cando os telefones públicos e semipúblicos e levando, para
lares em conjuntos residenciais, o telefone compartilhado,
sistema pelo qual vinte famílias podem utilizar apenas um
terminal telefônico, onde todos podem contar com a van
tagem desse benefício, que não deve ser privilégio de
poucos, mas sim um benefício para muitos.

Esse aspecto social há de ser motivo ainda de nova le
gislação, que haveremos de propor ao próprio Congresso
Nacional, dentro do espírito que o Presidente Sarney deseja
para as comunicações do País.
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Quero salientar para V. Ex.a que o atual substitutivo é
realmente um bom substitutivo. Faço apenas uma restri
ção: por que será a reserva de mercado colocada em
Constituição? Ela seria de legislação específica pois possi
bilitaria que se a estudasse mais. Trouxe documentação
saída ontem do Coronel Ditz, que fez reparos à própria Lei
de Informática de maneira bem saliente, a ponto de achar
que pode fracassar a referida Lei como fracassou o Plano
Cruzado.

Sendo assim, ela não deveria ser matéria de Constitui
ção, mas matéria de lei, até porque, se todos os países fize
rem reserva de mercado, não teremos o comércio entre
as Nações do mundo.

Esse aspecto deve ser bem salientado. Quando faze
mos uma legislação protecionista, os outros países tam
bém fazem a sua legislação com o mesmo sentido de pro
teção. Se todos se protegerem, não vai haver comércio.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA 
Cedo o tempo de que ainda disponho para os outros ora
dores, na esperança de que alguns daqueles que tanto
citaram e provocaram este convite ao Sr. Ministro das
Comunicações tenham o interesse e a coragem de nos
abrilhantar com suas intervenções e permitir que sejam
esclarecidos pontos que nem eu nem o Plenário da Sub
comissão tivemos condições de explicar. Refiro-me, em
particular, à Relatora da Subcomissão de Ciência e Tec
nologia, que cometeu a indelicadeza de abandonar a pró
pria Mesa dos trabalhos, em desrespeito a um Plenário
de maioria absoluta. Hoje, parece-me que S. Ex.a também
não está presente, cometendo outra indelicadeza ao nosso
ilustre convidado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Obri
gado a V. Ex.a Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Paulo Marques. Em seguida ao Constituinte Brandão Mon
teiro, Líder do PDT.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES - Sr. Pre
sidente, Constituinte Marcondes Gadelha; eminente Mi
nistro Antônio Carlos Magalhães; companheiros Consti
tuintes; Senhoras e Senhores da platéia:

Sr. Ministro, pretendo formular uma questão muito
simples e serei rápido. Se esta formulação não diz dire
tamente respeito à atuação de V. Ex.a no Ministério das
Comunicações, é algo que pretendo também, como inte
grante da Subcomissão da Ciênvia, Tecnologia e Comu
nicação, tentar encontrar, de forma prática, a sua via
bilidade.

Já ouvi, aqui, alguns companheiros que colocaram
questões, inclusive o Constituinte Fausto Rocha, de que
a nossa programação, lamentavelmente, tem sido usada
com fins distorcidos. Ouvi o companheiro dizer de suas
inquietações como chefe de família, como comunicador
social que é e como representante do povo de São Paulo
aqui nesta Assembléia.

A mim, Sr. Ministro, preocupa-me, sobremaneira, a
questão da regionalização das programações de emissoras
de rádio e televisão espalhadas pelo Brasil inteiro. Este
é um País de dimensões continentais e que, do Oiapoque
ao Chuí, tem sofrido - e eu diria, até, permanentemente
_ um atentado contra a cultura regional. Nós somos
obrigados a ter que conviver, diariamente, com uma pro
gramação nacional que, partindo do Centro-Sul do Bra
sil, impõe hábitos, costumes e culturas que não são as
daqueles Estados, que não dispõem do mínimo espaço nas
programações das televisões locais.

O Ministro, como político experimentado, tem conhe
cimento de uma lei ordinária que determina que qualquer

emissora de rádio ou televisão tenha que ter espaço para
a programação local.

O Relator desta Comissão Temática, o eminente com
panheiro Artur da Távola, a quem nós confiamos plena
mente esta responsabilidade, também, até por sua ligação
e sua posição crítica, ao longo dos anos, com esse modelo
concentrador, haverá de nos dar uma solução.

É terrível, Sr. Ministro Antônio Carlos Magalhães,
nós termos, muitas vezes, que testemunhar, num Estado
como Pernambuco, que honrosamente represento nesta
Casa, ou da Paraíba, ou do Rio Grande do Norte, ou das
Alagoas, ou de Sergipe, o esmagamento dos valores cultu
rais locais, porque não há o mínimo espaço, a não ser
aqueles pequeninos, dedicados aos teleíornaís locais, que
nao representam, absolutamente, a expectativa que tem
a nossa comunidade, para poder expor a sua cultura, os
seus valores, os seus atores, as suas atrizes, os seus co
municadores, os seus apresentadores, enfim, os seu valo
res, que englobam muito mais do que individualmente
citados aqui.

Sei que isso não diz respeito diretamente a V. Ex.a,
mas o poder político e decisório que detém nas mãos o
Ministro das Comunicações, e não apenas o Dr. Antônio
Carlos Magalhães, poderia, de alguma forma, contribuir
para que, na legislação complementar - e não sei se no
dispositivo constitucional seria possível incutir, de alguma
forma - qualquer concessão de canal de rádio ou tele
visão tenha, implicitamente, a obrigatoriedade de cum
prir aquilo que a lei determina, que é, parece-me, um
percentual de 40% do seu horário válido no ar, para a
programação local.

Eu costumo dizer, Sr. Ministro, que, hoje, o que se
fala em Exu é a linguagem que dizem as pessoas que
fazem a programação local de São Paulo e do Rio de
Janeiro; é a cultura de Ipanema imposta ao alto sertão
do Pajeú, que V. Ex.a conhece muito bem; são as crian
ças do meu Estado e das cidades mais distantes, mais
longínquas do grande sertão da Bahia, que não dispen
sam, hoje, um televisor ligado .na sala de estar, que come
çam a dizer tudo aquilo que a escola em que estão não
lhes ensina. Mas a televisão, com a sua força, com sua
imperiosa força de comunicação, adentrá lares e deforma
a formação de gerações e mais gerações, que não apren
dem o que as escolas dizem, mas, sim, o que determinam
as redes de televisão que produzem, aqui no centro-Sul,
em detrimento da nossa vivência lá.

Gostaria, portanto, de saber a opinião do Sr. Ministro
das Comunicações com relação a esta postura, a esta
minha inquietação, a esta minha preocupação e de tan
tos outros companheiros que por aqui passaram. Sei que
é uma questão, até, de certa forma, pequenina, diante
da relevância de grandes temas que foram colocados aqui,
mas me preocupa, sobremaneira, porque vejo que a lei é
descumprida de forma permanente, sem que ninguém
se preocupe em colocá-la em prática.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Tem
a palavra o Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (AntôniO
Carlos Magalhães) - Nobre Constituinte Paulo Marques,
V. Ex.a corrobora as palavras, também, do Constituinte
Fausto Rocha, em relação a uma programação, às vezes,
distorcida nos setores de radiodifusão e telecomunicação.

. Eu diria que V. Ex.a aborda tema da maior impor
tância, da maior importância mesmo, que é a regionali
zação de parte da programação de rádios e de televisões.

Isso até vem em favor daqueles que condenam as
concessões de rádios e de televisões, estas, claro, em me-
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nor número, mas sobretudo de rádio, porque o rádio tem
um poder local muito mais eficiente no momento, do
que as televisões, embora, hoje, em qualquer parte do
País, as televisões estejam penetrando com muita assidui
dade. Não há um ponto, corno V. Ex.a salientou, em que
a presença da televisão também não se faça sentir.

Mas a presença do rádio é mais intensa, sobretudo
nas áreas mais carentes, e é por isso que a Radiobrás,
numa area que ainda é pior do que essa que V. Ex.a
citou - de Pernambuco, da Bania, de Alagoas, de Ser
gipe, enfim, nesses Estados onde há uma deformação de
parte da sua cultura, porque vem impregnada de outras
culturas que nem sempre são bem absorvidas nos locais,
como V. Ex.a, com tanta propriedade, salientou - a
Região Amazómca, que é muito pior, realiza trabalho me
ritório, levando a participação das populações locais nos
programas de rádio e até mesmo de televisão. Esse pro
grama que a Radiobrás realiza atende, em parte, a V. Ex.a,
mas V. Ex.a tem razão quando quer salientar que isso
deveria se constituir em um todo, essa obrigatoriedade
da presença dos programas locais, para que não se defor
me essa diversificação tão útil que existe no País, da sua
cultura regional. V. Ex.a tem ansoluta razão e acho que
poderia constar, inclusive, mais explicitamente - hoje já
consta, e V. Ex.a salientou - a fiscalização, também,
mais rigorosa, para essas programações locais, sobretudo
no rádio, porque na televisão nem sempre ela é própria,
ela tem que existir em muito maior número do que V. Ex.a
salienta, mas a televisão tem dois aspectos que são fun
damentais para sua existência, que são a qualidade para
competição e, ao mesmo tempo, a rentabilidade. Na me
dida em que não seja rentável, evidentemente pode-se
suportar o ônus de urna rádio, mas dificilmente se poderia
suportar o ônus, que é bem maior, de uma televisão.

Esse casamento deve existir na legislação e as suges
tões de V. Ex.a são muito bem recebidas pelo meu Mi
nistério. Tenho certeza de que vamos nos reunir para
explicitar, mais ainda do que explícito está hoje, essa pro
gramação local que V. Ex.a, com tanta propriedade, neste
instante defende,

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Indago
se o Constituinte está satisfeito.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES - Estou
satisfeito, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - O ora
dor seguinte, Constituinte Bólon Borges dos Reis, decli
nou do seu direito. Está inscrito o nobre Constituinte
Brandão Monteiro, Líder do PDT. Antes de conceder a
palavra aS. Ex.a, a Mesa gostaria de informar aos Srs.
membros da Comissão Temática n.? 8, que está promo
vendo o entendimento com o Relator, acerca dos nossos
prazos.

Ontem, houve urna solicitação de plenário, para que
a Me6a gestíonasse, de sorte que o Relator pudesse apre
sentar o seu parecer, o seu substitutivo no dia 7 domingo.
S. Ex.a 'está fazendo um esforço sobre-humano, um tra
balho braçal de classificação de 1. 047 emendas e não está
absolutamente convicto de que possa atender a este apelo,
não obstante assegura que, de qualquer forma, na se
gunda-feira de manhã já teremos condição de entregar
03 avulsos. E, neste caso, em contrapartida por este esfor
ço que certamente vai varar a noite de domingo, abre-se
aS. Ex.a a possibilidade de só fazer a leitura do seu
substitutivo na terça-feira, uma vez que num pleito justo
do Relator, S. Ex.a gostaria de contar com a presença da
maioria dos Constituintes e sabemos que há uma viagem
programada para este fim de semana, a convite da Su
rrama e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro.

Assim sendo, há um compromisso do Relator em nos
entregar em tempo hábil, para que na segunda de manhã
os Srs. Constituintes já tenham em seus gabinetes os
avulsos e possa se contar o início do prazo para emendas,
ainda que não tenha feito a leitura do seu parecer, que
só deverá proceder na terça-feira.

Quero crer que está bem claro, salvo alterações de
última hora. Indago se V. Ex.a quer fazer alguma con
sideração?

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Srs. Consti
tuintes, em princípio esta é urna hipótese boa e vou tratar
de atendê-la. A outra é começarmos o prazo para o rece
bimento de emendas não na segunda, mas na terça-feira,
talvez seja mais cômodo para os Srs. Constituintes. Há o
risco, que já percebi na expressão do Presidente, de que
neste caso não cumpriríamos o calendário rigorosamente
mas, no intervalo, vi com o Secretário da Comissão a
hipótese de cumprirmos, mesmo entregando na terça
feira, através de reuniões no sábado, domingo e na pró
pria segunda, reuniões de votação, teríamos então os 4
dias previstos para votação, concluindo talvez ao fim da
segunda-feira, o que em nada descumpriria os prazos re
gimentais.

As duas hipótes-es são boas, a primeira é mais cômo
da no tocante ao horário e a segunda acho que é mais
cômoda para os Srs. Constituintes, principalmente para
os que vão via] ar, porque lhes dá oportunidade de apre
sentação de emenda com mais calma e no prazo em que
estão aqui em Brasília.

O SR. PRESIDENTE (MarcQndes Gadelha) - Emi
nente Relator, a Mesa, sem pretender ser obstinada, lem
bra que estes prazos foram exaustivamente discutidos pela
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte, com as
suas Assessorias, com Presidentes de outras Comissões e
ficou estabelecldo que os dias 8 e 9 seriam integralmente
dedicados à apresentação de emendas. Esse é um direito
ínalíenável dos Constituintes e não poderemos abrir mão
dessas 48 horas, e não queremos correr o risco de atrope
lar qualquer prazo.

Assim sendo, nos fixamos na primeira hipótese e nos
reservamos a continuar discutindo com V. Ex.a, mas que
ro crer que desta forma ficarão bem atendidos Relator e
membros da Comissão.

Concedo a palavra ao eminente Constituinte Brandão
Monteiro, Líder do PDT.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, Constituinte Marcos Gadelha, EXl11.a Slr. Mi
nistro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães:

Ao iniciar as colocações e perguntas que farei a
V. Ex.a, desde logo quero consagrar a profunda divergên
ela com alguns conceitos estabelecidos por V. Ex.a a res
peito, por exemplo, da reserva de mercado para míní .8
microcomputador..:- Lembro-me muito da campanha que
alguns setores do País fízeram ·e ainda fazem contra o
monopólio estatal do petróleo.

Mas, Sr. Ministro iniciaria também aludindo a con
ceitos emitidos por V. Ex.a a respeito de uma CPI que
requeiro à Câmara dos Deputados, de forma a investigar
a relação do chamado grupo NEC, Ministério das Comuni
cações e TV Globo, fazendo um apelo a V. Ex,a, que disse
que gostaria muíto de vir a esta Casa para explicar toda
esta relação, que os Constituintes ligados a V. Ex.a, deve
riam, por conseguinte, por interesse até de V. Ex.a, colocar
sua assinatura ao requerimento da CPI, agindo de forma
diferente do que tem ocorrido, especialmente com alguns
Oonstituintes que compareceram ao seu gabinete, dito por
V. Ex.a, para dizer que não sabiam que tinham assinado,
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mas posso atestar, por exemplo, o Deputado José Camargo
nos informava da retirada do seu nome porque tinha uma
audiência com V. Ex.a que não o receberia enquanto per
manecesse a sua assinatura na nossa CPIo

Mas, Sr. Ministro, pergunto a V. Ex.a: quando assumiu
o Ministério das Comunicações não só amplamente, pelos
meios de divulgação, como de forma objetiva, V. Ex.a sus
pendeu as concessões de rádio e televisão no Pais, infor
mando, na oportunidade, que elas sofreram um processo
profundo de deformação.

Gostaria de perguntar a V. Ex.a: primeiro, quantas
concessões de rádio e televisão, sob a sua égide, no Go
verno Sarney, foram concedidas no pais, nestes dois anos
e pouco de V. Ex.a, como Ministro das Comunicações?

Em segundo lugar, pergunto a V. Ex.a se a censura que
hoje se observa nos meios de comunicação, com fatos obje
tivos, como a exigência da retirada do Jornalista Carlos
Chagas, de programa que era produzido pela Apoio Video,
que fazia comentário sobre a Constituinte e a posterior
suspensão das verbas da Caixa Econômica Federal que
patrocinava, de alguma forma, este programa, como tam
bém a retirada do Jornalista Mino Carta, que fora obriga
do, após gravar um programa com o ex-Governador Leonel
Brizola, no horário de 22 horas como é usual - muitos
Constituintes lá estiveram -, e somente por determinação
superior fora ao ar, por volta de 2 horas da manhã. Essas
são as práticas emanadas do Ministério das Comunicações
ou não? E se V. Ex.a tem conhecimento de um decálogo
feito pelo Diretor da Radiobrás, Sr. Antônio Martins, para
os jornalistas que lá trabalham, com sutilezas desta
ordem:

"Estarão proibidos de aparecerem no vídeo da
Radiobrás, TV Nacional, os parlamentares de opo
sição e quando o assunto for de interesse maior,
há que se colocar um Parlamentar do Partido de
Situação para defender o Governo."

Nesse decálogo consta que os jornalistas não podem
fazer críticas ao Governo, porque o Governo é o seu em
pregador. E outras questões desta ordem. Eu gostaria de
ouvir a opinião de V. Ex.a sobre este .assunto.

Para finalizar, como último ponto que eu colocaria,
gostaria que V. Ex.a explicasse aqui, neste Plenário, os
Ministério que V. Ex.a dirige, em relação à NEC, quando
do controle acionário do Sr. Mário Garnero, que teve sus
pensa todas as encomendas e suspensos os pagrornentos
referentes a faturas já deferidas de material já comprado.
O Sr. Mário Garneiro continua como acionista, agora não
mais com capital votante, sócio do grupo japonês e do
Sr. Roberto Marinho - imediatamente após o controle
acionário do Grupo NEC pelo Sr. Roberto Marinho, foram
pagas todas as faturas e votaram as encomendas do Minis
tério das Comunicações.

Em suma, eram estas as perguntas que queria fazer a
V. Ex.a, dentro do respeito que acho que deve haver entre
parlamentares e membros do Executivo, para só colocar
uma questão em relação ao Constituinte Arolde de Oli
veira, que faz críticas àqueles que têm posição contrária
à dele, como no caso a Constitinte Cristina Tavares, que
infelizmente não está presente. E acho que tenho o direito
de defender esta brava Constituinte que é representante do
povo de Pernambuco e que se notabilizou, no Congresso
Nacional, pela defesa do País e dos interesse nacionais.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Antes
de passar a palavra ao Sr. Ministro das Comunicações, a
Mesa informa que estão ultrapassadas as 3 horas regi
mentais de duração da sessão. A Presidência prorroga,
de ofício por mais 1 hora, para que se completem os tra-

balhos se houver necessidade. Tem a palavra o Exm.o Sr.
Ministro das Comunicações Antônio Carlos Magalhães.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Nobre Constituinte Brandão Mon
teiro, agradeço a V. Ex.a as colocações divergentes, pro
fundamente divergentes, que tem em relação à nossa
atuação, ao nosso ministério, mas nem por isso devo deixar
de salientar a maneira elegante com que V. Ex.a as formu
la, dando assim um atestado de quem precisa e necessita de
esclarecimentos para manter ou modificar suas opiniões.
Com esse propósito é que vou responder a V. Ex.a e lamen
to que o tempo me seja tão curto, porque seria uma opor
tunidade magnífica se o Presidente me desse alguns mi
nutos a mais para abordarmos alguns pontos, inclusive
esse problema da NEC e que, com certeza, V. Ex.a, depois
que ouvisse a verdade, pensaria de modo diferente em
relação ao que existe.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Como
não temos mais orador inscritos, a Mesa concederá um
tempo mais elástico a V. Ex.a e compensará o Constitu
inte Brandão Monteiro na réplica.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Agradeço a V. Ex.a, Sr. Presidente,
pela sua bondade tão útil aos nossos debates.

Quanto ao problema de reserva de mercado, nem se
quer me pronunciei contra a mesma. Acho, apenas, que
ela não pode ser total, porque na medida em que existe
resei va de mercado de todos os produtos produzidos no
Brasil, nós não teremos, evidentemente, comércio com
nenhuma das Nações, e vamos passar, inclusive nessa
área, pelo nosso avanço, para sermos exportadores. Pre
cisamos nos lembrar que ninguém, em comércio, pode
realizar um comércio bem feito se pensa apenas em ex
portar. Temos que importar também, porque isso é um
jogo de mão dupla, mão dupla que se realiza entre as
grandes nações desenvolvidas.

Conseqüentemente, a nossa divergência não é tão
fundamental quanto V. Ex.a pensa. Nós pensamos, tal
vez, um pouco diferente quanto à reserva de mercado na
sua amplitude e que conste de uma Constituição quando
isso é matéria de lei. Sobre este problema da Informá
tica não vou me deter, embora gostasse bastante, porque
talvez surja nova oportunidade para tratar com V. Ex.a

V. Ex.a pergunta quantos canais de rádio e de tele
visão foram suspensos no fim do Governo Figueiredo, e
por que voltou o Governo a dar, não é isso?

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Não. Afirmei que V. Ex.a, ao assumir, criticou de forma
bastante conseqüente a forma de concessão de canais de
rádio e de televisão no Pais, suspendeu, então, quaisquer
concessões. E ai lhe perguntei: no seu Governo, sob a
sua administração, se V. Ex.a teria dados para nos in
formar, quantos canais de rádio e de televisão foram
deferidos por V. Ex.a no curto espaço de dois anos.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (Antonio
Carlos Magalhães) - Quero dizer a V. Ex.a que o meu
propósito ao assumir, fazendo a suspensão total dos ca
nais de televisão e de rádio concedidos de uma época
do Governo Figueiredo para cá, e a maneira com que fo
ram concedidos ao final do Governo, certamente não eram
aquelas mais adequadas, era de ter cancelado todas e
aberto novos editais para que todos se habilitassem. En
tretanto, surgiu um parecer do Consultor-Geral da Repú
blica Darcy Bessone que impossibilitava que nós fizés
semos isso e que mandava que cada caso fosse estudado
um a um, e conseqüentemente, nos impediu de agir como
deveríamos. E depois que essas concessões foram, ao longo
do tempo, renovadas, talvez na sua grande maioria, fica-
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mos, evidentemente, impossibilitados de tomar as medidas
saneadoras como desejávamos, de uma vez só. E caso a
caso estão sendo estudadas, dentro de novos critérios que
foram estabelecidos no Ministério, como aquele de impe
dir o monopólio daqueles que têm no meio de comuní
cacão sobretudo no interior do Estado, a preferência de
grúpo's locais. Enfim, mantida a legislação, o que não era
muito observado no final do Governo do General Figuei
redo inclusive íníormacões que Unhamos de que algumas
conc'essões seriam negociadas para terceiros que não as
solicitaram.

Esse foi o propósito. Há o estudo de uma a uma e
podemos informar a V. Ex.a que até darmos mais con
cessões, pois um País com dimensão continental como
este tem poucas rádios em relação ao necessárío. Então,
temos áreas vazias, ·e quando se faz a concessão, se obser
va isso. Mas, aí há um choque, porque essas áreas vazias
são menos rentáveis e, conseqüentemente, há um despro
pósito no pedido.

Se fôssemos montar onde desejávamos, talvez o plano
de radiodifusão fosse diferente na sua aplicação, já que
ele inclusive contempla essas áreas em que não temos
rádios nem ~eios de comunicação para o povo brasileiro.
Vou dizer aqui os números, desde 1980: em 1980 foram
outorgados 97 canaís, sendo 35 de OM, 58 de FM e 4 de
TV; em 81, 51 de OM, 49 de FM e 8 de TV, 111 no total;
em 82, 76 de OM, 49 de FM e 4 de TV, 79 no total; em
84 40 de OM 59 de FM e 12 deTV, num total de 111; em
85: com gran'd,e parte que vol.to~ ?o Governo Figueiredo,
depois de reestudado no Mínístérío, 135, no total, sendo
que 47 de OM, 66 de FM e 14 de TV; em 86, 14 de TV,
91 de FM e 50 de OM, num total de 155; em 87, 14 de
OM 45 de FM e 4 de TV, num total de 63. Então, há
um 'número realmente grande mas as nossas necessidades
são bem maiores do que esta. Vê, assim, V. Ex.a, que não
há um propósito, na medida em que se pleiteia a aber
tura de editais e o número de pleitos é multo grande.
Foram 'Pleitead~s, em 86, 237 ,e foram a;tendidos ap~n~s
150. Então há uma questão, ai, 'que o numero de edItaIs
não significa o número de televisões concedidas, co~o
também muitas dessas não foram instaladas e poderão,
inclusive, caducar. Esse número é de que foi concedido,
mas não é o que foi instalado. Então, .nós temos 2 ~nos
para, depois, ou renovarmos ou ímpedírmos. Consequen
temente, é esse aqui o quadro, que depois posso passar
às mãos de V. Ex.as.

Quanto à censura, V. Ex.a sabe que ela não pertence
ao meu Ministério, mas ao Ministério da Justiça. A reti
rada do ar do jornalista Carlos Chagas, de quem sou
amigo evidentemente foi um ato da administração da
Radiobrás e que eu, na realidade, desconhecia, mas que
foi também da própria vontade do jornalista, com quem
estive na medida em que o Jornal da Constituinte 
porqu~ O Diário da Constituinte nós elaboramos à vontade
da Mesa da Câmara, da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte. O Jornal da Constituinte é uma faculdade
ou não da Radiobrás. A sua direção achou mais con
veniente, na medida em que entendia que havia um pro
tecionismo em levar maior número de pessoas do 0;0
verno retirá-lo para justamente não haver uma dís
sonân:cia entre' esse Jornal e o Diário da Constituinte,
que é obrigatoriamente levado ao ar todos os dias.

Foi por esse motivo que saiu o Jornal
w
da Co~stitui~te.

Não houve nenhum propósito em relação ao .Jornalista
Carlos Chagas, que tanto V. Ex.a como eu admiramos.

V. Ex.a falou que a Caixa Econômica Federal reti
rou publicidade do programa Jornal da Constituinte, ge
rado pela Radiobrás. Confesso que desconheço e acredito
que não tenha ocorrido, porque a Caixa Econômica Fe-

deraí, quando faz um contrato publicitário, o mantém.
Até porque sendo um órgão do Governo que é, ela não o
faria.

Se V. Ex.a não concorda com a retirada do Jornal da
Constituinte - isso pode ser reestudado -, a culpa não
cabe à Caixa Econômica Federal. Foi uma medida da
dileção da Radiobrás, por achar mais conveniente por
não querer conflitar com o Diário da Constituinte. Saiam
opíníões totalmente divergentes daquelas que os oonstí
tuíntes expressavam obrigatoriamente nos programas diá
rios de todas as emissoras de rádio e televisão.

Quanto ao jornalista Mino Carta, não sei se V. Ex.a
sabe, somos grandes amigos. li: uma amizade que prezo pela
sua inteligência e por seu respeito.

Nada tenho com o problema da TV Record, não tratei
nada com ela. Se o Dr. Leonel Brizola entrou às 2 horas
da manhã, lamento, pois acho que deveria ter entrado an
tes. O Dr. Paulo Machado de Carvalho e o Sr. Sílvio Santos
são os donos dessa emissora. A nós não cabe fazer nada e
nem há censura em relação ao Dr. Leonel Brizola

Houve um fato, que não divulgarei, em que o Dr. Leonel
Brizola se julgou discriminado e que, em menos de quinze
minutos, foi resolvido, numa demonstração de que o Mi
nistério não faz discriminações a políticos brasileiros. Foi
o caso de um telefone em Itaípava, em que S. Ex.a, como
todo político ou médico, não poderia ficar S6'm telefone.
Fugimos a regra geral, para que 8. Ex.a pudesse se enten
der com os seus correügíonáríos e amigos. Nunca um telefo
ne saíu maís rapídamente do que esse.rjonto ísso para de
monstrar a V. Ex.a que não existe qualquer facciosidade
com o Dr. Leonel Brizola. V. Ex.a é seu seguidor, eu não,
mas tenho que respeitar a posição dos políticos brasileiros,
qualquer que seja a sua ideologia.

Em relação ao Mino Carta, portanto, nada houve. Com
referência a esse decálogo, V. Ex.a está me contando uma
grande novidade. Não o conheço, não me foi levado pelo
Presidente da Radiobrás. li: um homem sensato, não faria
um decálogo. Se fosse agir assim, não mereceria estar na
Presidência da Radiobrás, onde está pelos seus méritos e
sua inteligência.

Há muitas maneiras de agir e de conseguir objetivos,
sem utilizar um decálogo, que não funcionaria de modo
algum e que seria merecedor das críticas feitas por V. Ex.a,
se na verdade existisse. Pode até ser da imaginação de
qualquer jornalista que esteja em divergência com a dire
ção da lRadiobrás. Esta é tão democrática, que permite que
jornalistas que divergem da sua direção lá permaneçam,
desmentindo as afirmações que levaram V. Ex.a a se equi
vocar neste assunto.

V. Ex.a há de convir que a Radiobrás é emissora do
Governo. Ela não vai discriminar nem a V. Ex.a, nem a
nenhum dos Srs. Parlamentares. Mas, sendo emissora do
Governo, ela tem que usar seus mecanismos no sentido
de prestigiar a ação do Governo, fazendo ampla publici
dade desse Governo e daqueles que o apóiam. Isso é natu
ral. Se existe na rede privada, na rede pública também há
de existir. Se V. Ex.a chegar um dia ao Governo, não vai
pensar diferente.

Pergunto ainda a V. Ex.a: a Rádio Roquete Pinto co
locava no ar adversários do nosso querido engenheiro,
quando S. Ex.a era Governador do Rio de Janeiro e tinha
o domínio sobre essa emissora?

O ss, CONSTl?I'UINTE BRAND~O MONTEIRO 
Respondo a V. Ex,a Há muitos constituintes aqui que não
são do meu partido. A Rádio Roquete Pinto sempre teve
programas amplamente abertos para opíníões divergentes,
porque ela não é do oovemo do Estado do Rio de Janeiro,
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é do sistema de governo do Estado do Rio de Janeiro, tal
como a Radiobrás não é do Poder Executivo, mas pertence
à União, aos poderes Ex,ecutivo, Legislativo e Judiciálio.
Isso porque os Poderes no Brasil são independentes e
harmônicos entre sí. Quem paga toda a organização da
Radiobrás é o povo brasileiro, não é o presidente José
Sarney, como a Roquete Pinto não era paga do bolso do
ex-Governador Leonel Brizola.

O SR. MINIS.TRO DAS COMUNICAÇõES (Antô'nio
Carlos Magalhães) - V. Ex.a pode divergir, mas, na rea
lidade, a Radiohrás é do Poder Executivo. É ele que nomeia
os seus dirigentes - V. Ex.a até não está satisfeito com
a direção! É o Poder Executivo que abre os espaços para
todos na Rooiobrás.

Os Poderes são harmônicos entre si, mas cada um
tem a sua parte, tanto que não nos metemos no Diário
da Constituinte, a não ser para realizar o que o Poder
Legislativo quer. Esse, sim, é um programa do Poder
Legíslatívo.

O Governo são três entidades, que V. Ex.a citou com
muita propriedade. Entretanto, cabe ao Poder Executivo
a gestão.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - A
gestão é executiva.

O SR. MINISTRO ANTôNIO CARLOS MAGALHÃES
- Mas quem imprime essa orientação?

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - E
a orientação, segundo me ~arece, deveria ser de respeito
a todos os Poderes.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES, (Antônio
Carlos Magalhã;es) - O respeito existe. V. Ex.a jamais
encontrará na Radiobrás uma critica ao !Poder Legislativo
ooU ao Judiciário. .

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Mínístro, vou lhe dar alguns subsídios. V. Ex.a fe~ a sua
colocação com a inteligência que lhe é peculiar. Parece
aos 81'S. Constituintes, que estão participando destçJ: deba
te, que o nível de informações que trouxe aqui seria o de
ínrormaeões levianas, porque V. Ex.a afirma que não exis
te e S1e "existisse. " Como jornalista, digo a V. Ex.a que
denunciei da tribuna da Câmara e recebi um telefonema
do Sr. Antônio Martins, que não me negou a existência
desse decálogo. Suas informações estão nos Anais da Casa.
E1~ me disse que, afinal de contas, esses jornalistas eram
empregados do Governo, e o Governo era o ~mpr~gador.
Disse tamém que ° Sr. Carlos 'Chagas estaria brigando,
porqtie era o oitavo emprego que ele tinha de 15 mil cru
zados. ELe foi para o Jornal da Constituinte e, todos os
dias, fazia criticas ao Gover·no.

Perdoe-me. mas talvez V. Ex.a não esteja informado a
respeito do auxiliar nomeado por V. Ex.a

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Trata-se de um auxiliar da maior
confiança. É um jornalista muito querido, ínclusíve entre
seus colegas. Foi escolhido justamente por ter um pres
tígio enorme na classe e por ter agido sempre com. fideli
dade ao Governo, conforme tem demonstrado ao longo de
sua vida.

Não havia nenhuma dissonância. Há poucos dias, eu
jantava com o Dr, Carlos Chagas, quando fe~ seus 50
anos e encontrei lá, entre outros, o ilustre PreSIdente da
eondtituinte o Relator desta Comissão, o Ministro do
i]Jxérci.ito, o~ Constituintes 1.Jíd.eres Fern~ndo Henriq~e
Cardoso e Mário Covas. O PreSIdente Jose Sarney havía

almoçado com ele. Veja V. Ex.a como essa pessoa é que
rida. Jamais haveria essa discriminação contra ele.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Contudo, não é o que os artigos, da própria lavra de Car
los Chagas, dizem nos vários jornais para os quais escreve.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICACõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Vamos sanar esse "mcídente para
a satisfação de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO - A
satisfação é recíproca.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Gosta
ria de disciplinar o restante deste debate. O nobre Cons
tituinte Brandão Monteiro formulou uma série de ques
tões. Consulto ao Sr. Ministro se já as considera res
pondidas.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio
Carlos MagaLhães) - Se V. Ex.a permitir, falta uma.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a
responderá, então, a essa última questão. Em seguida,
volto a palavra ao nobre Constituinte Brandão Monteiro.
Peço a S. Ex.a que não o interrompa, pois ainda teremos
que ouvir os Líderes dos outros Partidos por cinco mi
nutos, sem interrupção.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Nobre Constituinte Brandão Mon
teiro, V. Ex.a não diz com clareza, mas insinua que
houve um protecionismo em relação ao Dl'. Roberto Ma
rinho, no que tange ao seu controle da NEC.

Digo a V. Ex.a que não houve e vou prová-lo com
cópias de documentos. Não temos que nos meter em pro
blemas de empresas com empresários. Apenas para salva
guardar a moralidade pública, temos evidentemente que
defendê-la.

Reafirmo, para que não pareça uma hipocrisia, que
admiro o Dr. Roberto Marinho, por ser um dos homens
da iniciativa privada mais competentes do Brasil. Quanto
a qualquer ataque a ele, é fruto da sua própria com
petência, por ter conseguido montar uma das melhores
televisões do mundo e um complexo jornalístico admirado
em todo o Brasil. É um homem com 82 anos e que só víve
no trabalho e não nas boates; está sempre realizando
coisas positivas para o seu Pais.

Esse é o meu ponto de vista, com o qual sei que
V. Ex.a não concorda e eu o respeito. V. Ex.a tem uma
opinião em relação ao engenheiro e eu tenho outra. Mas
é preciso ficar claro o que houve com a NEC.

No dia 19 de março de 1985, o Ministro da Fazenda,
Dr. Francisco Dornelles, colega de V. Ex.a, despachou com
o Presidente Sarney: "Banco Central liquida a Brasi
linvest" - não foi O Globo, mas ° Jornal do Brasil.
"Dornelles pede a prisão de Garnero" - no dia 20, fruto
do despacho; "Ação Penal contra Mário Garnero"; "Do
cumentos todos sobre Mário Garnero", inclusive senten
ças judiciais. Depois, poderei passar ordenadamente a
V. Ex.a Até o ponto que o Sr. Mário Garnero não estava
na NEC, estava afastado, não tínhamos nada com isso.
Quando ele volta, estando processado, como ainda está
sendo, pelo Banco Central, evidentemente que a empresa
do Governo tinha que salvaguardar os seus interesses.
Nós não discriminamos em pagamentos de faturas; pa
gamos todas as encomendas, porque, inclusive, a NEC
tinha com o Sr. Mário Garnero adiantamentos, como é
hábito no setor, para as empresas todas produzirem a
tempo e à hora, como estamos fazendo agora com as
empresas nacionais para que elas não quebrem, nesta
hora de dificuldades.
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Então, jamais atrasamos pagamentos de encomendas
entregues. As encomendas entregues recebiam pontual
mente; o que não faziamos era novas encomendas, por
que o Sr. Mário Garnero, enquanto não for julgado pelo
Banco Central, não pode merecer a confiança do Governo.
Isso é que existia. Conseqüentemente, veio outro processo.

Traduzindo, a NEC se dirigida ao Ministério, que tem
que homologar o sócio, propondo 4 nomes: O Globo com
o Banco Nacional, o Banco Nacional, o Banco Itaú, e nós
respondemos à NEC, aqui está a carta do Presidente da
Telebrás, porque esse assunto não foi tratado com o Mi
nistro dizendo que todos esses grupos, O Globo, o Banco
Itaú, Àntunes Caemi, todos eles... Está aqui a carta nos
seguintes termos:

"De acordo com os entendimentos que tivemos a hon
ra de manter com V. s.a... "

Quem assina é Almir Vieira Dias, não sou eu.
" . .. no dia 28 de abril do corrente, estamos submetendo
à aprecíação da 'I'elebrás o Ministério das Comunicações"
- esta aí a NEC se dirigindo; e aí cita esses nomes.
A Telebrás responde, no dia 13 de maio:

"Prezado Senhor,
Referimo-nos à sua carta tal, onde V. Ex.a

submete à nossa apreciação uma lista de candi
datos a sócios contratuais da NEC do Brasil, sobre
o assunto, informamos que todos os nomes nela
constantes são grupos de reconhecida idoneidade,
não havendo, portanto, nenhuma objeção de nossa
parte, ficando a indicação por conta de V. s.a

Mais adiante:
"A NEC, por telex, manda colocar mais quatro

grupos: Modata, Norberto Odebrecht, Grupo Cid e
Invesplan."

Novamente respondemos:
"Em aditamento à carta do dia tal, todos

esses grupos são de reconhecida idoneidade e
podem ter o 'controle, se V. Sa. assim o desejar."

Quem assina todas as duas respostas é ° Presidente
da Telebrás, Dr. Almir Vieira Dias, uma por telex e outra
por carta. Esses documentos provam incontestavelmente
que não houve nenhuma participação do Ministério na
escolha dos sócios. Evidentemente, se eles marcharam para
escolher um sócio que eles julgam empreendedor e capaz,
não temos, Constituinte Brandão Monteiro, nada a opor
com relação a isso. Se tivessem escolhido qualquer dos
outros grupos, a nossa posição seria ídêntíca. De modo
que, quando V. Ex.a conhecer, com os documentos, esse
episódio, V. Ex.a não vai incorrer nos equívocos que, até
aqui, têm ocorrido. Por isso, não vejo porque, se V. Ex a
quiser marcar qualquer hora na Comissão, na Constituinte,
na Câmara, no Senado, estarei à disposição de V. Ex.a ou
de qualquer pessoa para prestar esclareeímentos mais
amplos, já que estou vendo a insistência do Presidente
em que eu termine estas palavras.

Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO 

Sr. Ministro, no tempo que me é reservado para a réplica,
gostaria de anotar algumas questões, para que elas não
fiquem no ar.

V. Ex.a que tem grandes qualídades, sem dúvida algu
ma, entretanto, eu não conhecia uma de V. Ex.a, que é
o poder de fazer prejulgamento sobre que conceito tenho
sobre o Sr. Roberto Marinho, até porque sobre esta maté
ria nós nunca conversamos, nem nunca me referi pessoal-

mente ao Sr. Roberto Marinho, porque faço política dis
cutindo teses e não discutindo pessoas.

Então, V. Ex.a me perdoe, mas não concordo que
V. Ex.a tenha a capacidade de fazer preiulgamento. O que
sei é que, realmente, a TV Globo é uma empresa impor
tante, a maior empresa do País, mas que, até hoje, infe
lizmente, nós não chegamos às conclusões da CPI do
grande escândalo estabelecido entre o grupo Time-LUe
- e V. Ex.a era Deputado - e fez coro e parte da luta
do ex-Governador Carlos Lacerda quanto ao grande escân
dalo do Time-Life-Globo, que morreu com o advento do
chamado Golpe Militar de 64. É a única referência que
tenho, não sobre o Sr. Roberto Marinho, contra o qual
não tenho nada.

Segunda questão, ainda em relação à insinuação muito
inteligente de que um telefone para o Sr. Leonel Brizola
em seu sítio em Itaipava foi o mais rápido do País.
Não foi para o cidadão Leonel Brizola, o engenheiro
Leonel Brizola, para conversar com seus amigos, foi para
o Governador do Rio de Janeiro, Leonel Brlzola.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Foi depois que ele deixou o Gover
no. No Governo, ele teria todos. Até não pagou a conta e
ninguém tirou um telefone que eu não deixei.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO _
Aliás, a conta não era pessoal dele, porque, senão, eu vou
fazer o favor de pedir a ele que pague.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
C~rlos Magalháas) - O bonito da peça é que foi agora,
roi recente.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO _
O que é importante em tudo isso é acabarmos com o
conceíto de que somos Governo e somos donos do dinheiro
do povo. q dinheiro do povo não cai do céu, o dinheiro
do Executivo, do Legislativo, da União não cai do céu
~ do sacrírícío meu, seu e do povo brasileiro, que pag~
ímpcstos multo caros e que elegem pessoas para repre
senta-los e essas pessoas as vezes pensam que são donos
do dinheiro que é do povo.

O SR. MI!'iISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhaes) - Esse episódio do telefone eu peço
a V. Ex.a que não seja citado. Ele estava fora do Governo
e eu acheí que um ex-Governador tinha que ter todo
o respeit~ e consideração do Governo. Mandei um diretor
da Teler] tratar pessoalmente no seu apartamento em
Copacabana, porque não admitia qualquer discrimin~cão
M~s~no, que contrariasse um pouco qualquer portaria" d~
Mínístérlo, eu achav!1 que assim como um médico tem
que atender seus clientes, um político da envergadura
dele não podia ücar sem um instrumento desses. V. Ex.a
desculpe se ínterpreteí de outra maneira.

O SR. CONSTITU1.NTE BRANDÃO MONTEIRO _
A.gradeço a g~ntileza. de V. Ex.a E gostaria ainda, Sr. Mi
nístro, de repisar doís pontos que me parecem importan
tes. V. Ex.a enumerou os números de concessões Infor
n;aJ.?-do, inclu:siye, que ~ necessário maior núm'ero de
rádios e televisões no País, com o que concordo. Não con
cordo, sim é que V. Ex.a tenha criticado a forma de de
ferir concess~e~, inclusive, perdoem-me alguns parlamen
tares, para vários parlamentares, na época de Figueiredo
e agora, que sob o meu conceito, que é um conceito pes:
soal, fere claramente o texto constitucional. É um conceito
pessoal, da órbita de análise jurídica e constitucional que
faço. Pode V. Ex.a ter posição diferente.

Se o Procurador ou Consultor Dar~ Bessone deu um
parecer a V. Ex.a, penso que com o empenho que V .Ex.a
teve, à época que assumiu o Ministério, criticando - e
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eu concordo com V. Ex.a - as formas de concessão de
rádio e televisão no País, lamento que um ex-parlamentar,
ex-governador, ex-Ministro de Estado, com muito prestí
gio no Governo, não tenha diligenciado no sentido de que
o Governo mandasse uma mensagem modificando o texto
legal, que estabelece a forma de concessão. Lamento, por
V. Ex.a e lamento pelo País.

Quero me restringir, agora, à questão da NEC, e quero
dizer que as informações que V. Ex.a tem a respeito do
Mino Carta, e não vou entrar nesse assunto, do Carlos
Chagas, porque as informações de V. Ex.a são de ordem
pessoal, e nós vamos ficar aqui dizendo: mas as minhas
informações são diferentes, e não vamos chegar a nenhu
ma conclusão. Mas afirmo a V. Ex.a que os fatos - e nós
conhecemos isso - e V. Ex.a, de alguma forma, ou muito
objetivamente participou do governo anterior, e dos vinte
anos de regime que se estabeleceu no País, sabe, como
ninguém, como os métodos se estabelecem com telefone
mas de autoridades que se dizem representantes deste ou
daquele Ministério, de autoridades superiores, mesmo no
tempo da censura nas rádios e televisões e nos jornais. E
esta informação, V. Ex.a é amigo do jornalista Mino Car
ta, melhor lhe informará o jornalista Mino Carta.

Quanto à questão da Brasilinvest, quero dizer que eu,
pessoalmente, quando estou colocando essas questões, por
que também tenho documentos que gostaria de apresen
tar a V. Ex.a na CPI. Espero encontrá-lo, com todos os
seus documentos na CPI, e eu apresentaria outros para
V. Ex.a, para demonstrar, diferentemente do que dizem
- e eu os tenho - de que, na verdade, houve uma para
lisação de pagamentos. Existe até ações judiciais a esse
respeito. Terei o prazer de depois informar a V. Ex.a,
porque talvez V. Ex.a, tal como não sabe do caso Antônio
Martins, não saiba desse fato da Brasilinvest.

Quero dizer-lhe o seguinte, ministro: o processo de
liqüidação extrajudicial e da intervenção em entidades
financeiras é estatuído porque determina o Decreto n,s
6.024/74; e uma das questões estabelecidas nesse decreto
é a possibilidade do princípio jurídico de extensão ou do
princípio teleológíeo de se estender, em torno da liqui
dação ou da intervenção de um grupo, a outras associa
ções desses grupos. A quem cabe fazer isto, entretanto,
é ao liquidante, representante do Banco central, ou inter
ventor; não ao Ministério das Comunicações, que, tendo
um sócio, até então, com controle acionário da Brasilín
vest, quando se estabelece a quebra do grupo, assume de
forma, ao arrepio da lei, ao arrepio do que estabelece a
Lei n.o 6.024, um rompimento desta relação ou de defe
rimento, para que esse controle acionário continuasse às
mãos de quem continuasse às mãos de quem continuava,
ao arrepio da lei. A Lei n.o 6.024 é clara: quando quebra
um banco, ele tem associações díterentes, e pode o Banco
Oentral, 81través da Lei n.o 6.024 e do s-eu interv_entor, es
tabelecer ou estender essa Iíqutdação ou intervenção a
outras firmas associadas a esses grupos. Era a 5luestão
que eu queria colocar, para restabelecer um pouco essas
questões.

Disse V. Ex.a que nunca teve nada a esse respeito 
não quero aqui citar nomes - mas tenho dados e infor
mações muito precisas de que, no seu Ministério, foram
chamados acionistas do Grupo Brasilinvest, por pessoas
que não quero aqui me referir, porque entendo que este
é um assunto que vamos estabelecer dentro dos critérios
da Comissão Parlamentar de Inquérito. Tenho dados, do
cumentos desta questão. Antes de o Sr. Roberto Marinho,
do Grupo Nacional, do Grupo Itaú, um dos pretendentes
foi o Sr. Mathias Machline, que já fechando o negócio
recebera do Ministério das Comunicações um telefonema
e um encontro para dizer que deveria sair desta eoncor-

rêncía, ou daquilo que desejava, que era o controle acío
nárío do Grupo NEC, porque as Organizações Globo, o
Sr. Roberto Marinho, enfim, teria a preferência ou teria
assumido este posicionamento, ao que até o Mathias
Machline disse que não queria brigas com a TV Globo.
São informações que não nos cabe, aqui, debater sob o
ângulo em que estamos, eu afirmando e V. Ex.a dando
outras informações.

Penso que o apelo que faço a V. Ex.a é para esclarecer
ao País. Comissão Parlamentar de Inquérito tem como
objetivo esclarecer quaisquer lesões ao interesse público,
e nada mais do que isto. E, em conseqüência disto, ela
também é um forum para o esclarecimento de um con
junto de dúvidas. Por isso, eu solicitaria a V. Ex.a, com
o espírito público que tem, que nos ajudasse na constí
tuíção dessa CPI, com a grande influência que V. Ex.a
tem - e eu já observei - aqui, na Câmara dos Depu
tados. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra no seu último turno, ao Ministro Antônio
Carlos Magalhães.

O SR. MINISTRO DAS COMUN]CAÇÕES (Antônio
Carlos Magalhães) - O Constituinte Brandão Monteiro,
homem inteligente, gentil, educado, bom parlamentar,
cometeu alguns equívocos que precisam da devida retifi
cação.

Pela ordem, em primeiro lugar, nunca participei de
comissão de inquérito 'alguma, sobre o Grupo Time-LUa.
Não participei e creio que V. Ex.a não vai encontrar o
meu nome neste documento.

O SR. CONSTITuINTE BtRA'NDAiO MONTEIRO 
V. Ex.a não me entendeu, eu não disse que V. Ex.a par
ticipou; eu disse que V. Ex.a era parlamentar, à época,
e fez coro com as, denúncias do oovernador Carlos La
cerda.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antonio
Carlos Magalhães) - Não fiz. Fui muito amigo do
Governador Carlos Lacerda, reconhecendo as suas gran
des virtudes e os seus grandes defeitos, mas nesse ponto,
creio que V. Ex.a sempre foi mais extremado com o Se
nhor Carlos Lacerda, seguindo a orientação do engenhei
ro Leonel Brizola, e talvez...

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Então só poderia, por gentileza, não está em jogo, aqui,
o Governador Leonel Brízola, porque, por exemplo, eu
diria, quer dizer, eu não quero ...

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (Antonio
Carlos Magalhães) - Mas o Sr. fala em Carlos La
cerda, eu tenho que falar em Brizola.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO
O Governador Leonel Brizola, porque, por exemplo, eu
diria ...

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (Antonio
Carlos Magalhães) - Não está em jogo Carlos La
cerda, que já morreu há tantos anos.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO
Não quero descer o nível, porque eu diria que V. Ex.a
sempre foi um extremado, e" aí, vamos entrar num nível
a que não quero descer. Correto?

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antonio
Carlos Magalhães) - Não vamos descer de modo
algum, até por que apelo que não desçamos...

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO 
Não deseja V: Ex.a, e muito menos eu.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antonio
Carlos Magalhães) - Sem dúvida.
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o SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO 
Quer·emos ficar na altura em que este debate merece, e
V. Ex.a, debatendo, com tanta altura, não vaí descer.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (Antonio
Carlos Magalhães) - Sim; não vou. Mas creio que
V. Ex.a é que está escorregando por um caminho que não
está em jogo.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO 
Não' mas se eu falei em Carlos Lacerda, tenho que falar
a época. li: problema de 1964, ·e se divide nesse problema,
quero dizer, do Sr. Brizola com Jango Goulart e Carlos
Lacerda e o movimento de 1964.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (Antonio
Carlos Magalhães) - E a CPI, talvez.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO 
Exatamente. Mas não fiz coro com o Sr. Carlos Lacerda,
com isso! É pena que V. Ex.a não tenha concordado sem
pre com o S·r. Carlos Lacerda.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antonio
Carlos Magalhães) - Diz V. Ex.a que o governo não
mandou uma lei sobre concessão. Está V. Ex.a demons
trando desconhecer um decreto presidencial que, inclu
sive baliza as concessões que hoje são dadas, muito dife
rente do que anteriormente Na feito, nos governos Fi
gueiredo e outros. Muito anteriormente. V. Ex.a, qüe não
quer descer, declara que participei desses vinte anos; não
de todos, porque, enquanto alguns queriam a prorroga
ção do mandato Figueiredo, eu, na Bahia, enfrentava o
Governo e os militares, chamando um deles, Ministro da
Aeronáutica, de corrupto, e impedindo que os militares
falassem mais contra a posse de Tancredo Neves ou a
sua eleição, coisa que muitos correligionários de V. Ex.a
não fizeram, e até nem sufragaram.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO 
Está V. Ex.a extremamente equivocado.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antonio
Carlos Magalhães) - Conseqüentemente, quando muí
tos estavam contra, e certamente não se expunham,
eu me expus sozinho, sem nenhum mandato, sem qual
quer coisa, ;paTa responder aos militares do Brasil, ces
sando IJ, sua ínterrerêncía no processo da transíção de
mocrática. Isto V. Ex.a não pode negar, que no dia 4 de
setembro de 1984 isto aconteceu. E, se defeitos tenho, esta
virtude, V. Ex.a não me há de negar, evidentemente.

Do que participei, não há dúvida. Fui governador
duas vezes, fui Presidente da Eletrobrás, só não fui ex
ministro, como V. Ex.a salientou, e ainda sou Ministro,
por enquanto, não sei se o serei daqui a uma hora ou
duas, mas sou Ministro. Colocou-me, V. Ex.a, como ex
Ministro, mas este é um lapso natural.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO 
Sem dúvida.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (Antonio
Carlos Magalhães) - Ato falho.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTE1RO 
Não foi um ato falho, foi um lapso.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antonio
Carlos Magalhães) - Mas tudo isto, evidentemente,
fiz, e não me arrependo. Pois não estou falando das
excelências de vinte anos desse setor de comunicações,
nesse período? Não estou renegando coisa alguma, nem
tenho por que renegar. Não quis realizar a prorrogação
do mandato do Presidente Figueiredo por doís anos, para
coincidir com as sucessões estaduais e dar vantagens aos
possíveis eandídatos a Presidente da República. Quanto
a isso, fui contraí Não permiti que se realizasse no Bra
sil. Esta glória eu tenho!

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO 
Não permitiu V. Ex.a, mas eu quero dizer que era a favor,
e creio que tenho razão. Nós teríamos feito um processo
de transição democrática diferente deste, que é o mais
longo da história do País.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antonio
Carlos Magalhães) - Não! Pode V. Ex.a divergir, mas
não conseguiríamos chegar aqui se não fosse a eleição
de Tancredo Neves.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Da
qual participamos e apoiamos, sem nenhuma contrapar
tida.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio
Carlos Magalhães) - A última crítica, na vida do Dr, Tan·
credo Neves, no dia 12 de março de 1985, foi do ex-governa
dor do Estado do Rio de Janeiro, foi a sua última crítica.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Por
certo poderia fazer outras e outros elogios, se vivesse
mais.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônia
Carlos Magalhães) - Sei que V. Ex.a não está defendendo
o Sr. Mário Garnero, que foi qualificado como o homem
do crime do colarinho branco. Sei que V. Ex.a está defen
dendo em tese. Agora, quero dizer que todas as atitudes
da Telebrás são respaldadas em atos e conversas com o
Banco Central. Nunca deixamos de ouvir o Banco Central,
e o Sr. Fernão Bracher está aí para declarar, na hora
em que for necessário - tanto ele quanto o ex-Ministro
da Fazenda, Dr, Dilson Funaro.

Nós não tomaremos posição isolada, mas a posição
de Governo, em defesa do próprio Governo e da moralida
de pública. Nada tenho de pessoal contra o Dr, Mário Gar
nero, mas aquele que está sendo condenado, evidentemente
não pode continuar a servir e a receber encomendas do
Governo Federal.

Assim entendi, assim entendo e mantenho o meu enten
dimento.

V. Ex.a quebrou um pouco, quando disse que o Mínís
tério das Comunicações pediu ao Sr. Mathias Macline para
não concorrer. Isto V. Ex.a não prova, isto V. Ex.a não
pode, em nenhuma hipótese, com dez CPI, provar. É preci
so que isso fique bem claro. V. Ex.a é um homem de bem
e ,se teve essa informação, faça sua retificação, porque,
evidentemente, não pode ficar essa dúvida sob um Minis
tério de pessoas decentes e honestas, pairando, e que não
leva a nenhuma contribuição positiva. V. Ex.a não pode,
com a responsabilidade que tem, de uma liderança e, mais
do que isso, da sua pessoa, da sua figura, fazer por ouvir
dizer. É uma coisa bastante séria. Realmente, pediria a
V. Ex.a que das suas informações tirasse esta, porque é
inexata.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO - Sr.
Ministro com a ocorrência da CPI, pretendo provar isto.

O SR. M~NISTRO DAS COMUNICAÇõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Mas é muito mais fácil reunir V. Ex.a
com todos os Constituintes, antes da CPI, e debatermos o
assunto. Por que CPI? Depois faz-se a CPI. Por que não
apressarmos este debate?

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO _
A CPI é o instrumento regimental que tenho.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Eu pensava até que fosse hoje o deba
te.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO _
V. Ex.a foi Parlamentar. É o instrumento regimental de que
disponho.
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o SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (Antônio
Carlos Magalhães) - O que V. Ex.as querem com a CPI
e, aliás, acho que, politicamente, V. Ex.a está até certo _
fazer render um fato inverídico, até que se venha a provar
a verdade; depois da verdade, já pairou a inverdade por
muito tempo.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO 
Eu imaginava que V. Ex.a tivesse um melhor conceito sobre
mim.

O SR. MINISTRO DAS COMUNICAçõES (Antônio
Carlos Magalhães) - Não. Eu tenho um conceito muito
bom. Desculpe V. Ex.a, mas não há uma palavra contra
V. Ex.a aqui. Tenho-lhe o maior respeito e louvo, ainda,
sua atitude nesta reunião de hoje, para um debate que
acho excelente e bom para a Democracia. V. Ex.a está
procedendo com a dignidade que lhe é própria e estou
muito feliz em conhecê-lo ainda melhor hoje. Espero ter
encontros para cada vez positivar mais o conceito que
tenho, hoje, de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Muito obrigado.
, O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES (Antônio
Carlos Magalhães) - De modo que, Sr. Presidente, acredito
ter respondido às perguntas do ilustre Constituinte Bran
dão Monteiro e me reservo para outra oportunidade, nesta
Comissão ou em qualquer CPI, ou, enfim, para dizer, de
pronto, aquilo que posso, em favor do Brasil e da sua
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.
Membros da Comissão Temática n.O 8, a Mesa, como se
verificou, foi concessiva e larga com ambas as partes,
nesta fase específica do debate, porque o nobre Consti
tuinte Brandão Monteiro colocou uma série de questões,
algumas à margem do objetivo essencial desta reunião, e
entendemos que era faculdade da Mesa permitir uma maior
extensão, para um esclarecimento necessário, vez que ques
tões pessoais estavam envolvidas.

Agora voltaremos ao leito original do Regimento e a
Mesa vai determinar como vamos ,encerrar os trabalhos
desta tarde.

Ouviremos, agora, os Líderes ou seus representantes.

O Líder de cada Partido, caso queira, pode fazer uso
da palavra por cinco minutos, sem interrupções. Em segui
da devolveremos a palavra ao Relator e, finalmente, ao
Sr: Ministro das Comunicações, para, em seguida, encer
rarmos os trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA - Se
V. Ex.a me permite, gostaria de usar a palavra, pela Lide
rança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Pela Li
derança do PFL, tem a palavra o Constituinte Arolde de
Oliveira, por cinco minutos, sem interrupções e sem apar
tes.

O SR. CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, caros colegas Constituintes, estou
pedindo a palavra apenas porque o nobre Líder do PDT,
Brandão Monteiro, honrou-me com a citação nominal, de
certo modo criticando ou reprovando a minha atitude em
divergir da nobre colega Constituinte Cristina Tavares, ao
criticá-la, de certo modo, como fiz, dentro dos termos regi
mentais, dentro da boa ética parlamentar e dentro da mi
nha própria educação, que prezo e que procuro, realmente,
me privilegiar sempre.

Queria dizer ao nobre Líder do PDT que, como lhe
disse, divirjo, ataco os meus adversários, aquelas pessoas
que não concordam comigo. Estranho seria, nobre Líder

Brandão Monteiro, se eu atacasse os meus aliados aqueles
que concordam comigo, que estão do meu lado. '

De maneira que deixo esta colocação e continuarei a
defender as minhas idéias aqui nesta Tribuna e em tantas
quantas tivermos neste Parlamento, em que tenha a opor
tunidade de defendê-las.

Discordo, sim, mas discordo usando de todos os prin
cípios da ética, procurando exercitar o meu mandato, da
forma que ele tem que ser exercitado, em defesa daquilo
que eu, dentro da minha índole, da minha formação, do
meu pensamento, da minha formação até religiosã, tenho
o compromisso de defender, e assim tenho me postado.
Por isso, coloco-me contra as minorias da esquerda ideoló
gica que, realmente, fazem aquele barulho todo e, na hora
em que providenciamos para que coloquemos à mesa as
pessoas para prestarem esclarecimentos, aqui não compa
recem e se aqui comparecem ficam mudas.

Oponho-me, também, àqueles grupos fisiológicos, que,
de certo modo, também, colocam-se a perturbar o trabalho
sério da imensa maioria desta Casa, na elaboração da Cons
tituição para o Brasil, neste processo de edificação a partir
da Subcomissão, agora na Comissão Temática, depois na
Sistematização eJ finalmente, no grande debate no plenário
desta Casa.

Respeito essas minorias que inclusive trazem a legiti
midade, que temos que ter, nesta Carta Constitucional.
Esta é a posição do meu Partido, o PFL; temos que ter
essas minorias aqui, com tribuna aberta e livre e temos
até que suportar, às vezes, veemências excessivas, agressí
vidades e até ofensas, para legitimar esta Carta.

Ninguém vai dizer, amanhã, que um país plural, como
é o nosso, uma sociedade cheia de coloridos culturais e
ideológicos, deixou de ter, participando na construção da
sua Carta, da sua Constituição, todo esse segmento da
sociedade. O que temos que garantir, e por isso me bato
aqui, é que a vontade da maioria seja justa, clara e Iímpí
damente interpretada, em todos os mecanismos de votação
e de avaliação dessa vontade. Por ísso, oponho-me à con
fusão, oponho-me aos mecanismos turvos dos textos mal
escritos, oponho-me aos mecanismos do próprio Regimento
Interno, aos privilégios dos Relatores, habilmente escolhi
dos e com poderes quase totais para elaborarem a Carta.
Se somos um pouco tontos, se não percebemos e acompa
nhamos com atenção esses passos todos, somos contra a
criação dos conselhos, esses famigerados conselhos, que
são destaques ao poder que venha a se constituir classi
camente, para que minorias, que manipulam as imensas
masas de trabalhadores neste País, possam se aboletar e
defender idéias e posições que contrariam os nossos valo
res e a nossa cultura.

Por isso combato; a esses combato e combaterei sem
pre, nesta e em qualquer Tribuna onde eu estiver, e tenho
demonstrado isso, porque não vamos morrer politicamente
na véspera e não vamos ser vencidos no grito: a maioria
há de predominar nesta Casa. Oponho-me a esses meus
adversários, sim; não poderia nunca, nobre Líder Brandão
Monteiro, opor-me aos meus aliados. Muito obrigado, Sr.
Presidente, muito obrigado Sr. Ministro, pela presença de
V. Ex.a aqui.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a

Concedo a palavra ao nobre Líder do PT, Olívio Dutra.
S. Ex.a dispõe de cinco minutos, sem interrupções e sem
apartes.

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Sr. Presi
dente Marcondes Gadelha, Exm.o Ministro Antônio Carlos
Magalhães, companheiros da Mesa, companheiras e com
panheiros Constituintes, falo' pela Liderança do meu Par-
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tido, o Partido dos Trabalhadores. Sou Olívio Dutra - PT
do Rio Grande do Sul.

Penso que estamos vivendo uma situação importan
tíssima e mais importante ainda será esssa situação, se
encararmos o processo constitutinte como alguma coisa
em que a vontade da Nação não possa ser substituída,
mesmo que por trás de cada um dos 559 Constituinte aqui
presentes esteja o voto popular, mas que a vontade da
Nação possa ser expressa pela próPria Nação, de forma
organizada, constante e permanente e é por isso que defen
demos o fortalecimento do Poder Legislativo, a eficácia do
Poder Executivo e canais permanentes de atuação do povo,
organizado, não só na fiscalização do regime, do Executivo,
na pressão sobre o Legislativo, que é legítima em toda e
qualquer democracia, mas também na formulação de polí
ticas, por isso nos colocamos favoráveis à existência do.
Conselho Nacional de Comunicação, assim como favorá
veis a outros tipos de conselhos que possam fazer um tra
balho permanente e sério com a sociedade através dele
representando-se pluralístíeaanente, para desenteíxar das
mãos do Executivo ou qualquer outro Poder, a tarefa de
decidir por milhões.

Sr. Ministro, feito isso, entendo que não podemos
prejulgar, nem na primeira fase que já vencemos no pro
cesso de trabalho desta Constituinte, que foi o trabalho
nas Subcomissões, muito menos prejulgar agora, nesta
segunda fase do trabalho de 'COm~ssõesque esta ou aquela
opinião, este ou aquele grupo, esta ou aquela pressão já
estão definindo o conteúdo da Constituição que todos que
remos seja democrática. Não entro portanto neste terreno
de preíulgar ou rotular as idéias que temos de brandir
aqui dentro deste Congresso Constituinte, para que a Cons
tituição possa efetivamente expressar a .riqueza de idéias
que tramitam, crescem e enriquecem a vida nacional.

Sr. Ministro, tenho conversado com os trabalhadores
da ECT - Empresa Brasieira de Correios e Telégrafos,
buscando representá-los num pleito, junto com outros Par
lamentares estivemos no seu Gabinete, no Ministério das
Comunicações, há algum tempo, para reivindicarmos em
nome dos milhares de trabalhadores da ECT uma repara
ção no que entendemos tem sido uma injustiça a esses
trabalhadores ou às centenas deles. Os Correios e Telé
grafos que entendemos devam ser monopólio do Estado,
bem como o serviço postal e expresso no Texto Constitu
cional, a sua eficiência, a sua eficácia, depende efetivamen
te da qualidade da qualificação, da dedicação e da possi
bilidade de seus funcionários participarem efetivamente
de decisões, inclusive no âmbito da empresa, porque quan
do defendemos a empresa pública, não defendemos a em
presa estatizada de forma autoritária,' burocrática, téc
nico-militar; defendemos o Estado democrático, enpal
mando uma série de serviços essenciais para a comunidade
com empresas eficazes, com empresas que possam servir
e bem à comunidade e que possibilitem a efetiva partici
pação dos funcionários nas decisões que possam tomar a
respeito não só dos salários, das suas condições de tra
balho, como de outras políticas no interesse social.

Por isso, Sr. Ministro, até hoje nos sentimos incon
formados com o encaminhamento dado à situação dos
funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos, que em razão do movimento que fizemos no País in
teiro, lutando por melhores salários e condições de tra
balho foram demitidos da empresa, perderam o seu
emprego e o ato do GOverno que ocasionou isso sequer
levou em consideração que grande parte desses compa
nheiros trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos eram dirigentes das entidades associativas dos
funcionários, portanto estavam lá não para- representar
a si mesmo, mas no exercício de um mandato da sua cate
goria, da sua entidade, da sua classe.

Até hoje, Sr. Ministro, não recebemos ainda um retor
no do Ministério a respeito deste 'Pleito que se justifica na
medida em que a Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos precisa, fundamentalmente, de todos os seus fun
cionários e, particularmente, daqueles que já tinham pres
tado larga folha de serviço para a Empresa. Essas demis
sões ficaram muito ligadas ao fato de terem participado
de um movimento legítimo, de um movimento justo.

Gostaríamos de ouvir do Ministro que providências
foram efetivamente tomadas na medida em que os funcio
nários reivindicam a sua reintegração na Empresa, na
impossibilidade disto a sua reintegração em outra empre
sa, a ser tratada pelo próprio Ministério das Comunica
ções ou reivindicam, no mínimo, que lhes seja retirado do
ato de demissão o fato de ter sido demissão por justa
causa.

Os trabalhadores da ECT na verdade querem retornar
à Empresa para nela continuar se dedicando, como sempre
fizeram, prestando serviços que temos certeza, a própria
ECT precisa, na medida em que temos sentido a baixa
de qualidade nos serviços de correios, a demora na entrega
de correspondência, exatamente porque a sua política de
pessoal está precisando ser modificada e isto implica, no
nosso entendimento, no tratamento diferente que deve ter
o Ministério com relação aos funcionários e às suas asso
ciações, serviços que temos certeza, a própria ECT, a Em
presa de Correios e Telégrafos, precisa, na medida em que
temos sentido a baixa de qualidade dos serviços dos cor
reios, a demora na entrega da correspondência, exatamente
porque a ;política de ;pessoal dessa empresa está preci
sando ser modificada e essa modificação implica, no nosso
entendimento, no tratamento diferente que deve ter o Mi
nistério com relação aos funcionários, às suas associações.
Ter capacidade de negociar, habilidade para compreensão
e, fundamentalmente, o entendimento de que a participa
ção dos funcionários, só ela pode, efetivamente, contribuir
para que o desiderato do Ministério das Comunicações, que
é o de bem servir à população e, aliás, esse é um dever
seu, só poderá ser alcançado se os funcionários estiverem
sendo atendidos nas suas reivindicações e tiverem espaço
poltííeo para bem servir ~ empresa e a Nação. Obrigado,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Com a
palavra o Sr. Ministro. Há mais algum Líder de algum
Partido? .

Pela Liderança do PDT, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Lysâneas Maciel.

V. Ex.a tem 5 minutos:
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MÃCIEL - Sr.

Presidente, Sr. Relator, Exm.o Sr. Ministro, Sras. e Srs.
Constituintes, não vou me deter em apreciar as declarações
do nobre Constituinte que me antecedeu aqui, que, inclu
sive, acusou uma minoria, segundo S. Ex.a classifica, de
ter saído, porque S. Ex.a próprio saiu quando me inscrevi,
creio que não foi por nenhum receio nem por qualquer
outra circunstância.

Mas quero apenas dizer aos Sr.s. aqui presentes que
felizmente, o Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte houve por bem corrigir a tentativa de destituir a
eminente, brava colaboradora Cristina Tavares, numa ten
tativa insólita, numa tentativa anti-regimental, numa ten
tativa .antiética que foi feita para a sua substituição. Ná{)
vou me deter sobre isso. Acho que pelego de sindicato,
como pelego político tem a importância que se lhe dá.

Mas, Sr. Ministro, vamos aproveitar as oportunidades
em que V. Ex.a está aqui, porque verifiquei que na sua
exposição, brilhante como sempre, V. Ex.a não tocou num
ponto que me parece de fundamental importância. Não
apenas aquela preocupação do eminente Constituinte do
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PT que me antecedeu em relação aos funcionários, e nós
todos, hoje, estamos notando a imensa defasagem nos ser
viços da Empresa dos Correios e Telégrafos, percebo que
os serviços especiais, telegramas, às vezes chegam com
3, 4, 5, 6 dias, até uma semana de atraso, e a explicação só
pode ter a sua origem nesses fatos. Mas o que me preo
cupa, Sr. Ministro, Srs. Constituintes, é que, na verdade,
quem detém o monopólio dos meios de comunicação pra
ticamente controla o País. E nunca se tem a coragem de
enfrentar esse problema, não para condenar a empresa
"x" ou "s", mas para que o País tenha um desenvolvimento
normal, um desenvolvimento racional e não um desenvolvi
mento dirigido, um desenvolvimento condicionado àqueles
que detêm o monopólio dos meios de Comunicação.

É claro que entendo que ao Oongresso deva ser defe
rido - isso foi objeto de uma emenda minha - rever,
periodicamente, as concessões de rádio, de televisão e dos
demais meios de comunicação. Aqui foram feitas várias
reclamações contra as dístorções, contra, até, a falta de
ética que existe nos meios de comunicação, uma enxur
rada de mau gosto que muitas vezes penetra as nossas
residências, não apenas na calada da noite, mas durante
o dia, também.

A minha preocupação não é meramente moralista,
mas vai um pouco mais além, Sr. Ministro. É que s-e não
estabelecermos limites a esse poder, a esse monopólio, a
Nação fica sujeita à vontade de uns homens, de uma em
presa ou de poucos homens.

V. Ex.a, na sua exposição, falou no monopólio, mas
não tocou no monopólio dos meios de comunicação. V. Ex.a
falou no monopólio postal e telegráfico, mas não falou no
monopólio das televísões, dos outros meios de comunica
ção, à exceção dos que já existem e que não estão sujeitos
ao monopólio estatal.

Ora, Sr. pa.-esidente, Sr. Ministro e demais COnstituin
tes, tenho impressão de que o Brasil atingiu aquela situação
descrita por George orweu na sua obra intitulada 1984.
Todos conhecem o livro e todos sabem que, evidentemen
te, o destino desde Pais está muito condicionado a quem
detém o controle dos meios de comunicação. E isto deve
ria ser a preocupação primeira de quem está no cargo
que V. Ex.a ocupa. Sabemos que muitas das medidas de
caráter econômico e político são tomadas com o conheci
mento daquele que detém o. monopólio ou, pelo menos,
a grande força dos meios de comunicação.

Está-se falando agora, e gostada de ouvir um des
mentido pe-remptório de V. Ex.a ou um esclarecimento,
se ainda for próprio, e como essa reunião tem um caráter
infonnal, tenho a impressão de que o nobre Oonstituinte
Marcondes Gadelha não vai se opor a essa minha sugestão.
O que está-s-e fazendo, na realidade, para manter a Em
bratel em poder do Governo, e o que está-se fazendo para
deter esse imenso poder que estã no monopólio de uma
empresa de comunicação que todos conhecem e sabem
qual é? Sabemos todos que há uma tentativa de colocar
as acões da Embratel e de outras estatais no mercado co
mum imobiliário; estamos sabendo, agora, por exemplo,
que está sendo feita uma tentativa muito séria da quebra
do monopólio do petróleo; estamos sabendo que estão sen
do feitas várias tentativas no sentido de resolver as gran
des dificuldades do Governo brasileiro através da priva
tização e ai se demonstra que a iniciativa privada é
mais capaz, é mais competente. Gostaria, nesses poucos
minutos aqui, naturalmente teria outras eonsíderações a
fazer, de saber o que há de real em rel-ação à idéia de
permitir resolver os tremendos problemas que a crise eco
nômica brasileira está passando através da prívatízação,
de colocação no mercado de várias ações das estatais,

Inclusiva daquela que está 'diretamente subordinada a
V. Ex.a, que é a Embratel.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Indago
se algum dos Srs. Líderes de outros Partidos que não
tenham solicitado a palavra até agora, se o desejam fa
zer. (Pausa.)

Ooncedo, então, a palavra ao eminente Relator, Cons
tituinte Artur da Távora, para as suas consíderações finais
por cinco minutos, sem interrupção e sem apartes.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Sr. Presidente,
Sr. ministro, 8r&. constituintes, cabe regimentalmente ao
Relator tentar pegar o apanhado final desse tipo de reu
nião. Ressalte-se, em primeiro lugar, algo que vai sendo
praxe nesta Casa. A seriedade com que os temas vão sendo
díscutídos aqui na Assembléia Nacional oonstttuínte. Es
tamos há quatro horas debruçados sobre ess-e tema e não
posso deixar de ressaítae que este é um momento esplen
doroso da vida deste Pais. Não houve pessoa, corrente,
ponto de vista que tenha ficado sem o direito da palavra.
Isso a todos custou muita luta, muito sofrimento e é
Importante lembrá-lo na hora em que o exercício se faz

COnfesso, como Relator, uma preocupação que quero
declinar, sinceramente, aos Srs. oonstttuíntes. As veZ9S
tenho impressão de que estamos discutindo o passado,
exatamente no momento' em que nos cabe preparar o
futuro. E temo ip.rincipalmente, que o meu Partido e o
Partido da Frente Liberal, não por serem melhores, mais
preparados ou mais importantes, mas pelo simples fato,
circunstancial, de serem os maiores Partídos com assento
nesta Casa, temo que esses dois Partidos não consigam
encontrar, por causa da posição mais fácil de aterrar-se
em convicções rígidas, a temperatura polítíeo-ídeológica
que o <povo espera dos nobres Constituintes. Uma das
razões de temor da radicalização ou do aterramento de
<posições nesta COmissão é porque se wansformamos esta
oomíssão no velho maníqueísmo de Direita e Esquerda,
íremos para uma solução, inevitavelmente, pareíal., E esta
é a maior responsabílídade do PFL e do PMDB. Do PFL,
evitando cair em posições reacionárias, do PMDB, evi~ando
cair em posições radicais. Aqui estão temas dos qUaIS de
pende o futuro deste País, não o presente nem o passa~o.
E me parece que, às vezes, ameaçamos Ir para um tipo
de confronto que não servirá a este País. O 8r. Relator
pretende que as suas visões de mundo, as suas posições
pessoais e a sua posição do seu partido evidentemente
possam estar presentes na Assembléía_Nacional oonstí
tuinte. Agora, pretende que esta COiIn.ISBao encontre cami
nhos de entendimentos em muitos pontos.

Vejamos: a questão da liberdade de expressão está
presente nesta Comissão, e creio que é uma questão abso
lutamente passiva de entendimento. A questão d~ que a
concessão dos canais deva ser dada para a empresa pri
vada, o Estado, empresas públícas ou organizações públi
cas da soeíedade, parece-me um consenso de avanço nessa
hora da vida brasíleíra, A idéia da democratização das
oportunidades, das orertas e das propostas da comunica
ção, as da iniciativa privada respeítada, as do Estado com
a sua função delimitada e a dessa figura que se pretende
criar da organização pública, capaz também de uma pro
posta de comunicação, contemplando segmentos sociais.

Acredito que - e foi palavra do Ministro e é a posição
do PMDB - o monopólio do Estado nos serviços de tele
comunicações e postais parece ser um ponto comum que
devemos perseguir. Acredito mesmo que o próprio princí
pio de um conselho que de repente se transformou numa
batalha - eu há pouco ouvi o nobre Constituinte Arolde
de Oliveira falar mal do conselho, pena que 8. Ex.a não
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esteja presente, quando S. Ex.a é autor de uma emenda
criando um conselho. A idéia de um conselho não é em
si de.sprezível pelas partes que aqui se defrontam. Pode-se
discutir se cabe a composíção de um Conselho nesta etapa
ou se ela caberá a lei.

Mas a idéia é de que uma nova Constituição crie um
sistema com a presença plural dos organismos de. G?ver
no, que acredito isso possa medrar os Srs. oonstítuíntes.

O sigilo das comunicações postais, telegráficas e te
lefônicas é outra questão que, seguramente, unirá os srs,
Constituintes. A liberdade de expressão, já citada aqui;
a propriedade para brasileiros natos ou naturalísados ~e
empresas de comunicação é outro ponto que aeredíto seja
comum a todos nós. A promoção prioritária dos valores
da cultura nacional nos meios de comunicação acredito
também seja um tema capaz de nos juntar a todos, A
garantia do direito de resposta neste País, tão necessária,
neste Pais de tanta injustiça e de tanta aleivosia em rela
cão à moral alheia, acredito que possa ser tema encon
trado em comum pelos Senhores.

A proibição - esta que nos vem d.e~de muito t,eJ?po
do proselitismo de guerra ou do proselítísmo de prátícas
antídemocrátícas - acredito ser também um importante
avanço neste campo que vamos ter.

A nossa Comissão, porém, não trata apenas de comu
nicação e precisa integrar essas idéias democráticas que
vão se expressar no campo da comunicação e, igualmente,
são 11 os temas, Srs. constituintes, Sr. ministro, 11 os temas
que nos cabem nesta Comissão no campo da educação,
no campo da cultura, do esporte, do lazer e do turismo,
no campo da ciência, da comunicação, da tecnologia, no
campo da família, do menor e do idoso. Ou temos um
ponto de vista comum aos temas que nos cabem e sere
mos capazes doe -estabelecer uma base progressista para
esta matéria, ou estaremos afastando-nos da tarefa fun
damental que nos cabe.

l!: verdade que a forma que os homens têm de apro
ximar-se do bom senso é a contradita, é o antagonismo,
é até o entrechoque. É assim que a humanidade se apro-
xima do consenso. '

Mas acredito que estamos obrigados principalmente
- é responsabilidade dos partidos majoritários - a criar
um documento que expresse os anseios da sociedade bra
sileira neste momento, que são grandes no campo da
democratização da comunicação, que são enormes no
campo da democratização do próprio Estado. li: pre
ciso que consideremos - e nisso, talvez, estejamos
juntos também - que o Estado brasileiro ainda é um
Estado de organização autocrática com predomínio 'abu
sivo do Poder Executivo, fruto da Situação da qual esta
mos todos empenhados em sair para modernização da
vida brasileira.

Por isso confesso, Sr. Presidente, Sr. Ministro, temer
que não uma paixão fundamental das ídéías, mas a pai
xão menor dos personaüsmos e das impressões nos im
peçam de encontrar os pontos de progresso para esta
Constituição. E ao fim desta reunião importante, por cer
to cansativa, séria, que honra esta Casa pela ampla li
berdade na qual foi conduzida, possamos ficar com esta
meditação de Constituinte: se preferiremos o caminho
mais fácil de enrolar-nos nas próprias bandeiras, ou o
caminho mais difícil de encontrar a bandeira comum de
modernização, de progresso e de democracia da socieda
de brasileira, que é o que nos cabe.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado. O eminente Relator Artur da Távora informa
esta Comissão que o Ministro das Comunicações tem com
promísso às 15 horas para a posse do Sr. Ministro da

Reforma Agrária. De modo que considerei dentro deste
límíte o tempo que S. Ex.a julgar conveniente, de forma
que já ultrapassamos a 4.a hora de debate e, portanto,
a própria prorrogação estabelecida pela Presidência de
mais uma hora, mas fica agora prorrogado por mais meia
hora, para que concluamos os nossos trabalhos.

Concedo a palavra a S. Ex.a o Sr. Ministro das Co
municações, Antônio Carlos Magalhães.

O SR. MINISTRO DAS COMUNLCA!ÇÕES (Antônio
Carlos Magalhães) - Sr. Presidente, Constituinte Mar
condes Gadelha, sou prorunãemente grato a V. Ex.a
e quantos aqui se encontram pela oportunidade que me
ofereceram de tratar assuntos com a maior seriedade na
área que tenho a honra de dirigir no Governo do Pre
sidente José Sarney.

Devo resposta a dois Constituintes e desejo fazê-la,
embora rapidamente, que são os Constituintes Olívio nu
tra, a respeito dos problemas da ECT que S. Ex.a tratou
com uma comissão de outros deputados estaduais e fe
derais do Rio Grande do Sul. Evidentemente, ofereci res
posta para a assembíéía Legislativa do Rio Grande do
Sul e, conseqüentemente, pensei que isso tivesse sido leva
do ao Constituinte Olívio Dutra, e reconheço que deve
ria ter mandado cópia dessa resposta a S. Ex.a Mas a
resposta foi que naqueles três itens por S. Ex.a citado da
readmissão, da nomeação para outros lugares e, ao mes
mo tempo, no que diz respeito à demissão por justa cau
sa, admiti continuar estudando a terceira hipótese, por
que as duas outras foram descartadas não por mim, mas
pelo Governo como um todo, conseqüentemente, também
por mim, mas não por mim isoladamente. É apenas a ma
neira de fazer que temos de encontrar o caminho, por
que S. Ex.as terão que entrar com uma ação judicial para
que depois possamos fazer um acordo nessa base. Fora
dai não será possível.

O Constituinte Lysâneas Maciel tinha alguma razão
se S. Ex.a estivesse falando do Correio há seis meses, mas
no Correio de hoje posso dizer que 76% das cartas são
entregues, quer dizer, no outro dia chega ao S'8U destino;
15% de mais dois, de um dia mais dois dias; e 4% de
mais quatro dias. Evidentemente, quem reclama perten
ce a esses 4%. Acho louvável que S. Ex.a tenha tratado
deste assunto que é da maiol~ importância.

Quanto ao monopólio das televisões, não há mono
pólio de televisão, pode haver monopólio da qualidade de
uma televisão sobre as outras. então, o que nos cabe é
melhorar as outras e _não piorar a que tem boa qualida
de. Esse que é um ponto certo. Vamos melhorar todas,
vamos fazer um esforço neste sentido em relação aos
demais empresários, mas não vamos nivelar por baixo
uma- televisão que produz programas muito bons e que
podem ser comparados a quaisquer programas do mun
do inteiro como da melhor qualidade ~ é hoje conside
rada como a terceira ou quarta televisão do mundo in
teiro. É pena que não se possa tratar esse assunto com
mais profundidade dada a exigüidade de tempo.

Quanto às ações não vão ser vendidas quaisquer ações
da Embratel. Entretanto, o que V. Ex. a, nobre Constitu
inte Lysâneas Maciel, fala, tem alguma pertinência em
relação à Telebrás ou ao sistema Telebrás. Há uma pro
posta do Governo de que se venda um número de ações,
mas que nunca chegue a ser minoritário, mas que esta
mos colocando alguns obstáculos legais para que isso não
seja feito; não é do nosso desejo, mas pode ser uma
política do Governo contra a qual, inclusive, não tem a
nossa aprovação. Amanhã mesmo, estamos levando ao
governo alguns esclarecimentos que evidentemente, e,
talvez, impossibilite que isso seja feito através do que
deseja o ministro da Fazenda anterior. Então, haveria uma
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entrega ao público de uma quantidade dessas ações, mas
não somos favoráveis a esse ponto de vista. Estamos tam
bém conversando sobre que, talvez, não seja inclusive
legal na Telebrás, como a Embratel é uma subsidiária da
Telebrás, talvez, por isso haja o engajamento de uma com
a outra.

Quanto ao mais, Sr. Presidente, dizer da minha expe
riência. Concordo, em grande parte, com a última fala
do oonstítuínta Artur da Távola. Se pudesse dar um
conselho - que não posso - se pudesse dizer alguma
coisa em relação à Constituinte, diria que entendo que
não teremos Constituição rápida e objetiva senão por con
senso. Fora daí, vamos ter uma luta em que os prazos
jamais poderão ser cumpridos.

Esse denominador comum é que acredito que os Srs.
parlamentares vão encontrar; as posições se radíealízam
agora, para encontrar um denominador comum e um con
senso no futuro. Este é um ponto de vista de uma matéria
que não é minha, mas com a experiência de parlamentar
poderia dar este conselho.

No mais, Sr. Presidente, agradeço a V. Ex.a e a quan
tos aqui se encontram, por tudo isto que fiz, e relembrar
Rui, em relação àqueles que ainda fazem um juizo errado,
que respeito, da minha pessoa.

Ferido, como estive no princípio desta reunião, Rui
declarou o seguinte:

"O tempo há de passar sobre essas misérias
e levá-las como o oceano leva o lixo das praias
à orla sempre alvejante do céu azul. Há de afas
tar-se a ressaca enlameada, mas ainda após fi
cará ressoando o grito do nosso protesto e do
nosso desafio, que endereço à justiça dos meus
concidadãos e dos Srs. Parlamentares, abrindo
lhes todas as páginas da minha vida íntima."

Para aqueles poucos, estas palavras; para os outros,
na sua grande maioria, principalmente a V. Ex.a, Sr. Pre
sidente, o meu profundo agradecimento pela oportunidade
que me conferem, de vir tratar de assuntos tão sérios e
tão importantes para a vida pública do País.

Muito obrigado a V. Ex.a e à Comissão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Sr. Mi
nistro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, Sr.
Vice-Presidente desta Comissão, José Elias, eminente Sr.
Relator, Paula Alberto Monteiro, Artur da Távola, Srs.
membros da Comissão Temática n.O 8, meus Srs. minhas
Sras., considero que o melhor debate é aquele em que a
figura do moderador praticamente não aparece. O melhor
debate é aquele em que a Presidência não se faz sentir
e funciona, na prática, como um ponto de passagem, como
um relé, ou quando muito, como um discreto sinalizado!'
do tráfego de idéias.

Apesar do embrolho inicial, do congestionamento no
início dos nossos trabalhos, considero que cumprimos,
hoje, um ato político de extraordinária relevância. Esta
Comissão Temática n.O 8 deu um exemplo prático daquilo
que considero deva ser o papel da comunicação social no
modelo de organização política que estamos preparando.

A comunicação social é um instrumento democrático,
é um instrumento de revelação de idéias, é um ins}ru
menta de persuasão, é um instrumento de valorização e
dignificação da própria condição humana.

Os que aqui permaneceram durante quase cinco horas
de debate acalorado, tenso, saem com a consciência de .que
esta Comissão Temática n.> 8 está profundamente ciosa
da sua responsabilidade e cumprindo com determinação

as melhores esperanças e as melhores expectativas nela
depositadas pelo nosso povo.

Congratulo-me com a nossa Comissão, com os Srs.
membros, com todos aqueles que integram este corpo
deliberativo que, já na próxima semana, estará apresen
tando à Nação o fruto do seu labor. Congratulo-me com
o eminente expositor, Ministro Antônio Carlos Magalhães,
pelo brilho da sua apresentação, pela proficiência com
que se houve, pelo rigor, peío detalhismo, pelo cuidado de
não deixar nenhum ponto obscuro, nenhuma questão sem
resposta e, afinal de contas, considero, meus Srs. que este
foi um dia de bastante elevação para todos nós.

Agradeço a atenção com que nos cumularam neste
dia, agradeço a vivacidade deste debate e, ao encerrar esta
reunião, convoco outra para logo mais às 17 horas, para
discutirmos temas relacionados ao calendário.

Com Os nossos mais profundos' agradecimentos, de
uma maneira muito especial ao Relator Paulo Alberto
Monteiro Artur da Távola, pelas suas palavras judiciosas
ao final da sua participação, declaramos encerrados os
trabalhos desta manhã.

Muito obrigado a todos.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 55 mi
nuios.)

3.a Reunião Extraordinária,
realizada em 4 de junho de 1987

Aos quatro dias do mês de junho do ano de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezessete horas, no Auditório
Nereu Ramos - Anexo II - Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão da Familia, da Educação, Cultura e Es
portes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a
presidência do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha,
com a presença dos seguintes Constituintes: Tadeu França,
Hermes Zaneti e Carlos Alberto Oaó. O Senhor Pi'eBidente,
Constituinte Marcondes Gadelha, declarou abertos os tra
balhos, reforçando os seguintes avisos: que o avulso do
Substitutivo estará a disposição dos Senhores Constituin
tes no próximo dia oito; e que as emendas poderão ser
apresentadas ao Substitutivo do Relator, nos dias oito e
nove do corrente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos, às dezoito
horas, cujo teor será publicado, na integra, no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte, convocando os Senhores
membros da Comissão para a próxima reunião a realizar-se
dia nove de junho, às dez horas, com a apresentação e lei
tura do Substitutivo do Senhor Relator Artur da Távola.
E, para constar, eu Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.
Constituintes fomos autorizados, em reunião anterior, a
começar sempre os nossos trabalhos com qualquer número,
desde que não haja pauta para deliberação. Assim sendo,
declaro abertos os trabalhos desta tarde.

O objetivo desta convocação é dar ciência à Comissão
de entendimentos nossos com o douto Relator Constituinte
Artur da Távola. S. Ex.a havia solicitado que a Mesa consí
derasse a hipótese de só ter que ser apresentado o parecer,
ou seja, o substitutivo do Relator na terça-feira. Alegava
que até por um reconhecimento ao seu esforço, ao seu
trabalho, que sabemos não é pequeno, S. Ex.& gostaria de
contar com uma presença razoável de Parlamentares na
reunião de apresentação do seu documento. Além do mais,
que há uma viagem programada de alguns dos Srs. Cons
tituintes para o Rio de Janeiro e, se não me engano, em
seguida para Manaus. Estivemos estudando com a Secreta
ria da Mesa e consultando outros setores responsáveis pelo
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andamento dos trabalhos da Assembléia Nacional Constí
tuinte e chegamos à conclusão de que o essencial para
garantir os direitos dos Constituintes, para que não seja
estabelecido nenhum privilégio especial em favor do Re·
lator, haja um prazo de 48 horas para apresentação de
emendas, que este prazo seja preservado, custe o que
custar, que haja condições e tempo suficiente para a apre
sentação dessas emendas.

Estivemos examinando estes prazos, espremendo daqui
e dali e chegamos à conclusão de que isto será possível,
desde que o Relator se comprometa a nos entregar o pare
cer e o substitutivo ainda que informalmente na véspera,
isto é, na segunda-feira, para que a Comissão tenha tempo
de rodar os avulsos e, quando o dia amanhecer, na terça
feira, tenhamos feito a distribuição perante os Srs. Constí
tuintes. Assim, a terça e a quarta-feiras, integralmente, po
deriam ser usadas para a formulação de emendas pelos
Srs. Constituintes.

Concluímos que isso é possível e, com a intenção de
prestigiar o Relator, de dar a S. Ex.a a audiência que o
seu trabalho merece, a freqüência necessária ao prestígía
mento do seu trabalho, que, de outra forma, seria prejudi·
cado, porque o sábado, o domingo e a segunda-feira serão
dias virtualmente mortos em termos de presença, ou, pelo
menos, onde a presença não fará jus ao trabalho do Rela·
toro Assim, então, S. Ex.a entregará o seu parecer e o seu
substitutivo na segunda-feira, ao final da manhã, para que,
durante a tarde, sejam rodados os avulsos, Na terça-feira de
manhã, haverá reunião neste local, às 9 horas, para a leítu
ra formal do parecer e do substitutivo do Relator. Simulta
neamente, estará correndo o prazo para apresentação de
emendas, que irá até a 4.a-feira à meta-noite. Vamos ter
apenas o prejuízo de um dia na votação, que não significa
perda de um dia, apenas perda de comodidade. Poderíamos
não ter de trabalhar tanto no fim da próxima semana, no
entanto, a votação fica empurrada para o sábado, domingo
e segunda-feira, dia 15, quando esperamos haver concluído
a votação e feito o encaminhamento do resultado dos nos
sos trabalhos à Comissão de Sistematização.

Nossa expectativa é de que tudo corra a contento e que
não haja vazamento em nenhuma destas datas que estão
rigorosamente amarradas e das quais não podemos fugir
um só minuto.

Indago se algum dos Srs. Constituintes quer fazer algu
ma consideração a respeito deste calendário ou de outro
tema que ache conveniente. (Pausa)

Não havendo, então, manifestação em contrário, deter
minaremos que seja publicado este calendário e distribuído
aos 81'S. Constituintes, para que nenhuma dúvida mais
paire sobre o andamento dos trabalhos daqui por diante.

Fica convocada a reunião para a terça-feira, às 9 horas,
neste mesmo local, para leitura e discussão do substitutivo
do Relator.

Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a
reunião.

(Encerra-se a reunião às 18 horas e 5 minutos.)
4.0. REUNIAO EXTRAORDINARIA,

REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 1987

Aos doze dias do mês de junho do ano de mil nove
centos e oitenta e sete, às onze horas, no Auditório Nereu
Ramos - Anexo II -, Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes,
da Ciência e Te'cnologia e da Comunicação, sob a Presi
dência do Senhor Constituinte Marcondes Gadelha, com
a presença dos seguintes Constituintes: Carlos Alberto
caó, Nelson Aguiar, Hermes Zaneti, Antônio Gaspar, Rita
Camata, José Queiroz, Pompeu de aouze, Bezerra de

Melo, Dionísio Hage, Cristina Tavares, Joaci Góes, Márcia
Kubitschek, Koyu Ilha, Sotero Cunha, Eliel Rodrigues,
Eraldo Tinoco, Ubiratan Aguiar, Sólon Borges dos Reis,
Flávio Palmier da Veiga, Matheus Iensen, Tadeu França,
José Dutra, Olívio Dutra, Ervin Bonkoski, Octávio Elísio,
Arolde de Oliveira, Alvaro Valle, Cássio Cunha Lima,
Roberto Augusto, Antônio de Jesus, Florestan Fernandes,
Vingt Rosado, Wilma Maia, Sadie Hauache, José Carlos
Coutinho, Acival Gomes, Osvaldo Coelho, Roberto D'Avila,
Nelson Carneiro, Ivo Lech e ainda Bonifácio de Andrada.
Hovendo número regimental, o Senhor Presidente decla
rou iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada a
leitura da Ata da reunião anterior, que foi considerada
aprovada. 'O Senhor Constituinte Hermes Zaneti criticou
o depoimento do Constituinte Alvaro Valle na televisão
sobre o trabalho do Relator Artur da Távola, "quando
manifestou que o substitutivo não servia e que ele apre
sentaria outro". Salientou também a falta de assiduidade
do Constituinte Alvaro Valle às reuniões da Subcomissão
de Educação, Cultura e Esportes e sugeriu que este lesse
os substitutivos. Foram solidários com o Constituinte Her
mes Zaneti os Senhores Constituintes Nelson Aguiar e
Ubiratan Aguiar. Em seguida, a Presidência prestou alguns
esclarecimentos ao público presente, de acordo com o
regimento da Assembléia Nacional Constituinte e con
firmou, para até às quinze horas desta data, o prazo para
o recebimento dos requerimentos de destaque. O Cons
tituinte Alvaro Valle fez 1100 da palavra e e~s o seu
posicionamento quanto ao assunto em questão. A Presi
dência registrou com satisfação a 'Chegada do Relator e
solicitou-lhe alguns esclarecimentos sobre o último substi
tutivo. 'O Constituinte Artur da Távola comentou o quanto
sentiu-se magoado com o depoimento do Constituinte
Alvaro Valle e destacou as alterações feitas nos três capí
tulos do primeiro substitutivo e que deram origem a esta
nova versão. Questionaram o Relator os seguintes Cons
tituintes: Cristina Tavares, Roberto D'Avila, que o para
benizou ;pela seriedade do trabalho, Joaci Góes e Bonifácio
de Andrada. Dando por concluída a discussão do substi
tutivo do Relator, o Senhor Presidente convocou os senho
res membros para a próxima reunião extraordinária, a
realizar-se hoje às quatorze horas, que será aberta e, em
seguida, suspensa por uma hora para reabertura às quinze
horas, dando início então ao processo de votação do
substitutivo (nova redação) apresentado pelo Relator e,
deu por encerrados os trabalhos às doze horas e quarenta
e cinco minutos, 'Cujo teor será publicado, na íntegra, no
Díário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para cons
tar, eu Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente. '

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Há
número regimental, declaro aberta a reunião.

Srs. Constituintes, membros e suplentes da Comissão
Temática n.O 8: esta reunião é destinada à apresentação
da discussão do segundo substitutivo do Relator e, bem
assim, para dar conhecimento à Casa de algumas normas
procedimentais que a Mesa adotará na reunião da tarde
que tratará da votação. '

A Mesa recebeu substitutivo do eminente Relator
Constituinte Artur da Távola, e o novo texto se conténi
em 56 artigos e mais 8 propostas à Comissão de Sistema
tização e uma para as Disposições Transitoriais.

Gostaríamos que o Relator usasse da palavra para
~sclareci!Uentos à C?missão .sob~e as modificações que
íntroduzíu com .relaça<;> ~ primeiro texto, ou seja, quais
os elementos díferencíaís onde se situam as distinções
com relação ao primeiro substitutivo encaminhado à Co~
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missão. S. Ex.a não se encontra presente neste momento
- é evidente que, no decorrer da reunião, haverá tempo
e podemos aguardar S. Ex.a, mesmo porque há outros
oradores que pretendem fazer uso da palavra.

Antes de conceder a palavra ao Constituinte Hermes
Zaneti, gostaria de esclarecer à Mesa que o livro de pre
sença estará sobre a mesa meia hora antes da abertura
da reunião, ou seja, a partir das 13 horas e 30 minutos,
para resguardar os interesses dos partidos que, porveitura,
desejem assegurar vagas através de suplentes. Então, é
fundamental que haja tempo hábil para tanto.

Outrossim, gostaríamos de informar que, aberta a
reunião da tarde, iremos suspendê-la por uma hora para
que os Srs. Constituintes possam encaminhar os seus
requerimentos de destaque. Os formulários para esses re
querimentos já estão prontos, de modo a facilitar o tra
balho de cada um e para que não haja atropelo,

Estamos recebendo comunicação de que o Prodasen
acaba de encaminhar os avulsos das emendas, o que nos
tranqüiliza; caso contrário, não poderíamos dar seqüência
aos nossos trabalhos.

Com a palavra o Constituinte Hermes Zaneti.
O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. pre

sidente, srs, Constituintes, queria saudar também a todos
quantos nos honram com suas presenças, aqui, nesta
manhã.

Estava assistindo a um programa de televisão hoje
cedo, ao qual compareceu um Sr. Oonstituinte, membro
desta Comissão, para fazer algumas afirmações que con
sidero levianas, irresponsáveis, mentirosas, e quero regis
trar aqui, para os anais da Assembléia Nacional oonstí
tuínte, o procedimento daquele Parlamentar.

Presidi, como V. Ex.a sabe, a Comissão de Educação.
Aquele Parlamentar, Presldenbe do PL, Constituinte Alvaro
Valle, compareceu uma pequena parte da primeira reunião
e nunca mais foi à Subcomissão, nem para a votação.
Não o. vi, em nenhuma reunião aqui, nesta Comissão.

Respeito todos quantos aqui vieram e sustentaram. os
seus pontos de vista, mesmo que não concorde com o
conteúdo. Agora, ir a um programa de televisão, de forma
irresponsável e leviana, dizer coisas que não são verda
deiras, denigre o trabalho da Assembléia Nacional cons
tituinte, Sr. Presidente, e compromete o trabalho desta
Comissão que V.' Ex.a preside.

Por exemplo, S. Ex.a disse que o trabalho do Relator
Artur da Távola não serve e que, por esta razão, precisa
de um substitutivo.

Primeiro: o Relator Artur da Távola, com todas as
limitações que todos sabemos, de tempo e de recursos
rísícos, procurou interpretar, no seu relatório, o trabalho
que produzimos e que, evidentemente, como aquele Cons
tituinte estava ausente, não deve ter contemplado nada
do que ele pensa, se é que pensa.

Segundo: S. Ex.a não leu o Regimento da Casa e,
por estar ausente, não leu também as instruções do pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte, porque afir
mou que vai apresentar um substitutivo, quando sabemos
_ é definição da Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte - que não cabe substitutivo. Como pode
S. Ex.a, numa rede nacional de televisão, dizer que vai
apresentar um substitutivo, quando é proibido pelo Regi
mento, que S. Ex.a também votou no Plenário e que, depois,
se esqueceu, evidentemente, e pela mesma razao que nao
compareceu.

Será que votou? Pergunta-me o colega Constituinte.
Não sei. É provável até que não tenha votado, e é pro
vável que como não leu o documento, não tenha lido
também o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.

O que me preocupa, Sr. Presidente, é que por causa
dessa gente, com esse tipo de procedimento - lastimo
que não esteja aqui para ouvir - agora, tenho que falar,
porque se esperar que ele esteja aqui para ouvir-me
seguramente não falarei nunca.

S.r. ~residente, S. Ex.a disse, por exemplo: "que o
subSt~tUtIVO. ~o Relator Ar~ur da Tá:vol~ não contempla
o ensino relígíoso". Quero dízer, e aqui ha padres e freiras
que nos ouvem, que embora eu seja católico e filho de
uma família católica, entendo que esse princípio não
necessitaria estar inscrito na Constituição. Apresentei
emend.a para colocar, aqui, o ensino do cooperativismo,
do socíalísmo, o ensino do associativismo; tive essa emen
da derrubada e acetei.

_ Gos~aria de ve~, aqui, <! ensino da filosofia. Por que
nao? Nao conseguimos. Ha uma tradição nas Consti
tuições brasileiras. O art. 176 § 3.°, item V, diz:

"O ensino religioso de matrícula facultativa
constituirá disciplina dos horários normais das
escolas oficiais de grau primário e· médio."

~ art. 5.°, ~o trabalho do eminente Relator Artur
da Tavola, repetíndo o trabalho do eminente Relator da
SU~C?missão, o Ç<>:r;tsti~uinte João Calmon, diz: "o ensino
relígíoso, sem dístínção de credo, constituirá disciplina
facultativa".

Pois ibem, Sr. Presidente, isso prova que, embora eu
entendesse desnecessário, também aprovei, porque vota
mos na Subc?IDÍSsão e incluímos I}a Constituição. Só que
S. Ex.a o eminente Oonstãtuínte .Alvaro Valle não leu e
foi à televisão dizer que não tínhamos escrito isto. Irmãs
e Padres aqui presentes, especialmente aos Senhores que
1'0 dirigir:-me, escla~endo que S. Ex.a acha que os Se
nhores tem de apoiar o Partido Liberal. Porque o Par
tid<>. Liberal sim, é que veio e escreveu na Constituição
aquilo que os Senhores queriam. São procedimentos de
plo!áveis que n~o. estão à altura de quem queira, com
seriedade necessana, escrever uma Constituição para um
Pais digno.

Disse mais, Sr. presidente; que não havíamos escrito
nada sobre as creches. Alertava-me, agora, um grupo de
&en!J.0ras que,aquí acompanham esta Constituição, com
muíta competência, e realmente dei-me conta de que elas
têm razão. Vou até falar com ° eminente Relator para
saber se pode fazer uma correção sobre a questão das
creches, No art. 2.°, diz o Relator:

"O dever do Estado com o ensino público
eretívar-se-ã mediante a garantia de:

- atendímento em creches e pré-escolas pa
ra crianças até 6 anos de idade;"

Nunca, nenhuma Constituição brasileira garantiu es
se princípio, pela primeira vez, ·e lutei para que isso ocor
resse, E sabem 'aqueles que compõem esta Comissão e a
Subcomissão que lutei para que isso estivesse na Cons
tituição. Para que as crianças brasíleíras, desde o seu
naseímento, todas elas, não só as filhas dos ricos, todas
elas, tenham possibilidade de um lugar para ficar e que
esse lugar seja uma creche, uma escola maternal, um
Jardim em condições de atendimento pedagógico a essas
crianças. O que quero dizer é que S. Ex.a não tendo lido
o Relatório, ou havendo lido o Relatório e adotando má
fé, foi dizer, na Televisão, que não nos havíamos pre
ocupado com ísso, e que ele surgiria como o Grande Mes-
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sias, Balvador, evidentemente, desta norma para a cons
ti tuíção brasííeíra.

Poderia, Sr. Presidente, ir mais longe falar das esco
las particulares. Sou defensor do ensino público e defendo
a verba pública para o ensino público. No entanto, sei
que aqui estamos numa Casa Política, onde as pessoas
pensam de formas díterentes. E se quisermos avançar e
construir o País que queremos é preciso que numa Casa,
onde se faz política se converse, se dialogue, se discuta.
Não gostaria de ver nada mais escrito, além do caput do
art. 11, ponto. Não queria ver § 1.0 ,e não queria ver § 2.°

Discutimos formas e apresentei uma emenda, Sr. Pre
sidente, onde as escolas particulares tenham todo o am
paro do Poder Público nas earaeterístdcas que aquela
emenda coloca até o ano 2.000. Sem necessitar repassar
o seu patrimônio a outras congêneres ou ao Poder Pú
blico, porque até aqul não vigorou este princípio, e de
fendo que se eles constituíram seu patrimônio sem esta
exigência, até hoje, não sejam agora coagidos a transfe
rirem o seu patrimônio. Defendo mais: não é bom que,
no § 1.0, se diga que o auxílio do Poder Público sõ irá
para as escolas que não cobrem. Porque não é bom. Se
assegurássemos um prazo, teríamos condições:,

1.0) de ínvestír menos dinheiro público na escola pri
vada à medida que autorizássemos a cobrança das men
salídades;

2.°) as escolas poderiam fazer o seus planos para o
futuro.

Dizendo isso, quero dizer que estou consciente da
necessidade da transíção política, da negociação política
para buscarmos OS caminhos. Outros eompanheíros pen
sam diferente' ontem se reuniram e chegaram a uma
outra propostà, com a qual não concordo, mas está aqui
escrita no Relatório de Artur da Távola.

O que eu quero dizer 'com isso é que S. Ex.a foi, mais
uma vez falar de uma coisa que também não havia lido.
E muito' mais grave: S. Ex.a foi. dizer que a esco}a pa!
ticular só serve às elites hraslleíras, o que também nao
é verdade. Porque conheço muitos grupos de freiras e de
padres que fizeram escolas nas vilas.

Sr. Presidente vou concluir, dizendo que é lastimá
vel não estar 'aqui para ajudar a redigir aquilo que deve
ser a Carta Magna do nosso País; é lastimáv,el que esse
cidadão que cometeu a leviandade de ir à Televisão dizer
inverdades, jogar com a opinião pública brasileira e, mais
do que isso, Sr. Presidente, cometer a írresponsabílídade
de colocar-nos diante da opinião pública brasileira como
se tivéssemos desatentos a questões aosolutamente fun
damentais, o que não é verdade.

Por isso, Sr. pr€Sidente, quem esteve ausente da Sub
comissão e da Comissão, quem não leu o Relatório, a
Constituição e o Regimento, ao invés de ir à TeLevisão
falar do que não sabe, deveria renunciar ao seu mandato
em respeito àqueles que lhe deram delegação para estar
aqui mas aqui não comparece.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas'>
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo

a palavra ao Constituinte Nelson Aguíar,

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Também
assisti e fiquei estarrecido com a entrevista do Consti
tuinte Alvaro Valle. Quero solidarizar-me com o Consti
tuinte Remnes Zaneti e, Mima de tudo, com o Consti
tuinte Artur da Távola, e também com aqueles outros
Relatores Constituintes que, ao longo desses dias, se sacri
ficaram. Sacrificaram seus interesses pessoais e, às vezes,
o interesse de suas esposas e filhos para estarem aqui ma
drugada adentro no sentido de elaborar esse trabalho que,
naturalmente, tem defeitos.

Para dizer que deploramos, lastimamos, até, que um
Deputado que jamais compareceu a esta Comissão, enfim,
a esses trabalhos, para oferecer uma contribuição, saber
mos, por notícia, tratar-se de um intelectual de renome,
que não se preocupou em comparecer a nenhuma dessas
reuniões para oferecer ao grupo um pouco de sua expe
riência e da sua cultura.

O que vimos foi a Imprensa noticiando que durante
esse tempo o Sr. Alvaro Valle compareceu a diferentes
pontos deste País, cuidando da formação do seu Partido;
S. Ex.a estava na semana passada no Rio Grande do Sul,
filiando um prereíto, lá, na fronteira do Uruguai; esta s,e
mana estava na Paraíba filiando outro grupo. É a esse
trabalho que S. Ex.a está destinando o seu mandato. Não
deu nenhuma contribuição à Assembléia Nacional Consti
tuinte até aqui. Na elaboração constitucional, não. Por
tanto, qualquer pessoa teria o direito de ir à Televisão
para discordar, menos quem não trabalhou e nem leu.
Gostaria que o cidadão estivesse aqui - está chegando 
para que ele possa saber que aqueles que aqui se sacrifi
caram, ouviram, assistiram com repúdio e com irritacão
uma entrevista que coloca abaixo todo o sacrifício toda
a luta índormída de companheiros que ficaram, madru
gada adentro, com sua assessoria para que este parecer
pudesse chegar aqui.

Se dependesse de alguns que vivem de avião para cima
e para baIXO, neste PaIS, CUIdando de outros interesses a
no~a Oonstítuíção jamais seria feita. De modo que qu~ro
solídarízar-me com os que trabalharam, contribuíram, com
os que compareceram, estudaram, pesquisaram mostra
ram interesse, dialoga!a~~om o povo, enfrentarám grupos
para <:!ar a sua contríbuíção. De modo que lastimamos e
gostaríamos que esses companheiros viessem aqui mas
com o seu trabalho na mão, aí então dizer: "Quero m~ opor
a esse, trabalho, pois tenho um melhor, e estou aqui para
mostra-lo",

S~t'! também evangélico, pertenço a um chamado grupo
evangélíco, DI~cordo, no tocante a grandes questões naeío
nais, com muitos dos meus írmãos, Estou aqui, por exem
plo, para lutar pela reserva de mercado, pessoalmente es
tou. Estou dentro da Constituinte para lutar pela realiz~ção
da reforma ~grária, que coloca a terra à disposição de
quem _quer VIver e trabalhar no campo. Que tire a terra
das maos dos fazendeiros da cidade, que vivem nas cidades,
mantendo nos campos os seus rebanhos, as suas fazendas
as custa~ de capatazes mal pagos. Esses, vêm para cá fa
zer Iebbíes contra a reforma agrária e têm terríveis e
poderosos aliados aqui dentro.

De mod~ que tenho.minhas posições pessoais e não
quero que sejam confundidas com a posição de outros co
legas, qu~ embora pertencendo ao mesmo grupo, o evan
g~lIco, nao .quero que a minha posição pessoa seja confun
dida, e por ISSO venho ao microfone. Estou dentro dos tra
balhos, md?r~nidamente, aqui presente, para defender as
minhas posicoes, Outros não vêm, não trabalham, não ofe
receram nada, não cumpriram com o seu dever. Então
v~mos procurar ao li,:r?s d~ Constituinte para ver qu~
dia a sua assínatura fOI ínserída nesse livro para compro
var o seu eomparecímento. Agora, vão pa~a a Televisão
colocar abaixo, com argumentos esdrúxulos porque na
verdade, o que nós sabemos é que atrás dessa fanfa'rro
nice .tod~ está o interesse do grande capital nacional e
multínacíonal, É esta a grande verdade.

. EI~s não têm, à~ vezes.!. a coragem de defender no
p.lCadeno das discussoes e vao para a imprensa com esse
tipo de ba,rulho, mas sacrifício, somos vítimas da ditadura
que .ele~ arudaram a sustentar aqui. Somos vítimas dessas
v~olenClas que fO!am feIta:s contra o povo brasileiro e eles
aJuda~am a razê-ías: bajulando os militares, bajulando
uma ditadura cruel, 'ena hora de Se fazer uma Constituição
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que atenda aos interesses e aos direitos dos milhões ati
rados na sarjeta, na miséria, como nós temos aí, eles vêm
para cá com conversas sobre a iniciativa privada, liber
dade de ação, etc. Porque, na verdade, não estão preocupa
dos com a Nação e, sim, com as suas contas bancárias e
com o seu luxo. De modo que, teremos que lutar muito
para enfrentá-los, e estamos preparados. Não trazemos
para esta Comissão, Ex.a, nenhum outro interesses que não
reja o do povo brasileiro. Não represento nenhuma idéia
que não seja àquela de lutar pela Pátria.

Veja bem V. Ex.a que tenho estado aqui preocupado,
e todos sabem, com a questão da infância. Estivemos pre
sidindo a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso,
e não vi nenhum grande empresário entrar na Subcomis
são, nem mandar uma emenda ou um documento, mani
festando a sua preocupação com essa faixa da sociedade.
Ninguém compareceu, nem a FieS}), ninguém. El,es estão na
área da tecnologia, da reforma agrária, porque não estão
preocupados com trinta e cinco míhões de crianças atira
das à sarjeta, por uma ditadura safada, cruel, neste País.
Estão preocupados, sim, com o boi que esconderam quando
o Governo fez o Cruzado I e que, agora, estão colocando
aí, através do preço da carne e que o povo não pode comer.
Ê com isso que estão preocupados. Agora está na hora de
dar nome aos bois, de cada um assumir a sua posição. Estou
querendo saber é quem está aqui para defender, na letra
da Constituição, o direito dos marginalizados desta Nação,
daqueles que estão atirados na sarjeta, daqueles que estão
sendo expulsos do campo, daqueles que não têm direito à
educação.

Não estou aqui ao lado daqueles que querem se encon
trar com o direito de transferir para fora suas economias,
colocar o dinheiro nas suas contas no banco da Suíça, e
vêm para cá defender essas idéias e essas posições, em
nome da liberdade e da democracia. Porque a liberdade e
a democracia que eles defendem, ao longo da História deste
País, não têm atendido o interesse do povo brasileiro.
(Palmas.)

O SR. 'CONSTITUINTE - Sr. Presidente pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Tem
a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ( ) - Sr. Presi-
dente, permita-me agora ter o prazer e o privilégio de
contar com a presença do companheiro Alvaro Valle, pri
vilégio esse que não pude desfrutar quando da Subcomis
são de Educação, em que debatíamos e discutíamos os
assuntos da maior importância para este País, para o
desenvolvimento deste Pais que, necessariamente, passa
pela escola. Eu que chegava a esta Casa com a certeza
de que a competência, a luminosidade, a experiência, na
área da Educação do Constituinte Alvaro Valle, mesmo
que fosse contrário às suas posições e às suas idéias, se
ria objeto da mais ampla discussão no seu foro próprio,
que seria a Subcomissão da Educação e da Cultura, mas
só tivemos a oportunidade de encontrá-lo em dois mo
mentos: na 'eleição daquela Subcomissão e dos seus diri
gentes, e quando SI. Ex.a defendeu, de forma apaixonada,
as idéias que trazia para esta Casa.

Não o encontrei, no momento da discussão, com as
entidades de classe que representam o pensamento da
educação nacional; não o encontrei nas noites de vota
ção, de debates do anteprojeto que subiu a esta 'Comis
são da Educação, da Cultura, da Ciência, da Tecnologia
e da Comunicação. E hoje, de forma que me revoltava,
amanheci o dia ouvindo o nobre companheiro no progra
ma da Rede Globo, trazendo informações ao povo brasi
leiro que não correspondem àquílo que foi debatido e
disClitido nesta Casa, dando uma idéia e uma imagem
deformada do que aconteceu aqui ·e do que contém o subs-

titutivo do nobre companheiro Artur da Távola. Fazia
afirmações como se a criança houvesse sido esquecida no
substitutivo apreciado, discutido e apresentado pelo com
panheiro Artur da Távola, nobre Relator desta Comis
são. Falava que o ensino religioso havia sido esquecido,
que a Igreja havia sido esquecida nesses debates e nesse
substitutivo. Trazia uma série de informações, mas fruto
de quem não havia comparecído aos debates e às dis
cussões.

Posso dizer, Sr. Presidente, posso até estar contrário
ao que se contém nesse substitutivo, mas tenho autori
dade para discuti-lo, porque estive presente ao lado dos
meus companheiros da área da educação; da ANDES,
ANDE, da CPB, das entidades que representam o pensa
mento da educação nacional. Ouvimos o Ministro da Edu
cação, o Conselho Federal da Educação, a Campanha Na
cional de Educandários da Comunidade, o pensamento
contraditório de entidades quer do ensino particular, quer
do ensino público e tomamos posições. Assumimos com
coragem o compromisso que assumimos perante a Nação.
Mas o companheiro Alvaro Valle, nesse instante, não
obstante o seu conhecimento e o seu valor, não teria au
toridade para falar sobre educação e sobre 'esse relatório,
porque dele não fez parte e nem contribuiu para o que
ho] e esta Casa vai votar.

Já falei no plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, saí do meu gabinete, onde preparo o destaque para
várias emendas, para aqui, nesta Comissão, trazer o meu
testemunho. Terei que me retirar para voltar ao meu
gabinete e continuar o trabalho de uma Comissão que
começará o seu processo de votação às 14 horas, vim
aqui, Sr. Presidente e companheiros Constituintes, para
registrar o meu protesto, a minha indignação pelo que
foi dito à Nação e que não expressa o que se passou na
Subcomissão, nesta Comissão, e no Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Antes
de conceder a palavra ao Constituinte Alvaro Valle, a
Mesa tem dois esclarecimentos a fazer: primeiro, o re
querimento de destaque poderá ser apresentado até às
15 horas, porque aberta a reunião às 14 horas, daremos
um tempo de uma hora. Entretanto, a 'Mesa agradeceria
se os Srs. Constituintes já pudessem começar a encami
nhar os seus requerimentos de destaque agora, para faci
litar o nosso trabalho. Estamos pressentindo, pelo que
já foi encaminhado até agora, que vamos ter um número
grande de destaques.

Segundo, um esclarecimento com relação às galerias.
O art. 40, do Regimento diz o seguinte:

"Art. 40. Será permitido a qualquer pessoa
assistir às sessões das galerias, desde que estejam
desarmadas e guardem silêncio; é vedada mani
festação de aplauso ou de reprovação ao que se
passa no recinto ou fora dele.

Parágrafo 1.0 .

Na entrada das galerias será fixada cópia
desse artigo para pleno conhecimento de todas
as pessoas que a ela tiverem acesso.

Art. 43. Não será permitido, no recinto, ne
nhuma conversação ou manifestação em tom que
dificulte ou impeça a audição perfeita das comu
nicações da Presidência, da leitura do Expedien
te, das chamadas, das deliberações e dos discur
sos que estiverem sendo proferidos. Haverá lu
gares reservados nas galerias, especialmente pa
ra membros do corpo diplomático, altas autori
dades, funcionários, representantes da imprensa,
aos partidos na proporção, etc ...
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Suplementarmente, quero informar que haverá luga
res para todos, espero, e que a imprensa tenha acesso às
laterais do recinto, onde se encontram os Srs. Constituintes.
Entretanto, encareço que, a partir da grade de ferro que
divide este plenário, os lugares sejam reservados aos Srs.
Constituintes. Assegura-se a presença do público, dentro
dos termos respeitosos a que obriga o Regimento, e livre
trânsito para a imprensa, sem qualquer cerceamento.

Concedo a palavra ao eminente Constituinte Alvaro
Valle.

O SR. CONSTITUINTE ALVARO VALLE - Sr. Presi
dente, vejo que toda a celeuma levantada, pelo que disse
hoje na televisão, caracteriza que, efetivamente, eu disse
a verdade. E referi-me, neste programa de televisão, ao
relatório, que conheço e estudei.

Devo uma justificação a V. Ex.a e aos companheiros
desta Casa, porque, de fato, deixei de estar presente a
vários depoimentos que se fizeram na Subcomissão de
Educação. Mas deixei de estar presente, Sr. Presidente,
porque, com a educação e com essas instituições, convivo
há mais de 20 anos. Sei exatamente o que diriam, o que
pensam. Não precisaria ouvir os resumos que se fizeram
nesta Assembléia Nacional Constituinte, por isso deixei de
ouvir vários dos depoimentos; mas poderia dizer a V. Ex.a
o que pensa cada uma dessas instituições, porque há 20
anos, repito, vivo ao lado delas, dentro de salas de aula,
conhecendo perfeitamente as diferentes posições, os dife
rentes segmentos da educação brasileira.

Durante esse tempo, dediquei-me ao estudo das emen
das que se apresentavam, colaborei efetivamente para os
trabalhos da Comissão, apresentando dezenas de emendas,
poucas das quais aprovadas pelo Relator, se alguma delas
foi, e novamente apresento várias emendas a este parecer,
quando discutimos, aqui, em nível de comissão, e estou
presente no momento da votação quando, efetivamente, a
nossa presença é indispensável.

Quanto ao que disse na televisão, Sr. Presidente, foi
apenas a verdade. Reconheço que possa haver díscordãn
cía, mas acredito que, no momento em que se retira da
criança carente brasileira, da criança pobre brasileira, o
direito à escola de excelência, estamos elitizando a escola
no País.

Acredito que, por melhores que tenham sido as inten
ções do Relator do projeto, no momento em que não faze
mos referência, no seu relatório, à pré-escola, estamos tiran
do aquilo por que tanto tenho lutado - a oportunidade
de igualdade nas primeiras séries da escola, para a criança
brasileira.

Acredito que haja erros técnicos fundamentais nesse
parecer, que procurei evitar que aparecessem, apresentan
do emendas que não foram aproveitadas. No momento, por
exemplo, em que esse parecer determína, na Constituição,
que a escola deva começar fundamental aos 7 anos, há um
erro técnico caracterizado. O problema não é ideológico.
Em todo o mundo já se começa a escola aos 6 anos e nas
boas escolas brasileiras também. E, provavelmente, vamos
começar aos 5, daqui a pouco.

No momento em que se determina, nesse parecer, que
o ensino só poderá ser feito em língua portuguesa, em
todos os níveis, ou em línguas indígenas, estamos impedin
do a contribuição de professores estrangeiros que não falam
português nem tupi-guarani, que poderiam trazer contribui
ções - e costumam trazer - para as nossas universidades,
para os nossos cursos de pós-graduação.

Essas foram as referências que fiz. Há uma tradição
na escola brasileira de termos ensino religioso, facultativo
nas escolas públicas, mas a escola deve oferecer esse ensi
no, diferentes credos religiosos. Este parecer retira da

criança pobre o direito de ter, na escola, o ensino religioso.
Ao contrário do que dispõe a Constituição atual, se aprova
do esse parecer e se isto for texto constitucional, a criança
rica poderá freqüentar uma escola católica ou evangélica,
onde há um ensino religioso, mas a criança pobre, que
depende da escola pública, não terá.educação religiosa.
Então, novamente, parece-me que o parecer discrimina
crianças carentes e pobres, estabelecendo, no Brasil, a
escola do rico e a escola do pobre.

Concordo em que haja discordância, em que outros
companheiros tenham posicionamento diverso, mas espero
que, democraticamente, reconheçam o direito deste seu co
lega de pensar assim. Um direito, Sr. Presidente, que, ape
sar de todas as vociferações, defenderei, porque as idéias
que tenho se baseiam em estudos e análises de projetos
como esses e não em slogans que já estão cediços de pas
sagem.

Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, apenas para uma observação rápida. Mantenho o
que disse e sugiro a S. Ex.a que leia o relatório, o antepro
jeto e o substitutivo de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Vejo,
com muito agrado, que acaba de chegar o nobre Relator
Artur da Távola e a Mesa encarece a S. Ex.a que faça uma
exposição aos Srs. Constituintes, a respeito do novo texto
encaminhado, apontando, principalmente, as diferenças, os
pontos em que ele se distingue da primeira propositura,
de tal sorte que haja absoluta consciência e informação
plena dos Constituintes para a formulação do seu voto.

Estamos aguardando, então, o Sr. Relator munir-se do
documento para apresentar, circunstanciadamente, à Casa
o que suprimiu, acrescentou ou modificou no texto origi
nal.

Concedo a palavra ao Relator Artur da Távola.

O S;a. RELATOR (Artur da Távola) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, preliminarmente, peço-lhes escusas por
aqui não estar desde o princípio da reunião, como tem
sido o hábito e praxe desde o tempo da Subcomissão. Mas
é fácil entender que o volume, a quantidade de trabalho a
dífíeuldade levaram o Relator a um estado quase de exa~s·
tao. Para que os Srs. tenham uma idéia, tivemos que rela
tar, em 48 horas, 874, se não me engano, emendas e realizar
o trabalho de escoimar o substitutivo rascunho - e esta
era a finalidade daquele substitutivo - de imperfeições
de falta de precisão e de dispositivos que o Relator houv~
por bem deixar no texto para a discussão com os Srs.
Constituintes, o que aconteceu aqui.

Aliás, confesso que fiquei muito magoado com as de
clarações do Constituinte Alvaro Valle que sem ter com.
parecido a un;.a reuníão ~a Subcomissão -'o que foi uma
falta, para .nos, ímperdoãvel (Palmas.) - não eompreen
deu o espírito do Relator, que foi aqui debatido, longamen
t~ de deíxar alguns pontos para a discussão, à considera
çao.

O próprio Presidente Marcondes Gadelha fez algumas
observações sobre o substitutivo, que estão estampadas no
jornal de hoje, absolutamente pertinentes, tão pertinentes
que foram adotadas. Escoimei o capítulo do idoso de uma
porçá? de falhas de 'colocação, não do princípio que está
mantído, mas da forma que não era constitucional. E assim
outros campos.

Havia, entre nós - e esta é a questão central _
uma grande dificuldade. Tenho a impressão que, agora,
estamos nos aproximando de resolvê-la. A dificuldade era,
partindo do princípio, no Capítulo de Educação, a de
destinação das verbas públicas para a escola pública; não
por ser a escola pública melhor, mais importante, supe-
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ríor, mas por ser a única, pela sua natureza, que pode
realizar, em plenitude, o ideal republicano - republicano
é um ideal liberal de educação para todos - não se podia,
evidentemente, com essa destinação e essa prioridade,
prejudicar o ensino privado de boa qualidade, que vive
uma disjuntiva terrível, já que o ensino privado de boa
qualidade acaba sendo levado a ficar na mesma posição
do ensino puramente mercantil, que existe neste País 
e como - e que é, talvez, o principal responsável, pela
dificuldade do desenvolvimento do processo educativo.
Essa era a dificuldade central.

Tenho a impressão que esse substitutivo já resolve,
graças ao trabalho de muitos constituintes do Partido da
Frente Liberal, junto com Constituintes do P:MDB, já que
estávamos abertos a essa forma de entendimento. Então,
acredito que esse substitutivo tenha avançado, em relação
ao anterior, nessa parte: não abre mão da disposição
fundamental da destinação da verba pública para a escola
pública e não dificulta o funcionamento de escolas comu
nitárias ou filantrópicas.

A manutenção, porém, digamos, do aspecto, da qua
lidade do ensino permanece como obrigatoriedade no
texto constitucional. E chamo a atenção dos Brs. Oonstâ
tuintes para isso, porque há vários dispositivos que visam
à qualidade. A idéia do plano básico comum, que está no
substitutivo, e que nada tem a ver com um plano que
seja imposto, até porque o substitutivo defende a regio
nalização da educação ao máximo. A idéia do plano básico
comum, de qualidade, é uma idéia louvável; se ela fosse
a idéia única, nós teríamos, efetivamente, aquela educação
centralizada, como era antes de 1946, com um programa
que era comum, provinda da reforma Capanema.

Por outro lado, não podemos cair no excesso de não
ter o plano nacional de educação, a fixação das condições
de padrão básico, comum a todo o ensino. O padrão básico
é apenas uma aspiração de qualidade mínima, aberto no
texto constitucional, como está, a regionalização do pro
cesso. Esses, a meu juizo, são no campo da educação os
pontos que mereceram alguma transformação. Acho que
é um ponto central, porque era um entrave político para
o entendimento e a posição do Relator; neste caso é uma
posição, eu repito, uma posição de entendimento.

Essa Constituição nossa não pode ser a vitória de
uma corrente sobre outra. Terá que ser o ponto exato do
pacto que se está processando neste momento na socie
dade brasileira; o pacto de organização de um novo estado
para este País; de uma nova concepção de E5tado, demo
crática. Este .pacto não é privilégio de nenhuma das cor
rentes desta Casa. Portanto, essa tática menor, eis a
palavra, de tentar radicalizar a posição do relator para
justificar a própria radicalidade ou radicalização, não
corresponde ao anseio desta Nação. Está Nação não quer
ver, na Constituinte, a falsa briga, a divisão maníqueísta
entre o que se diz direita e o que se diz esquerda, e foi o
que nos levou ao impasse de 1964.

O que o povo espera - e é de nosso dever - é en
contrar o ponto do pacto, um pacto de modernização da
sociedade brasileira, de avanço e de pluralismo. Não cons
truiremos um País novo sem compreendermos o signifi
cado do pluralismo. Perdoem os srs. Constituintes a ênfase
que coloco nessa questão, porque é dificil para quem ela
bora um trabalho tão penoso, solitário, pois são decisões
muito solítárías e cansativas do ponto de vista de quanti
dade, ver o melhor das suas intenções escapar na fácil
transformação em rótulos de uma posição. Já fomos a
uma ditadura por causa de rótulos, e muitos dos que hoje
nos põem rótulos apoiaram a ditadura. Dai o esforço do

relator, cansativo, de um entendimento. O presidente tem
sido testemunha disso, tem feito também um esforço nessa
direção, é um homem provado nessas lutas e que com
preende a forma de avançar na política.

No campo da comunicação a questão que se polemizou
foi a do chamado Conselho. A meu juízo nem é a questão
central do problema. A meu juízo, a questão central do
problema brasileiro no campo da comunicação é a demo
cratização dos meios de comunicação, e essa democrati
zação encontra no Conselho uma forma de auxílio, mas
não a única forma de solução. Na primeira versão, no
rascunho do substitutivo, o relator não havia ainda con
seguido configurar devidamente a figura do Conselho, e
o relator sentiu, nos dias que vão da publicação do rela
tório anterior, até ao de hoje, que a maioria dos Slrs. Consti
tuintes prefere fazer passar o Conselho pelo referendo do
Congresso Nacional; isso foi uma percepção do relator,
não é a idéia do relator, não é a minha idéia pessoal.
A minha idéia pessoal é a de um Conselho, se posso encon
trar uma analogia, parecido com o Conselho inglês. Dirão
os Srs.: "Bom. mas nós não somos da Inglaterra, nós
somos um País latino". certo! Mas a Inglaterra, para
dentro de si mesma, não internacionalmente, mas nara
dentro de si mesma. tem lições de democracia a dar ao
mundo; para fora de suas fronteiras já não diria isto
com a mesma ênfase, noís foi um dos maiores povos
colonizadores de que se tem história e um dos mais cruéis
colonizadores, por certo.

O Conselho inglês, na área da comunicação, funciona
independente do Estado, composto por pessoas que fazem
parte da estrutura do Estado e que justamente procura
realizar essa independência, que a comunicação precisa
ter. da máquina do Estado, das disposições do Estado e
também eqüidistante das disposições do capital. No caso
da Inglaterra, o sistema evoluiu do público, porque a
forma inglesa era a de monopólio público, e aquele pais
começou a compreender que precisava de capital e das
formas privadas na comunicação para enriquecê-la. A for
ma privada possui um dinamismo próprio, uma riqueza
em matéria de inovações, uma proximidade do mercado,
uma capacidade de operar junto ao lazer das populações,
com muita eficácia, custos compatíveis com o tamanho
do investimento. A atividade privada não é indesejável
na comunicação; ela é desejável, e os ingleses como, aliás,
praticamente toda a Europa, que tinha uma predominân
cia, depois da guerra, do princípio da comunicação públi
ca, começaram a aceitar a atividade privada. O Brasil
foi por caminho oposto.

O Brasil possui 95% da comunicação em mãos da
iniciativa privada, talvez mais um pouco, e o restante em
mãos do Estado. Temos a forma antagônica da comuni
cação: capital ou Estado. A Europa não era exatamente
o Estado, exceto nos países socialistas, forma única, totali
tária; ela era uma forma pública, sem a presença do
~'lJpital. O oonselho inglês, depois que se abriu a con
cessão para a iniciativa privada, também, funciona inde
pendente do Estado, opera com algo, que me parece, abso
lutamente importante em sessões públicas e tende à regio
nalização da comunicação que, aliás é um princípio que
os Srs. Constituintes aqui sempre mostraram aceitar, pelo
menos na fase inicial dos trabalhos. A minha idéia de
Conselho é esta, é a minha idéia pessoal.

Senti que a idéia dos Srs. Constituintes é fazê-lo
passar pelo Congresso, ad referendum no Congresso. Não
gosto dessa forma e digo o porquê - embora esteja no
substitutivo, para contemplar a vontade - não gosto dessa
forma, porque na medida em que o Congresso se fortalece
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na decisão sobre meios de comunicação, ou do contrário
se fortalece, na medida em que o Congresso fica exclu
sivo, como elemento que decide. Um COngresso que já tem
uma presença muito grande de pessoas ligadas ao setor,
o qual passaria a ser o centro decisório; e essas pessoas
ligadas ao setor, que detêm na mão uma máquina muito
grande, não só tratariam de se eleger, como também
ampliariam o espectro da sua influência nas eleições,
impossibilitando à classe política um acesso equânime no
período eleitoral, gerando uma facilidade eleitoral que os
demais segmentos da política não possuem.

Verifiquem os Srs constituintes os minguados minutos
que coube a cada um, nos meios de comunicação, pelo
horário oficial do Tribunal Regional Eleitoral. Então,
teríamos 'Como que uma transformação do Congresso em
organismo ainda mais manípulável pelos meios de comu
nicação. Esta é a razão pela qual o Relator, pessoalmente,
não considera a decisão pelo Congresso, a ideal, pela pos
sibilidade de aumento da manipulação do voto, exata
mente, pelos meios mais poderosos de convencimento
existentes, além do que a decisão continuaria no Executivo
e esta é a minha opinião. Mas senti que os Srs. COnstituin
tes preteriram um Conselho equilibrado, com a presença
do Poder Legislativo ad referendum e, evidente, com o
ato de decisão pertencente à União, como cabe ao Poder
Executivo.

Opteí por esse caminho e sguro aos oonstítutntes,
acreditando que possa ser um caminho de entendimento,
porque define, pelo menos, que no Brasil não teremos
essa decisão exclusivamente nas mãos do Poder Executivo,
como é hoje. Estamos vendo - não é novidade, nem
somos crianças -, estamos sentindo a presença do Poder
Executivo aqui dentro da nossa Comissão. Qualquer um
de nós pode testemunhar, não só nos outros como em
nós mesmos. Tanto essa momentânea inadvertência do
Presidente da República de intromissão indevida na
Assembléia Nacional Constituinte, num gesto que sur
preende, porque Sua Excelência é um homem de grandeza
e visão política, subitamente tornado vítima do próprio
mandato - e não transformado num homem que nos
vem ajudar a criar um sistema político para o futuro
deste País. O Presidente José Sarney ficou preso na mono
mania do mandato, e em nome disso vem interferindo
diretamente nos trabalhos desta Constituinte, como inter
f'erindo vem o Ministro das Comunicações.

Estamos vendo como o Poder Executivo, entregue aos
seus próprios delírios e perseguições, e não são poucos,
não é o árbitro ideal para essa questão, porque acaba
se transformando num executor de uma política restritiva.
Fiz um apelo ao ~nistro das Comunicações, sabendo que
talvez fosse em vao, para que suspendesse as concessões
de canal, durante o período constituinte. Não havia nada
por trás desse apelo, senão um sentido de harmonia entre
os Poderes. Uma decisão, agora, do Presidente da Repú
blica e do Ministro da Educação, nessa matéria, invalidará
por 10 ou 15 anos, conforme se decida aqui, o que os
Constituintes resolverem em matéria de comunicação. Uma
concessão dada agora ficará 10 ou 15 anos em vigor,
segundo querem alguns ses, Constituintes, ímpossíbílítando
que a Oonstituição faça seus efeitos. Reparem, Srs. COns
tituintes, como isso é uma intervenção indébita no trabalho
de cada um.

o SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS REIS
- Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Com muito
prazer, nobre oonstísuínte.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS REIS
- A questão da interferêneía do Ministro das oomuní
cações, nesta Comissão, foi um dos pontos altos da postura
desta Comissão e do seu eminente Relator, na condução
dos trabalhos. S. Ex.a respondeu com uma alegação intei
ramente improcedente, até irônica.

Alegou que para atender ao apelo de V. Ex.a teria
que descumprir a lei, porque a lei prevê concessão pelo
Exe<:.utivo. Na realidade, a lei não fixa prazo para a con
cessao e devem estar arquivados ou em tramitação no Mi
nistério das Comunicações, centenas ou dezenas de pedidos
de concessão, que até hoje não foram despachados. Fica à
critério, único e exclusivo, de um Governo que representa
apenas um setor, um segmento da sociedade brasileira
às vezes de uma pessoa, de UJIl1 Partido, de uma vontade'
despachar ou não, conceder ou não, podendo despacha~
na hora ou nunca. A alegação não tem cabimento. Faltou
ao Governo O time de aproveitar uma oportunidade para
uma postura maíor, de grandeza, com. o mesmo propósíto
da Constituinte, ajudando, colocando-se ao lado do Poder
Constituinte e sustando as concessões, até que a COnsti
tuinte resolvesse. A alegação foi muito pequena e passou
para o Gov,emo uma oportunidade que não soube- apro
veitar, que foi a de mostrar espírito público, grandeza e
isenção.

Cumprimento V. Ex.a, como já o fiz por todo o seu
trabalho, particularmente por essa colocação, que foi obje
tiva, oportuna e muito sensata, de utilidade pública. Pena
que não tenha sido devidamente aproveitada.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Muito Obrigado,
oonstítumte Sólon Borges dos Reis.

Um ato, portanto, do Poder Executivo, nesse momento,
na área da comunicação ínvalídará o trabalho dos cons
tituintes por 10 ou 15 anos. Ocupará o espectro da rádio
difusão brasileira, exclusivamente com pessoas ligadas,
momentaneamente, à situação. Então, o que a Nação es
pera do Presidente da República um gesto de grandeza,
nem é grandeza é o cumprimento do dever, como se espera,
também, do ministro das Comunicações o respeito à exis
tência de um poder que é tão poder da República auanto
o Executivo 'e que elabora uma matéria constituciõnal, e
não a interferência. .

Considero, também, importante, no substitutivo, a
manutenção da idéia do sistema tripartite de concessões:
o sístema privado, o sistema ,público e o sistema estatal.
Não temos, no Brasil, a concessão, à forma pública de
comunicação, ou temos, como vimos, a concessão privada
ou a estatal. A forma pública é uma terceira proposta.
Justamente esta que se aproxima das corporações tão em
voga na Europa, e que lá chegaram a ser monopolísticas.
Portugal tem uma forma monopolístlca de eomunícacão
pelo público; a Alemanha Federal tem. uma forma mono
polístíca de caráter público e também. vários outros paí
ses; a Inglaterra, recentemente abriu; a França 'estava em
processo de abertura: em Portugal há movimentos muito
grandes para a abertura. A idéia é que adotemos o sistema
misto: um sistema capital, Estado e o público, independen
tes ou eqüidistantes de ambos.

Ainda no campo da comunicação, espero que sela
acerto pelos Srs. constituintes, o princí,pio da inexistência
da censura prévia, não o principio da plena irresponsa
bilidade no setor. Vejam que o direito de resposta está
garantido e vejam também que à plena liberdade garan
tida ao exercício corresponde a um t:Lpo de responsabilidade.
com os sentimentos éticos que pertencem à população, à
sociedade, e COm valores básicos dessa sociedade, como
defesa da família. E devo justamente esse aprímoramento.
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do texto à sadia pressão ou impressão que recebi dos
setores cristãos, dentro desta Casa, de variada procedência.
8ão segmentps importantíssimos da sociedade brasíleíra,
jque ['e'p~ntam formas de comportamento, vísão de
mundo, escalas de valores, que precisam ser respeitadas
pelo legislador. O Estado leigo se caracteriza, exatamente,
pelo respeito à pluraüdade das formas.

Aliás, a própria idéia de democracia está aí imp.licada
ou imbricada. A democracia é, por definição, o regíine dos
diferentes. O regime dos iguais é o regime totalitário que,
se não é feito de iguais, propõe que iguais todos sejam, A
democracia é o regime .dos diferentes, é a forma de con
vivência, no campo social, das várias visões de mundo,
das várias interpretações da realidade, e é a defesa do
direito dessa existência. Como, portanto, deixar de consi
derar, no texto, as ponderações que chegaram dos seg
mentos cristãos aqui, aliás, tão bem representados?

A 8RA. CONSTITUINTE CRI8TINA TAVARES. - Per
mite V. Ex.a?

O 8R. RELATOR (Artur da Távola) - Com muito
prazer, nobre Constituinte.

A 8RA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Constituinte Artur da Távola, sabe V. Ex.a e sabem os
ilustres membros desta Comissão, o respeito pessoal que
tenho por V. Ex.a. e admiração rpolitica.

Mas no art. 43, V. Ex.a determina, no seu relatório, o
status quo, apenas como um açúcar-eande, ad referendum
do Congresso Nacional. Ou seja: "Compete ao Poder Exe
cutivo, ad referendum do Congresso Nacional, ouvir o
Conselho de Comunicação ... " - aliás, que está no 44; nem
segurança teríamos ao votar o art. 43, que existirá um
Conselho de Comunicação Social - ". .. outorgar conces
sões, autorizações de serviço de radiodifusão ... ", ou seja,
vamos consolidar a situação atual que é insuportável para
a democracia, essa democracia pluralista de que fala
V. Ex.a, que é o instrumento que o Ministro das Comuni
cações tem usado nesta Comissão para corromper, que é
o instrumento que sempre foi utilizado pelo [poder Exe
cutivo de pressão e de corrupção sobre o Congresso Na
cíonal,

De forma que, nobre constituinte, a mim me parece
extremamente grave essa concessão que está sendo feita,
uma concessão à Comissão, uma concessão ao arbítrio,
uma concessão ao autoritarismo, uma concessão inaceitá
vel para todos os que, durante esses anos todos, lutaram
por polítíca democrática de comunicação.

Vou apresentar um destaque, e digo a V. Ex.a e aos
ilustre membros desta Comissão que, com o meu voto, este
parecer não passará nessas circunstâncias.

O 8R. RELATOR (Artur da Távola) - certo.
Chamo a atenção de V. Ex.a, constituinte, para o exato

teor do art. 43, que não me pareceu estar- na direção em
que V. Ex.a pensa estar orientado. .

"Compete ao Poder Executivo:
1.0 - Ad referendum do Congresso Nacio

nal. .. "

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
V. Ex.a está equivocado, ad referendum não 'existe.

O 8R. RELATOR (Artur da Távola) -

"2.0 - Ouvido o Conselho Nacional de Comu
nicação, outorgar concessões, permissões, autori-

zações de serviço de radiodifusão sonora ou de
sons e imagens,"

V. Ex.a não estava aqui quando eu, talvez até demo
radamente, declinei. que esta forma que eu, pessoalmente,
considero que o Conselho deva ser inteLramente autônomo
e independente dos dois Poderes. Expliquei aqui demora
radamente as razões.

Agora, senti que os Srs. constituintes preferem a for
ma com ínterveníêneía do Congresso. Ouvi o Constituinte
Pompeu de 8ousa, que tem sido um conselheiro tanto de
V. Ex.a como meu, neste particular, no sentido de verificar
se esta era a forma pela qual se poderia equilibrar uma
decisão. .

Insisto com V. Ex.a para que examine o teor do art.
43...

(Tumulto no recínto.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha.) (Fazend?
soar a campanhía.) - Constituinte Cristina Tavares, ~a
um orador na tribuna, é o Relator, e eu peço a atenção
de V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Es
tou ouvindo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Muito
obrigado a V. Ex.a

O 8R. RELATOR (Artur da Távola) - O artig? .43
não leva à conclusão a que V. Ex.a chegou, ao oontrárío.

Vamos ler, para o exercício, o artigo seguinte, o artí
go 44:

"Ar1i. 43. Compete ao Poder Executivo, ad
referendum do Congresso Nacional, ouvido o Con
selho Nacional de Comunicação."

Portanto o Conselho Nacional de Comunicação é o
órgão que d~termina a política de concessão, que tem <Jue
ser aprovada pelo Congresso, e uma :vez t.~l aCOJ;teCldo
cabe ao Poder Executivo, como cabe a Umao, evidente
mente, transformar em ato jurídico.

Em seguida está combinado o art. 44, que diz:

"O Conselho Nacional de Comunicação, com
atribuição de estabelecer, supervísíonar e fiscali
zar políticas nacíonaís de com~mcaçao,. n!ls áreas
de radiodifusao e de outros meios eletrônicos, ob
servará os segíuntes principios: ... "

Seguem-se os princípios mediante os quais esse Con
selho, que pasa a ser o órgão central, o sistema nervoso
do processo, deverá cingir.

De forma que, não dou a interpretação dada por V.
Ex.a e até conclamo V. Ex.a a este tipo de reflexão.

A SRA. CON8TITUINTE CRITINA TAVARES - Nobre
Relator, permita-me dizer que não estamos aqui num exer
cício de literatura, estamos num exercício de política e
de poder.

Aprovando o art. 43, nada impede que o art. 44 caia
nesta Comissão. Então, o art. 43, nesse caso, se V. Ex.a
tinha esse entendimento, seria uma das atribuições desse
Conselho, as políticas de autorizações dos serviços de ra
diodifusão. Mas, no momento em que nós, no art. 43, da
mos ao Executivo, ad referendum do Congresso Nacional,
que não quer dizer coisa nenhuma, ad referendum do Con
gresso é açúcar-cande 'Para quem está com diabete.

O 8R. RELATOR (Artur da Távola) - Então, o que
que faz V. Ex.a no Congresso, se o Congresso ...
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A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Não; ad referendum do Congresso ...

O SR, RELATOR (Artur da Távola) - Conciliar pode
res, nobre Constituinte.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Não.
O ad referendum é. que não quer dizer coisa nenhuma;
não disse que é o Congresso que não quer dizer, é o ad
referendum..

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Veja V. Ex.a
que a decisão não está em mãos do Poder Executivo, está
em mãos do Conselho Nacional.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Está
em mãos, porque nem segurança V. Ex.a disse que tem
de que' O- Conselho será aprovado. E já aprovam antes
essa grande concessão ao Poder Executivo. Quer dizer, é
uma capitulação de tudo o que foi combinado.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Absolutamente,
nobre Constituinte.

E veja V. Ex.a que se houver, nesta Casa, consenso,
de alguma forma, para a aprovação do Conselho, estará
vitoriosa. essa idéia fundamental que é a idéia de V. Ex.a
e com a qual estou de acordo, que é a idéia de que essa
política seja fruto de um debate um pouco mais amplo
do que uma decisão exclusiva do Poder Executivo.

Tenho quase certeza de que a democratização desse
processo passará pelo maior número de intervenientes.
Quanto mais intervenientes existirem nesse processo, mais
haverá chances de democratizá-lo; quanto mais fechado
esse processo, ou no Poder Executivo ou no Poder Legis
lativo, menos chances teremos de democratizar o processo,
como é hoje. Hoje é um sistema fechado dentro do Poder
Executivo, mas não é hoje no atual Governo - é hoje
há 20 tantos anos. Aliás, sempre foi assim no Brasil. A
concessão sempre foi uma forma de privilégio que corres
ponde, nos tempos modernos, aos antigos cartórios, ao
tempo. da República pré-eletrônica.

Portanto, não tenho o entendimento de V. Ex.a, devo
dizer-lhe, estimo que discutamos em profundidade o asun
to, porque também não tenho a pretensão de ter acertado
apenas tenho, sim, a pretensão de ter buscado um text~
que torne viável a aprovação da participação coletiva neste
processo.

_ Poss.o até m.erecer a discordância de V. Ex.a, apenas
nao aceítaría, dígamos, o que parece neste instante a.
V. Ex.a, a idéia da capitulação.' ,

? SR.. CONSTITUINTE ROBERTO D'ÁVILA - Sr.
Presídents, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar° nobre Relator Artur da Távola, pela seriedade com que
se entregou nesse laborioso trabalho de fazer o relatório.
C:0mpreendo também a preocupação da Constituinte Cris
tina Tavares, no sentido de continuarem as concessões
de rádio e televisão dadas pelo Executivo, mesmo ad re
f~endum do Congresso Nacional, levando em considera
çao as palavras de V. Ex.a, quando diz que este Congres
so está infestado de pessoas que têm interesses nessa
área. Por que não se seguir um meio termo, fazendo com
que esse Conselho Nacional de Informação outorgue os
canais de comunicação e seja o mais possível pluriparti
dário, com uma posição mais aberta à sociedade civil?
Esse meio termo - já que V. Ex.a tem falado sempre na
democracia - é a busca do consenso.

Parabenizo V. Ex.a por essas palavras. Na semana
passada, estive na Espanha, entrevistando o Presidente do
Conselho Espanhol, Felipe González. Ao lhe perguntar o
que seria mais importante para uma Constituição, ele
disse exatamente isso, com a experiência da Constituição
espanhola, a busca do consenso, mais importante até do

que essa Constituição seja bem redigida ou avance num
ponto ou noutro.

Pergunto a V. Ex.a: por que não se procura esse meio
termo, que o próprio conselho outorgue os canais de co
municação e que esse Conselho seja o mais aberto possí
vel à sociedade civil?

O SR. RELATOR (Artur da. Távola) - Estou de acor
do com V. Ex.a e tenho a Impressão de que esse é o espí
rito do art. 43. Cabe ao Poder Executivo outorgar, por
que o ato da outorga é do Poder Executivo, porquanto
ele possuí o Ministério das Comunicações. A decisão so
bre a outorga está dividida entre o Conselho Nacional de
Comunicação e o referendum do Congresso Nacional. Pa
rece-me a forma mais consensual possível. Não aceitar
essa forma é não aceitar a forma plural. Está havendo,
talvez, uma questão de interpretação diversa entre o en
tendimento do que significa "ouvi do Conselho Nacional
de Comunicação" que, aprovado o texto, estará subor
dinado ao funcionamento de quatro princípios que nor
tearão a concessão de meios de comunicação. Passo a ler
para V. Ex.II: .

"A complementaridade do sistema público,
privado e estatal na concessão e exploração de
serviços de radiodifusão; a prioridade e as fina
lidades educativas, artísticas e culturais e infor
mativas na exploração dos serviços concedidos;
a promoção da cultura nacional em suas distin
tas manifestações, assegurada a regionalização da
produção cultural nos meios de comunicação e
na publicidade; e a pluralidade e a descentrali
zação, vedada a concentração da propriedade dos
meios de comunicação."

São quatro dispositivos constitucionais, não é lei, que
determinam a filosofia do Conselho, mediante a qual o
Conselho é o órgão decisório em relação à matéria. O
Conselho passa pelo Poder Legislativo e, após toda essa
tramitação, cabe ao Poder Executivo deferir a concessão.
Essa me parece a forma consensual talvez possível. Pode
ser que nem essa seja possível, pode ser que o desejado
seja o confronto, que vai levar a uma posição radical,
seguramente, não aquela consensual.

O SR. CONSTITUINTE (ROBERTO D'ÁVILA - Quem
sabe se a expressão "ouvido o Conselho" não deixa mui
to aberta a interpretação?

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Parece-me
que "ouvido" significa ouvido o parecer. Como o Congres
so referendará uma concessão que não mereceu a apro
vação do Conselho? A partir de que critério? Justamente
o grande argumento contrário ao substitutivo da Subco
missão é o de que não cabia à Constituição cria e deter
minar as atribuições do Conselho. Não concordo pessoal
mente com isso. Acho que as atribuições gerais do Con
selho podem estar perfeitamente determinadas pela
Constituição. Acredito que um Conselho eqüídístante dos
Poderes Legislativo e Executivo seja a forma ideal. Ele
encontrou dificuldades de trânsito sob esse argumento,
as causas do argumento podem até ser outras. Estou bus
cando uma forma imperativa, em que o Conselho está
subordinado ao cumprimento de princípios, decida e in
forme ao Poder Legislativo. Este, na plenitude do funcio
namento democrático, referende ou não, e só então o Po
der Executivo poderá fazer a outorga. Tenho uma visão
diversa da expressa pela Constituinte Cristina Tavares,
em que pese respeitar em profundidade, largueza e con
teúdo a interpretação de S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO D'ÁVILA - Va
mos, então, procurar uma média entre as duas.
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o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Joaci Góes, último
orador inscrito. S. Ex.a dispõe de 10 minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - 81'. Presiden
te, 81's. Constituintes, este assunto da constituição do
Oonselho, sem dúvida alguma, se constituiu no mais po
lêmico das três Subcomissões que vieram integrar esta
Comissão Temática. Embora defendesse a idéia do Con
selho, como concebido pela Relatora Cristina Tavares, es
tou inteiramente de acordo com a solução que veio a ser
acolhida, agora, pelo nobre Relator Artur da Távola. De
sejo dar um depoimento muito importante para o apazi
guamento dos espiritos nesta Comissão, até porque sou
freqüentemente apontado como uma pessoa que teria co
laborado para a exacerbação dos ânimos, quando esta
questão foi discutida.

Examinando o quadro de propostas apresentadas pe
los Constituintes e o substitutivo do Relator Artur da
Távola, chegamos à conclusão de que S. Ex.a, ao elaborar
o seu trabalho magnífico, chego mesmo a afirmar que,
para satisfação nossa e de todos aqueles que integram
esta Comissão, posso dizer, pelo comparativo que fiz com
os Oonstitutntea que integram outras Comissões, que o
trabalho de maior profundidade, uma integração mag
nífica de erudição e de humanismo, foi o apresentado pe
lo nosso Relator, que, ao longo de seis horas, produziu
um texto, qu-e basta fazer-se a extração da fita para se
constituir num ensaio de matéria constitucional do maior
relevo. E tenho certeza de que 8. Ex.a fará isso para o
enriquecimento da cultura brasileira.

O que foi mais importante no trabalho do Relator
foi a preocupação invariável em que teve de procurar
formas capazes de conciliar as tendências. Em nenhum
instante, adotou uma postura isolada. Em todos os mo
mentos, em cada um dos artigos, verificamos esse espí
rito de conciliação e de transigência, aquele que deve
presidir a elaboração de um texto constitucional, se o
destino deste texto deva ser o da integração e da paci
ficação da família brasileira.

Ora, no caso do Conselho, o que há de substancial a
destacar? Todos nós sabemos que em cada uma das Sub
comissões, 'e agora nas oomíssões Temáticas, praticamen
te, todos os temas estarão sendo remetidos à apreciação
do Congresso Nacional. !'sso significa dizer que o Con
gresso Nacional não tomar as precauções devidas, não
buscar instrumentar-se de determinados elementos, que
permitam a realização desta tarefa gigantesca que lhe
caberá como atribuição no bojo desta nova Constituição,
certamente o Oongresso falhará nos seus objetivos!

ü?or essa razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Consti
tuintes, velo que a solução aqui encontrada - e não é
a que propus - está inteiramente permeada por esse
desejo de conciliar tendências. A competência para outor
ga de concessão é do Poder Executivo, ad referendum
do Congresso Nacional - ouvido - ou seja, o Congresso
Nacional não pode prescindir de ouvir 'a opinião e o acon
selhamento do Conselho; adotá-lo-á ou não, mas certa
mente o Congresso estará a salvo de cometer equívocos
graves pela ausência de elementos que o instrumentem
adequadamente para a realização de sua tarefa.

Fazendo dessas observações finais, Sr. Presidente, a
conclusão do nosso hreve pronunciamento, quero reno
var a palavra de congratulação ao eminente Constituinte
Artur da Távola, e tenho certeza de quando se finaliza
rem, esses trabalhos constitucionais, S. Ex.a haverá de
ter o seu nome figurando na galería dos monstros sagra
dos que colaboraram com sua inteligência, com seu pa
triotismo, com sua perseverança e com sua paciência,

para que essa nova Constituição seja um instrumento a
serviço da construção, do progresso, do bem-estar e da
estabilidade da vida brasileira.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Agradeço a
V. Ex.a, Constituinte, a compreensão.

No Capítulo de Ciência e Tecnologia foram basica
mente mantidos os mesmos princípios já do substitutivo
anterior. Houve pequenas alterações de redação; aeolhí
uma emenda da Constituinte Cristina Tavares sobre a
definição de empresa nacional; acolhi algumas emen
das, por acaso do Presidente, aperteíçoando a redação
aqui e ali, e cortando alguma matéria que parecia ser
de lei ordínáría; acolhi também algumas emendas ori
undas da chamada comunidade científica no sentido de
dar à comunidade científica uma participação um pouco
maior nas decisões relativas à matéria de ciência e tec
nologia. A comunidade científica está sempre um pouco
fora desse tipo de decisão e reivindicava uma participa
cão maior na decisão. Acolhi também, ainda, sugestões
oríundas do Constituinte Florestan Fernandes, no senti
do de dar um equilíbrio entre a pesquisa puramente uni
versitária e a pesquisa aplicada, ou seja, aquela pesquisa
que nasce da atividade produtiva no setor de ciência e
tecnologia, mais particularmente no setor de produção
científica.

Foi mantida a idéia, oriunda do substitutivo OrIgI
nal, do mercado interno como patrimônio. Esta me pa
rece, aliás, a idéia central de todo o articulado de ciên
cia e tecnologia, porque é 'a concepção do mercado como
um patrimônio nacional - nessa área de ciência e tec
nologia - o que explica, engendra e torna claro o sen
tido da reserva de mercado. Reserva-se um mercado
quando se reserva um patrimônio ao arbítrio da sobera
nia do PaÍS; ou seja, a idéia de preservação de um pa
trimônio é a idéia de preservação da soberania.

O Capítulo da Cultura foi, realmente, pouco mexido,
na oportunidade de sua apresentação há 72 horas, e hoje.
É um capítulo que amplia muito o conceito da cultura
como um produto natural do trabalho humano, da refle
xão humana e da criatividade, sem aquela clássica dis
tinção entre a cultura, propriamente chamada de cultura
de elite, que se convencionou chamar cultura, quando se
diz que alguém é culto no sentido de cultivado, mas a
cultura espontânea que brota em todos os segmentos, ou
seja, a disposição do legislador, aqui é a de não fazer
distinções e preservar ambas as formas de cultura.

No Capítulo da Cultura - chamo a atenção dos Se
nhores constituintes, principalmente dos que acham, tal
vez até com razão, que há uma contradição entre os
vários Oapítulos que falam em censura - fiz questão de
manter no Capítulo da Cultura não uma palavra sobre
censura ou não censura, mas a garantia do princípio da
liberdade de expressão, porque é justamente no segmento
cultural e no segmento da comunicação que a liberdade
de expressão se aplica como princípio; numa para per
mitir a criação permanente, para permitir a ativação
constante do fato social; noutra para garantir a liber
dade de ter opiniões, de informar e de expressá-las. 8ão
dois veios, são doís caminhos que é a liberdade de ex
pressão.

Vão reparar também os 81's. Constituintes que no
capítulo de educação, embora isso nunca seja lembrado
ou levantado, também testá garantido o direito à liberda
de de ensinar. A liberdade de ensinar é um princípio
basilar de qualquer democracia. Vale dizer, qualquer pes
soa, em vísta de qualquer convicção, tem o direito. Este
é o velho direito do prosel:etismo, é o velho direito da
pregação. li: o direito pelo qual, ao longo dos séculos, mor
reram pregadores, avatares, santos, pensadores, apósto
los, escritores: ele está preservado em cada um dos capí-
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tulos; no de educação para a liberdode de ensinar; no
de Comunicação, para a liberdade doe informar, ·e no de
Cultura, para a liberdade de criar e de expressar.

Não vejo, propriamente, contradição. É evidente que
o espírito sintétíco poderá, adiante, na Comissão de Sis
tematização, juntar tudo Isso num só artigo. É possível
e eu aceito, o que não pode é a COmissão deixar de em
calda um dos capítulos, afirmar esse princípio. Porém, no
de Comunicação, e apenas nele, conforme disse, como se
trata de matéria ligada à opinião pública, ao consumo
indiscriminado das massas, há um 'código da responsa
bilidade para o caso de mau uso .e há a existência de
um conselho ético ao nível da comunidade, não com o
poder de proibir, mas com o poder, isto sim, amplo, de
oficialmente informar à população sobre o conteúdo de
alguns programas. Parece-me a forma também consen
sual, buscando o consenso, de maJnter o princípio da
liberdade articulado ao seu velho e axiomático princípio
da responsabílídade.

Para concluir, Sr. Presidente, o Capítulo de Família
nratícamente nada teve de modificado. O Capítulo do Me
nor contou com o resultado das discussões breves daqueles
dois dias e de uma nova ajuda, que pedi pessoalmente ao
Constituinte Nelson Aguiar, que aperfeíçoou dois ou três
mecanismos. Melhoramos a colocação do conceito de ado
ção e do conceito de acolhimento, que estavam um pouco
confusos no substitutivo anterior. Mantivemos um artigo
polêmico, que é o da proíbícão do trabalho do menor de
14 anos, salvo como aprendiz - este sei que é um tema
e deverá ser um tema polêmico aqui - mas mantivemos
essa proibição do trabalho do menor de 14 anos baseados
nos rigores absolutos do Capítulo de Educação. O Capítulo
de Educação, como nunca se fez neste País, é um capítulo
vigoroso contra qualquer forma de abandono de criança
em relação a sua possibilidade de estudar. É um capítulo
que comina penas até para o governante que não cumpra
devidamente a Constituição, dando o direito de ação públi
ca, ou seja, ação do Ministério Público contra o governan
te que não realize a sua obrigatoriedade constitucional de
garantir o ensino fundamental para todos.

No Capítulo do Idoso acolhi as sugestões do Sr. Presi
dente, não do Presidente desta Comissão, mas do Consti
tuinte Marcondes Gadelha, em relação a não pertinência
no texto constitucional de alguns dispositivos e transfor
mei-os, mantendo o seu princípio, em sugestões da Comis
são, para outros capítulos, e entre eles estão os de prote
ção ao idoso, os de garantia de alguma forma de aposenta
doria, mesmo para os idosos que não descontam para a
previdência - vale dizer, os indigentes - e para a extensão
de alguns benefícios como pensão a cônjuges viúvos. Esses
dispositivos todos estão nas sugestões, e o Captíulo do
Idoso ficou, então, do ponto de vista nosso, bastante seco,
com apenas um artigo, caracterizando o princípio geral de
proteção do Estado ao idoso brasileiro.

Esta foi, Srs. Constituintes, ,portanto, a orientação do
Relator, estou inteiramente aberto a qualquer composição
de plenário, no sentido de que em conjunto possamos
aprovar ou derrotar aqueles aspectos que eventualmente
não contaram com a plena lucidez do Relator, que é uma
pessoa esmagada pela obrigação de desenvolver um arti
culado de quase 60 captíulos, com a necessidade de clareza
e lucidez sobre todos, o que efetivamente não tem, porque
é um ser humano carregado de imperfeições, fraquezas e,
sobretudo, para desgraça dele mesmo, insanáveis lacunas
de nível cultural. Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.
Constituintes, com a exposição mais uma vez brilhante do
nobre Relator Artur da Távola, nós concluímos uma etapa
decisiva do processo de formação de opinião no seio desta
Comissão Temática n.O 8. Concluímos o processo de dís-

cussão e, evidentemente, a nossa palavra só pode ser de
gratidão, de reconhecimento summa cum lauder para o
esforço e o trabalho brilhante produzido pelo Constituinte
Artur da Távola.

É de frisar, Srs. Constituintes, acima de tudo, a boa fé,
o espírito público, o senso do interesse coletivo que guiou
os passos do Relator. Somos testemunhas da maneira como
se abriram as mais diversas sugestões, a paciência com
que se ouviu, da humildade com que recolheu aportes de
toda a natureza e fez a triagem devida, e fez a seleção à
luz da sua consciência, à luz daquilo que S. Ex.a entenda
deva ser o papel do homem público, que é a promoção da
dignidade humana.

Impropriedade pode haver como em qualquer traba
lho humano, é natural, mas não se pode nunca deixar de
exaltar este empenho extraordinário em dar conta desse
recado, em cumprir a delegação que lhe foi cometida pelos
seus Pares.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Há um assunto da mais alta gravidade que
precisa ser clareado. Estou de acordo com o que V. Ex.a
com os elogios com o meu meio conterrâneo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Eu sou
a favor da clareza.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ BONIFÁCIO DE AN
DRADA - O art. 42 diz o seguinte:

"A propriedade das empresas jornalistas e ra
diodifusão é propriedade privativa de brasileiros
natos ou naturalizados há mais de 10 anos etc."

Então o que acontece? Como está aqui redigido, jorna
lista e radíodítusão ficam de fora da TV. Essa estória de
dizer que radiodifusão envolve tecnicamente o conceit<? ?-e
TV isso é para quem faz o diálogo técnico, mas no dIClO
ná~io, como também na área jurídica, radiodifusão é só
rádio. Então, temos que esclarecer, porque para todo mun
do, para Juiz com quem eu conversei. ..

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - V. Ex.a

quer repetir o artigo?

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
É o art. 42, assunto da mais alta gravidade, numa comis
são presídída por V. Ex.a e tendo um homem do gabarito
do Relator, não pode deixar isso confuso e nem tampouco
deixar de ser esclarecido. Por esse artigo, no meu enten
der, só as empresas jornalísticas e só as empresas de
rádio serão constituídas de brasileiros. A TV poderá ser,
no meu entender, de acordo com este texto aqui, empresa
de estrangeiros, o que é um assunto da mais alta gravi
dade; não existe fenômeno tecnológico, no mundo moder
no, mais poderoso, sob todos os aspectos, do que a TV.
A TV exerce um autoritarismo que não é de coação física;
é de alienação mental.

De modo que este assunto é da mais alta gravidade,
e eu pediria ao meu eminente amigo, Professor Paulo
Alberto, que incluísse TV aí; porque eu vou dizer a V. Ex.a
como esta coisa é confusa. Veja V. Ex.a o seguinte: aqui
adiante, no art. 47, V. Ex.a faz uma distinção que não
faz no art. 42. No art. 42 V. Ex.a fala o seguinte: "As
propriedades das empresas jornalísticas, e radiodifusão
são privativas de brasileiros natos." Muito bem.

No art. 47 V. Ex.a fala o seguinte: "O serviço de
radiodifusão e de outros meios eletrônicos", quer dizer,
a técnica do art. 47 poderá abranger a TV, mas se formos
guiar-nos pela técnica do art. 47 iremos pôr a TV do lado
de fora no art. 42. Por que que V. Ex.a fala no art. 47
radiodifusão e outros meios eletrônicos, e não faz o mesmo
no art. 42? O que me parece que melhor seria era tirar
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a TV, para não haver dúvidas a respeito dessa matéria,
onde não podemos ter nenhuma dúvida, tal a importância,
o poder, e sob certos aspectos a ameaça que a TV pode
representar na vida política de um país. V. Ex.a sabe
muito bem disso, porque V. Ex.a é jornalista.

De modo que, é o meu apelo, no sentido de ficar
claro esse assunto aqui. Apresentamos emenda nesse sen
tido. Vamos requerer destaque para a emenda. E per
gunto a V. Ex.a, Sr. presidente: há tempo para destaque?
Então estou apresentando destaque, nesse sentido, na
palavra TV, nesse caso e em outros casos. É o apelo que
e udeixo, dada a magnitude da questão, à inteligência,
ao valor e à 'Cultura do meu nobre Relator, a quem quero
render as minhas homenagens.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Nós temos
bastante tempo na Comissão de Sistematização para en
contrar a forma adequada. E quanto ao conteúdo, eu
estou inteiramente de acordo com V. Ex.a Se porventura
a expressão radíodifusão, que é a expressão clássica da
legislação brasileira, legislação de radiodifusão é a legis
lação que atende a todo o aspecto de legislação de meios
de comunicação. Se ela é ou for insuficiente, nós devemos
estudar isso em pormenor na Comissão de Sistematização,
evidente que a expressão deverá estar aqui incluída e eu
concordo com V. Ex.a

Quanto ao art. 47, V. Ex.a tem razão. Se o adendo
e outros meios eletrônicos têm cabimento aqui, eles têm
que constar lá, não há dúvida, e vai isso pelo excesso
de trabalho que o Relator teve, mas não pela falta de
concordância de que o assunto fique plenamente esela
recido e cominado pela lei. Apenas até aqui radiodifusão
é uma idéia que abrange o expectro de televisão; são
considerados serviços de radiodifusão, porque radiodifusão
quer dizer difusão por ondas; então, sempre a legislação
considerou o serviço de difusão por onda e o serviço de
televisão também. Onde o problema se torna confuso - e
esta foi a razão da expressão "outros meios eletrônicos 
são os desdobramentos dessas tecnologias. Hoje já há
outras formas, via satélite, via cabo, via videocassete etc.,
que escapam ao espectro da radiodifusão e que merecem
o acautelamento do legislador.

Esta foi a razão da expressão "outros meios eletrôni
cos"; porque, por exemplo, em breve tempo, nós teremos
no Brasil, como em qualquer país do mundo, serviços de
televisão em videocassete que terão a mesma importância
e o mesmo significado cultural dos serviços de televisão
ou radiodifusão jogados no ar, pura e simplesmente.

V. Ex.a hoje, em qualquer cidade encontra, por exem
plo, serviço de distribuição de videocassete altamente
expandido, porque o aparelho de videocassete já faz
parte do hábito da maioria das casas no Brasil.

EDiÇÃO DE HOJE 344 PÁGINAS

Mas, nobre Constituinte, V. Ex.a já possui neste País
em que víve, através das antenas parabólicas, a possíbí
Iídade de contato com o mundo todo. Portanto, apenas
chamo a atenção de V. Ex.a e dos demais membros desta
comissão, para, primeiro, a importância do alerta feito
pelo Constituinte Bonifácio de Andrada, e, segundo, para
a dificuldade do encontro das expressões exatas ...

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
- V. Ex.a tem a solução no seu art. 43. No seu art. 43
V. Ex.a é muito claro. V. Ex.a diz assim:

"Compete ao Poder Executivo, ad referendum
do Congresso Nacional, ouvido o Conselho Nacio
nal, outorgar concessões, permissões, autorizações,
serviços de radiodifusão sonora ou de sons e ima
gens."

Então V. Ex.a pode pôr, em cima - "sonora ou sons
e imagens".

V. Ex.a vê que a minha impertinência tem razão. Em
dois artigos V. Ex.a abrange o conceito de radiodifusão,
e nesse artigo a radiodifusão fica restrita, dai a minha
preocupação.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - De qualquer
maneira a televisão está submetida ao conceito de radio
difusão, porém, tem V. Ex.a razão no sentido de que nós
busquemos a uniformidade da linguagem e coloquemos
essa não-uniformidade no capítulo das falhas do presente
substitutivo.

Agradeço muito a colaboração de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Srs.
Oonstituintes, nós. reiteramos os nossos agradecimentos e
cumprimento ao Relator e convocamos sessão para as 14
horas, para a votação.

Informo que o período de discussão está definitiva
mente encerrado. (Pausa.)

A partir de 13:30 horas o plenário estará aberto com
o livro de presença sobre esta mesa.

As 14 horas abriremos a sessão e interromperemos os
trabalhos por uma hora, para recebimento oficial de des
taques; estes destaques já podem ser feitos agora, oficial
mente, por medida de economia processual e para facilitar
os trabalhos de nossa Secretaria, que terá de classificar
os destaques conforme as suas intenções.

Com os agradecimentos da Presidência, e nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os nossos trabalhos.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 45 minu
tos.)

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cz$ 2;00
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